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GanthÈrambhakathÈ 

   MahÈkÈruÓikaÑ NÈthaÑ, ÒeyyasÈgarapÈraguÑ. 
   Vande nipuÓagambhÊra1, vicitra2nayadesanaÑ. 

   VijjÈcaraÓasampannÈ, yena niyyanti3 lokato. 
   Vande tamuttamaÑ dhammaÑ, SammÈsambuddhap|jitaÑ. 

   SÊlÈdiguÓasampanno, Ôhito maggaphalesu yo. 
   Vande ariyasaÑghaÑ taÑ, puÒÒakkhettaÑ anuttaraÑ. 

   VandanÈjanitaÑ puÒÒaÑ, iti yaÑ ratanattaye. 
   HatantarÈyo sabbattha, hutvÈhaÑ tassa tejasÈ. 

   YÈ tÈ subh|ti-ÈdÊhi, katakiccehi tÈdihi. 
   Therehi bhÈsitÈ gÈthÈ, therÊhi ca nirÈmisÈ. 

   UdÈnanÈdavidhinÈ4, gambhÊrÈ nipuÓÈ subhÈ. 
   SuÒÒatÈpaÔisaÑyuttÈ, ariyadhammappakÈsikÈ. 

   TheragÈthÈti nÈmena, TherÊgÈthÈti tÈdino. 
   YÈ KhuddakanikÈyamhi, sa~gÈyiÑsu Mahesayo. 
______________________________________________________________ 
 1. NipuÓagambhÊraÑ (SÊ) 2. Vicitta (SÊ)  
 3. NÊyanti (SÊ) 4. UdÈnÈdividhinÈ ceva (SÊ), udÈnÈdividhinÈ (Ka) 
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   TÈsaÑ gambhÊraÒÈÓehi, ogÈhetabbabhÈvato. 
   KiÒcÈpi dukkarÈ1 kÈtuÑ, atthasaÑvaÓÓanÈ mayÈ. 

   SahasaÑvaÓÓanaÑ yasmÈ, dharate Satthu sÈsanaÑ. 
   PubbÈcariyasÊhÈnaÑ, tiÔÔhateva vinicchayo. 

   TasmÈ taÑ avalambitvÈ, ogÈhetvÈna paÒcapi. 
   NikÈye upanissÈya, PorÈÓaÔÔhakathÈnayaÑ. 

   SuvisuddhaÑ asaÑkiÓÓaÑ, nipuÓatthavinicchayaÑ. 
   MahÈvihÈravÈsÊnaÑ, samayaÑ avilomayaÑ. 

   YÈsaÑ attho duviÒÒeyyo, anupubbikathaÑ2 vinÈ. 
   TÈsaÑ taÒca vibhÈvento, dÊpayanto vinicchayaÑ. 

   YathÈbalaÑ karissÈmi, atthasaÑvaÓÓanaÑ subhaÑ. 
   SakkaccaÑ TheragÈthÈnaÑ, TherÊgÈthÈnameva ca. 

   Iti Èka~khamÈnassa, saddhammassa ciraÔÔhitiÑ. 
   TadatthaÑ vibhajantassa, nisÈmayatha sÈdhavoti. 

 KÈ panetÈ TheragÈthÈ TherÊgÈthÈ ca? KathaÒca pavattÈti? 
KÈmaÒcÈyamattho gÈthÈsu vuttoyeva, pÈkaÔakaraÓatthaÑ3 pana punapi 
vuccate–tattha TheragÈthÈ tÈva Subh|tittherÈdÊhi bhÈsitÈ. YÈ hi te attanÈ 
yathÈdhigataÑ maggaphalasukhaÑ paccavekkhitvÈ kÈci udÈnavasena, kÈci 
attano samÈpattivihÈrapaccavekkhaÓavasena, kÈci pucchÈvasena, kÈci 
parinibbÈnasamaye sÈsanassa niyyÈnikabhÈvavibhÈvanavasena abhÈsiÑsu, tÈ 
sabbÈ sa~gÊtikÈle ekajjhaÑ katvÈ “TheragÈthÈ” icceva dhammasa~gÈhakehi 
sa~gÊtÈ. TherÊgÈthÈ pana theriyo uddissa desitÈ. 

 TÈ pana VinayapiÔakaÑ SuttantapiÔakaÑ AbhidhammapiÔakanti tÊsu 
piÔakesu SuttantapiÔakapariyÈpannÈ. DÊghanikÈyo MajjhimanikÈyo 
SaÑyuttanikÈyo A~guttaranikÈyo KhuddakanikÈyoti paÒcasu nikÈyesu 
KhuddakanikÈyapariyÈpannÈ, SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓaÑ GÈthÈ 
UdÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DukkaraÑ (SÊ) 2. ŒnupubbÊkathaÑ (SÊ) 3. PÈkaÔabhÈvakaraÓatthaÑ (SÊ, Ka) 
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itivuttakaÑ JÈtakaÑ AbbhutadhammaÑ Vedallanti navasu sÈsana~gesu 
GÈtha~gasa~gahaÑ gathÈ. 

   “DvÈsÊti1 Buddhato gaÓhiÑ, dvesahassÈni bhikkhuto. 
   CaturÈsÊtisahassÈni, ye me dhammÈ pavattino”ti– 

evaÑ DhammabhaÓÉÈgÈrikena paÔiÒÒÈtesu caturÈsÊtiyÈ 
dhammakkhandhasahassesu Katipayadhammakkhandhasa~gahaÑ gatÈ. 

 Tattha TheragÈthÈ tÈva nipÈtato EkanipÈto ekuttaravasena yÈva 
CuddasanipÈtÈti CuddasanipÈto SoÄasanipÈto VÊsatinipÈto TiÑsanipÈto2 
CattÈlÊsanipÈto PaÒÒÈsanipÈto SaÔÔhinipÈto SattatinipÈtoti (  )3 
EkavÊsatinipÈtasa~gahÈ. NipÈtanaÑ4 nikkhipananti nipÈto. Eko ekeko 
gÈthÈnaÑ nipÈto nikkhepo etthÈti EkanipÈto. IminÈ nayena sesesupi attho 
veditabbo. 

 Tattha EkanipÈte dvÈdasa vaggÈ. EkekasmiÑ vagge dasa dasa katvÈ 
vÊsuttarasataÑ therÈ, tattikÈ eva gÈthÈ. VuttaÑ hi– 

   “VÊsuttarasataÑ therÈ, katakiccÈ anÈsavÈ. 
   Ekakamhi5 NipÈtamhi, susa~gÊtÈ MahesibhÊ”ti. 

 DukanipÈte ek|napaÒÒÈsa therÈ, aÔÔhanavuti gÈthÈ, TikanipÈte soÄasa 
therÈ, aÔÔhacattÈlÊsa gÈthÈ, CatukkanipÈte terasa therÈ, dvepaÒÒÈsa gÈthÈ, 
PaÒcakanipÈte dvÈdasa therÈ, saÔÔhi gÈthÈ, ChakkanipÈte cuddasa therÈ, 
caturÈsÊti gÈthÈ, SattakanipÈte paÒca therÈ, paÒcatiÑsa gÈthÈ, AÔÔhakanipÈte 
tayo therÈ, catuvÊsati gÈthÈ, NavakanipÈte eko thero, nava gÈthÈ, DasanipÈte 
satta therÈ, sattati gÈthÈ, EkÈdasanipÈte eko thero, ekÈdasa gÈthÈ, 
DvÈdasanipÈte dve therÈ, catuvÊsati gÈthÈ, TerasanipÈte eko thero, terasa 
gÈthÈ, CuddasanipÈte dve therÈ, aÔÔhavÊsati gÈthÈ, pannarasanipÈto natthi, 
SoÄasanipÈte dve therÈ, dvattiÑsa gÈthÈ, VÊsatinipÈte dasa therÈ, 
paÒcacattÈlÊsÈdhikÈni dve gÈthÈsatÈni, TiÑsanipÈte tayo therÈ, sataÑ paÒca 
ca gÈthÈ, CattÈlÊsanipÈte 
______________________________________________________________ 
 1. DvÈsÊtiÑ (SÊ) 2. TiÑsatinipÈto (SÊ) 3. (Ime sattanipÈtÈ) (Ka) 
 4. NipatanaÑ (SÊ)  5. Ekekamhi (Ka) 
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eko thero, dvecattÈlÊsa gÈthÈ, PaÒÒÈsanipÈte eko thero, paÒcapaÒÒÈsa gÈthÈ, 
SaÔÔhinipÈte eko thero, aÔÔhasaÔÔhi gÈthÈ, SattatinipÈte1 eko thero, ekasattati 
gÈthÈ. SampiÓÉetvÈ pana dvesatÈni catusaÔÔhi ca therÈ, sahassaÑ tÊÓi satÈni 
saÔÔhi ca gÈthÈti. Vuttampi cetaÑ– 

   “SahassaÑ honti tÈ gÈthÈ, tÊÓi saÔÔhi satÈni ca. 
   TherÈ ca dve satÈ saÔÔhi, cattÈro ca pakÈsitÈ”ti. 

 TherÊgÈthÈ pana EkanipÈto ekuttaravasena yÈva NavanipÈtÈti 
NavanipÈto EkÈdasanipÈto DvÈdasanipÈto SoÄasanipÈto VÊsatinipÈto 
TiÑsanipÈto2 CattÈlÊsanipÈto MahÈnipÈtoti SoÄasanipÈtasa~gahÈ. Tattha 
EkanipÈte aÔÔhÈrasa theriyo, aÔÔhÈraseva gÈthÈ, DukanipÈte dasa theriyo, 
vÊsati gÈthÈ, TikanipÈte aÔÔha theriyo, catuvÊsati gÈthÈ, CatukkanipÈte ekÈ 
therÊ, catasso gÈthÈ, PaÒcakanipÈte dvÈdasa theriyo saÔÔhi gÈthÈ, 
ChakkanipÈte aÔÔha theriyo, aÔÔhacattÈlÊsa gÈthÈ, SattanipÈte tisso theriyo, 
ekavÊsati gÈthÈ, AÔÔha nipÈtato paÔÔhÈya yÈva SoÄasanipÈtÈ ekekÈ theriyo 
taÑtaÑnipÈtaparimÈÓÈ gÈthÈ, VÊsatinipÈte paÒca theriyo, 
aÔÔhÈrasasatagÈthÈ3, TiÑsanipÈte ekÈ therÊ, catuttiÑsa gÈthÈ, CattÈlÊsanipÈte 
ekÈ therÊ, aÔÔhacattÈlÊsa gÈthÈ, MahÈnipÈtepi ekÈ therÊ, paÒcasattati gÈthÈ. 
Evamettha NipÈtÈnaÑ gÈthÈvaggÈnaÑ4 gÈthÈnaÒca parimÈÓaÑ veditabbaÑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. SattatinipÈtepi (SÊ, Ka) 2. TiÑsatinipÈto (SÊ) 
 3. Catasso theriyo sattanavutigÈthÈ (SÊ, Ka) 
 4. IdaÑ padaÑ SÊ-Ka-potthakesu na dissati. 
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NidÈnagÈthÈvaÓÓanÈ 

 EvaÑ paricchinnaparimÈÓÈsu panetÈsu TheragÈthÈ Èdi. TatthÈpi– 

   “SÊhÈnaÑva nadantÈnaÑ, dÈÔhÊnaÑ girigabbhare. 
   SuÓÈtha bhÈvitattÈnaÑ, gÈthÈ atth|panÈyikÈ1”ti– 

ayaÑ paÔhamamahÈsa~gÊtikÈle ÈyasmatÈ Œnandena tesaÑ therÈnaÑ 
thomanatthaÑ bhÈsitÈ gÈthÈ Èdi. Tattha sÊhÈnanti sÊhasaddo “sÊho bhikkhave 
migarÈjÈ”ti-ÈdÊsu2 migarÈje Ègato. “Atha kho SÊho senÈpati yena BhagavÈ 
tenupasa~kamÊ”ti-ÈdÊsu3 paÒÒattiyaÑ. “SÊhoti kho bhikkhave 
TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti-ÈdÊsu4 
TathÈgate. Tattha yathÈ5 TathÈgate sadisakappanÈya Ègato, evaÑ idhÈpi 
sadisakappanÈvaseneva veditabbo, tasmÈ sÊhÈnaÑvÈti sÊhÈnaÑ iva. 
Sandhivasena saralopo “evaÑsa te”ti-ÈdÊsu6 viya. Tattha ivÈti nipÈtapadaÑ. 
SuÓÈthÈti ÈkhyÈtapadaÑ. ItarÈni nÈmapadÈni. SÊhÈnaÑvÈti ca sambandhe 
sÈmivacanaÑ. KÈmaÒcettha sambandhÊ sar|pato na vutto, atthato pana 
vuttova hoti. YathÈ hi “oÔÔhasseva mukhaÑ etassÈ”ti vutte oÔÔhassa mukhaÑ 
viya mukhaÑ etassÈti ayamattho vutto eva hoti, evamidhÈpi “sÊhÈnaÑvÈ”ti 
vutte sÊhÈnaÑ nÈdo viyÈti ayamattho vutto eva hoti. Tattha 
mukhasaddasannidhÈnaÑ hotÊti ce, idhÈpi “nadantÈnan”ti 
padasannidhÈnato7, tasmÈ sÊhÈnaÑvÈti nidassanavacanaÑ8. NadantÈnanti 
tassa nidassitabbena sambandhadassanaÑ. DÈÔhÊnanti tabbisesanaÑ. 
Girigabbhareti tassa pavattiÔÔhÈnadassanaÑ. SuÓÈthÈti savane niyojanaÑ. 
BhÈvitattÈnanti sotabbassa pabhavadassanaÑ. GÈthÈti 
sotabbavatthudassanaÑ. Atth|panÈyikÈti tabbisesanaÑ. KÈmaÒcettha 
“sÊhÈnaÑ nadantÈnaÑ dÈÔhÊnan”ti pulli~gavasena ÈgataÑ9, li~gaÑ pana 
parivattetvÈ “sÊhÊnan”ti-ÈdinÈ itthili~gavasenÈpi attho veditabbo. 
Ekasesavasena vÈ sÊhÈ ca sÊhiyo ca sÊhÈ, tesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Att|panÈyikÈ (SÊ) 2. AÑ 1. 342 piÔÔhe. 3. AÑ 2. 32 piÔÔhe. 
 4. AÑ 2. 107; AÑ 3. 282 piÔÔhesu. 5. ŒdÊsu yattha TathÈgateva vuttaÑ, yathÈ (SÊ)  
 6. Ma 1. 12 piÔÔhe. 7. PadasannidhÈnaÑ (?)     
 8. NidassanavacanametaÑ(SÊ) 9. ŒgatÈnaÑ (SÊ) 
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sÊhÈnanti-ÈdinÈ sÈdhÈraÓÈ hetÈ tisso NidÈnagÈthÈ TheragÈthÈnaÑ 
TherÊgÈthÈnaÒcÈti. 

 Tattha sahanato hananato ca sÊho. YathÈ hi sÊhassa migaraÒÒo 
balavisesayogato sarabhamigamattavaravÈraÓÈditopi1 parissayo nÈma natthi, 
vÈtÈtapÈdiparissayampi so sahatiyeva, gocarÈya pakkamantopi tejussadatÈya 
mattagandhahatthivanamahiÑ sÈdike samÈgantvÈ abhÊr| achambhÊ 
abhibhavati, abhibhavanto ca te aÒÒadatthu hantvÈ tattha mudumaÑsÈni 
bhakkhayitvÈ sukheneva viharati, evametepi mahÈtherÈ 
ariyabalavisesayogena sabbesampi parissayÈnaÑ sahanato, 
rÈgÈdisaÑkilesabalassa abhibhavitvÈ hananato pajahanato tejussadabhÈvena 
kutocipi abhÊr| achambhÊ jhÈnÈdisukhena viharantÊti sahanato hananato ca 
sÊhÈ viyÈti sÊhÈ. Saddatthato pana yathÈ kantanatthena Èdi-antavipallÈsato 
takkaÑ vuccati, evaÑ hiÑsanaÔÔhena sÊho veditabbo. TathÈ sahanaÔÔhena. 
PisodarÈdipakkhepena2 Niruttinayena pana vuccamÈne vattabbameva natthi. 

 Atha vÈ yathÈ migarÈjÈ KesarasÊho attano tejussadatÈya ekacÈrÊ 
viharati, na kaÒci sahÈyaÑ paccÈsÊsati3, evametepi tejussadatÈya 
vivekÈbhiratiyÈ ca ekacÈrinoti ekacariyaÔÔhenapi sÊhÈ viyÈti sÊhÈ, tenÈha 
BhagavÈ “sÊhaÑvekacaraÑ nÈgan”ti4. 

 Atha vÈ asantÈsanajavaparakkamÈdivisesayogato sÊhÈ viyÈti sÊhÈ, ete 
mahÈtherÈ. VuttaÑ hetaÑ BhagavatÈ– 

“Dveme bhikkhave asaniyÈ phalantiyÈ na santasanti, katame dve, 
bhikkhu ca khÊÓÈsavo sÊho ca migarÈjÈ”ti5. 

 Javopi sÊhassa aÒÒehi asÈdhÈraÓo, tathÈ parakkamo. TathÈ hi so 
usabhasatampi la~ghitvÈ vanamahiÑsÈdÊsu nipatati, potakopi6 samÈno 
pabhinnamadÈnampi mattavaravÈraÓÈnaÑ paÔimÈnaÑ7 
______________________________________________________________ 
 1. MattavÈraÓÈditopi (Ka) 2. SahanatthenÈpi, sodarÈdipaÔikkhepena (SÊ) 
 3. PaccÈsiÑsati (SÊ), paccÈsisati (Ka) 4. SaÑ 1. 15; Khu 1. 304 piÔÔhesu. 
 5. AÑ 1. 77 piÔÔhe. 6. Patakopi (SÊ) 7. PatamÈnÈnaÑ (SÊ) 
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bhinditvÈ dantakaÄÊraÑva1 khÈdati. EtesaÑ pana ariyamaggajavo iddhijavo 
ca aÒÒehi asÈdhÈraÓo, sammappadhÈnaparakkamo ca niratisayo. TasmÈ 
sÊhÈnaÑvÈti sÊhasadisÈnaÑ viya. SÊhassa cettha hÊn|pamatÈ2 daÔÔhabbÈ, 
accantavisiÔÔhassa sahanÈdi-atthassa theresveva labbhanato. 

 NadantÈnanti gajjantÈnaÑ. GocaraparakkamatuÔÔhivelÈdÊsu3 hi yathÈ 
sÊhÈ attano Èsayato nikkhamitvÈ vijambhitvÈ sÊhanÈdaÑ abhÊtanÈdaÑ 
nadanti, evaÑ etepi visayajjhattapaccavekkhaÓa-udÈnÈdikÈlesu imaÑ 
abhÊtanÈdaÑ nadiÑsu. Tena vuttaÑ “sÊhÈnaÑva nadantÈnan”ti. DÈÔhÊnanti 
dÈÔhÈvantÈnaÑ. PasaÔÔhadÈÔhÊnaÑ4, atisayadÈÔhÈnanti vÈ attho. YathÈ hi sÊhÈ 
ativiya daÄhÈnaÑ tikkhÈnaÒca catunnaÑ dÈÔhÈnaÑ balena paÔipakkhaÑ5 
abhibhavitvÈ attano manorathaÑ matthakaÑ p|renti6, evametepi catunnaÑ 
ariyamaggadÈÔhÈnaÑ balena anÈdimati saÑsÈre 
anabhibh|tapubbapaÔipakkhaÑ abhibhavitvÈ attano manorathaÑ matthakaÑ 
pÈpesuÑ. IdhÈpi dÈÔhÈ viyÈti dÈÔhÈti sadisakappanÈvaseneva7 attho 
veditabbo. 

 Girigabbhareti pabbataguhÈyaÑ, samÊpatthe bhummavacanaÑ. 
“Girigavhare”ti keci paÔhanti. Pabbatesu vanagahane vanasaÓÉeti attho. 
IdaÑ pana nesaÑ virocanaÔÔhÈnadassanaÒceva sÊhanÈdassa 
yogyabh|midassanaÒca. NadantÈnaÑ girigabbhareti yojanÈ. YathÈ hi sÊhÈ 
yebhuyyena girigabbhare aÒÒehi durÈsadatÈya janavivitte vasantÈ attano 
dassanena uppajjanakassa8 khuddakamigasantÈsassa pariharaÓatthaÑ 
gocaragamane sÊhanÈdaÑ nadanti, evametepi aÒÒehi 
durÈsadagirigabbharasadiseva suÒÒÈgÈre vasantÈ guÓehi khuddakÈnaÑ 
puthujjanÈnaÑ taÓhÈdiÔÔhiparittÈsaparivajjanatthaÑ 
vakkhamÈnagÈthÈsa~khÈtaÑ abhÊtanÈdaÑ nadiÑsu. Tena vuttaÑ 
“sÊhÈnaÑva nadantÈnaÑ, dÈÔhÊnaÑ girigabbhare”ti9. 

 SuÓÈthÈti savanÈÓattikavacanaÑ, tena vakkhamÈnÈnaÑ gÈthÈnaÑ 
sannipatitÈya parisÈya sotukÈmataÑ uppÈdento savane ÈdaraÑ janeti, 
ussÈhaÑ samuÔÔhÈpento10 gÈravaÑ bahumÈnaÒca upaÔÔhapeti. Atha vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DantakaÄÊramaÑsaÑ (SÊ) 2. Cettha hi an|pamatÈ (SÊ) 
 3. TuÔÔhidohaÄÈdÊsu (SÊ) 4. PasaÔÔhÈnaÑ pasaÔÔhadÈÔhÊnaÑ (Ka) 
 5. PaÔipakkhe (SÊ) 6. PÈpenti (?)  
 7. Parisa~kappanÈvaseneva (SÊ) 8. Ubbijjanakassa (Ka) 
 9. SÊhÈnaÑva -pa- att|panÈyikÈti (SÊ) 10. Samuttejento (Ka) 
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“sÊhÈnan”ti-ÈdÊnaÑ padÈnaÑ sadisakappanÈya1 vinÈ mukhyavaseneva attho 
veditabbo. TasmÈ daÄhatikkhabhÈvena pasaÔÔhÈtisayadÈÔhatÈya dÈÔhÊnaÑ 
girigabbhare nadantÈnaÑ sÊhagajjitaÑ gajjantÈnaÑ sÊhÈnaÑ migarÈj|naÑ 
viya tesaÑ abhÊtanÈdasadisÈ gÈthÈ suÓÈthÈti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–
“yathÈ sÊhanÈdaÑ nadantÈnaÑ sÊhÈnaÑ miharÈj|naÑ kutocipi bhayÈbhÈvato 
so abhÊtanÈdo tadaÒÒamigasantÈsakaro, evaÑ bhÈvitattÈnaÑ appamattÈnaÑ 
therÈnaÑ sÊhanÈdasadisiyo2 sabbaso bhayahet|naÑ suppahÊnattÈ 
abhÊtanÈdabh|tÈ pamattajanasantÈsakarÈ gÈthÈ suÓÈthÈti. 

 BhÈvitattÈnanti bhÈvitacittÈnaÑ. CittaÑ hi “attÈ hi kira duddamo3, yo 
ve Ôhitatto tasaraÑva ujj|”ti4 ca, “attasammÈpaÓidhÊ”ti5 ca evamÈdÊsu 
“attÈ”ti vuccati, tasmÈ adhicittÈnuyogena 
samathavipassanÈbhivaÉÉhitacittÈnaÑ samathavipassanÈbhÈvanÈmatthakaÑ 
pÈpetvÈ ÔhitÈnanti attho. Atha vÈ bhÈvitattÈnanti bhÈvitasabhÈvÈnaÑ, 
sabhÈvabh|tasÊlÈdibhÈvitÈnanti6 attho. GÊyatÊti gÈthÈ, anuÔÔhubhÈdivasena 
isÊhi pavattitaÑ catuppadaÑ chappadaÑ vÈ vacanaÑ. AÒÒesampi 
taÑsadisatÈya tathÈ7 vuccanti. AttatthÈdibhede atthe upanenti, tesu vÈ 
upaniyyantÊti atth|panÈyikÈ8. 

 Atha vÈ bhÈvitattÈnanti bhÈvitattabhÈvÈnaÑ9. attabhÈvo hi Èhito ahaÑ 
mÈno etthÈti “attÈ”ti vuccati, so ca tehi appamÈdabhÈvanÈya 
anavajjabhÈvanÈya10 bhÈvito sammadeva guÓagandhaÑ gÈhÈpito. Tena 
tesaÑ kÈyabhÈvanÈ sÊlabhÈvanÈ cittabhÈvanÈ paÒÒÈbhÈvanÈti catunnampi 
bhÈvanÈnaÑ paripuÓÓabhÈvaÑ dasseti. “BhÈvanÈ”ti ca sambodhipaÔipadÈ 
idhÈdhippetÈ. YÈyaÑ saccasambodhi atthi, sÈ duvidhÈ abhisamayato 
tadatthato ca. Sambodhi pana tividhÈ sammÈsambodhi paccekasambodhi 
sÈvakasambodhÊti. Tattha sammÈ sÈmaÑ sabbadhammÈnaÑ bujjhanato 
bodhanato ca sammÈsambodhi. SabbaÒÒutaÒÒÈÓapadaÔÔhÈnaÑ maggaÒÈÓaÑ 
maggaÒÈÓapadaÔÔhÈnaÒca sabbaÒÒutaÒÒÈÓaÑ “sammÈsambodhÊ”ti vuccati. 
TenÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. ParikappanÈya (SÊ) 2. ...sadisÈ (SÊ, Ka) 3. Khu 1. 37 piÔÔhe Dhammapade. 
 4. Khu 1. 310 piÔÔhe SuttanipÈte. 5. Khu 1. 4, 319 piÔÔhesu.  
 6. SabhÈvabh|tÈnaÑ sÊlÈdibhÈvitÈnanti (Ka) 7. GÈthÈ (SÊ)      
 8. Att|panÈyikÈ (SÊ) 9. BhÈvitattabhÈvÊnaÑ (SÊ) 10. ŒvajjanabhÈvanÈya (SÊ) 
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“Buddhoti yo so BhagavÈ Sayambh| anÈcariyako pubbe ananussutesu 
dhammesu sÈmaÑ saccÈni abhisambujjhi, tattha ca sabbaÒÒutaÑ patto 
balesu1 ca vasÊbhÈvan”ti2. 

 Bodhaneyyabodhanattho hi balesu vasÊbhÈvo. PaccakaÑ sayameva 
bodhÊti paccekasambodhi, ananubuddho3 sayambh|ÒÈÓena 
saccÈbhisamayoti attho. SammÈsambuddhÈnaÑ hi sayambh|ÒÈÓatÈya 
sayameva pavattamÈnopi saccÈbhisamayo sÈnubuddho aparimÈÓÈnaÑ4 
sattÈnaÑ saccÈbhisamayassa hetubhÈvato. ImesaÑ pana so ekassÈpi sattassa 
saccÈbhisamayahetu na hoti. Satthu dhammadesanÈya savanante jÈtÈti 
sÈvakÈ. SÈvakÈnaÑ saccÈbhisamayo sÈvakasambodhi. TividhÈpesÈ tiÓÓaÑ 
bodhisattÈnaÑ yathÈsakaÑ ÈgamanÊyapaÔipadÈya matthakappattiyÈ 
satipaÔÔhÈnÈdÊnaÑ sattatiÑsÈya bodhipakkhiyadhammÈnaÑ 
bhÈvanÈpÈrip|rÊti veditabbÈ itarÈbhisamayÈnaÑ tadavinÈbhÈvato. Na hi 
sacchikiriyÈbhisamayena vinÈ bhÈvanÈbhisamayo sambhavati, sati ca 
bhÈvanÈbhisamaye pahÈnÈbhisamayo pariÒÒÈbhisamayo ca siddhoyeva 
hotÊti. 

 YadÈ hi mahÈbodhisatto parip|rita5 bodhisambhÈro carimabhave 
katapubbakicco BodhimaÓÉaÑ Èruyha “na tÈvimaÑ palla~kaÑ bhindissÈmi, 
yÈva na me anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccissatÊ”ti paÔiÒÒaÑ katvÈ 
aparÈjitapalla~ke nisinno asampattÈya eva saÒjhÈvelÈya mÈrabalaÑ 
vidhamitvÈ purimayÈme pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓena anekÈkÈravokÈre pubbe 
nivutthakkhandhe anussaritvÈ majjhimayÈme dibbacakkhuvisodhanena 
cut|papÈtaÒÈÓa-anÈgataÑsaÒÈÓÈni adhigantvÈ pacchimayÈme “kicchaÑ 
vatÈyaÑ loko Èpanno jÈyati ca jÊyati ca mÊyati ca cavati ca upapajjati ca, 
atha ca panimassa dukkhassa nissaraÓaÑ nappajÈnÈti jarÈmaraÓassÈ”ti-
ÈdinÈ6 jarÈmaraÓato paÔÔhÈya paÔiccasamuppÈdamukhena vipassanaÑ 
abhinivisitvÈ mahÈgahanaÑ chindituÑ nisadasilÈyaÑ pharasuÑ nisento7 
viya kilesagahanaÑ chindituÑ lokanÈtho ÒÈÓapharasuÑ tejento 
BuddhabhÈvÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Phalesu (Ka) 2. Khu 7. 363; Khu 8. 197; Khu 9. 172 piÔÔhesu. 
 3. Anubuddho (SÊ, Ka) 4. AppamÈÓÈnaÑ (SÊ) 5. PÈramÊparip|rita... (SÊ) 
 6. DÊ 2. 26 piÔÔhe MahÈpadÈnasutte. 7. Sunisadento (SÊ) 
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hetusampattiyÈ paripÈkaÑ gatattÈ sabbaÒÒutaÒÒÈÓÈdhigamÈya vipassanaÑ 
gabbhaÑ1 gaÓhÈpento antarantarÈ nÈnÈsamÈpattiyo samÈpajjitvÈ 
yathÈvavatthÈpite nÈmar|pe tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ 
anupadadhammavipassanÈvasena2 anekÈkÈravokÈrasa~khÈre sammasanto 
chattiÑsakoÔisatasahassamukhena sammasanavÈraÑ vitthÈretvÈ tattha 
mahÈvajiraÒÈÓasa~khÈte vipassanÈÒÈÓe tikkhe s|re pasanne 
vuÔÔhÈnagÈminibhÈvena pavattamÈne yadÈ taÑ maggena ghaÔeti3, tadÈ 
maggapaÔipÈÔiyÈ diyaÉÉhakilesasahassaÑ khepento aggamaggakkhaÓe 
sammÈsambodhiÑ adhigacchati nÈma, aggaphalakkhaÓato paÔÔhÈya adhigato 
nÈma. SammÈsambuddhabhÈvato dasabalacatuvesÈrajjÈdayopi tassa4 tadÈ 
hatthagatÈyeva hontÊti ayaÑ tÈva abhisamayato sammÈsambodhipaÔipadÈ. 
Tadatthato pana mahÈbhinÊhÈrato paÔÔhÈya yÈva Tusitabhavane nibbatti, 
etthantare pavattaÑ bodhisambhÈrasambharaÓaÑ. Tattha yaÑ vattabbaÑ, 
taÑ sabbÈkÈrasampannaÑ CariyÈpiÔakavaÓÓanÈyaÑ vitthÈrato vuttamevÈti 
tattha vuttanayeneva gehetabbaÑ. 

 PaccekabodhisattÈpi paccekabodhiyÈ katÈbhinÊhÈrÈ anupubbena 
sambhata5 paccekasambodhisambhÈrÈ tÈdise kÈle carimattabhÈve ÔhitÈ 
ÒÈÓassa paripÈkagatabhÈvena upaÔÔhitaÑ saÑveganimittaÑ gahetvÈ 
savisesaÑ bhavÈdÊsu ÈdÊnavaÑ disvÈ sayambh|ÒÈÓena pavatti pavattihetuÑ 
nivatti nivattihetuÒca6 paricchinditvÈ “so ‘idaÑ dukkhan’ti yoniso manasi 
karotÊ”ti-ÈdinÈ Ègatanayena catusaccakammaÔÔhÈnaÑ paribr|hentÈ attano 
abhinÊhÈrÈnur|paÑ sa~khÈre7 parimaddantÈ anukkamena vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ aggamaggaÑ adhigacchantÈ 
paccekasambodhiÑ abhisambujjhanti nÈma8, aggaphalakkhaÓato paÔÔhÈya 
paccekasambuddhÈ nÈma hutvÈ sadevakassa lokassa aggadakkhiÓeyyÈ honti. 

 SÈvakÈ pana Satthu sabrahmacÈrino vÈ catusaccakammaÔÔhÈnakathaÑ 
sutvÈ tasmiÑyeva khaÓe kÈlantare vÈ tajjaÑ paÔipattiÑ anutiÔÔhantÈ ghaÔentÈ 
vÈyamantÈ vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ, yadi vÈ paÔipadÈya vaÉÉhantiyÈ9, 
saccÈni 
______________________________________________________________ 
 1. VipassanÈgabbhaÑ (Ka) 2. AnupadadhammaÑ vipassanavasena (SÊ) 
 3. GhÈteti (SÊ) 4. Hissa (Ka) 5. SammÈ vÈ (SÊ), sambhavÈ (Ka)  
 6. NibbattinibbattihetuÒca (Ka) 7. AbhinÊhÈrÈnur|pasa~khÈre (Bah|su)  
 8. Sayamb| abhisambujjhanti nÈma (SÊ) 9. PaÔipadÈ calantiyÈ (Ka) 
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paÔivijjhantÈ attano abhinÊhÈrÈnur|pasiddhi-aggasÈvakabh|miyÈ vÈ kevalaÑ 
vÈ aggamaggakkhaÓe sÈvakasambodhiÑ adhigacchanti nÈma. Tato paraÑ 
sÈvakabuddhÈ nÈma honti sadevake loke aggasakkhiÓeyyÈ. EvaÑ tÈva 
abhisamayato paccekasambodhi sÈvakasambodhi ca vedhitabbÈ. 

 Tadatthato pana yathÈ mahÈbodhisattÈnaÑ heÔÔhimaparicchedena cattÈri 
asa~khyeyyÈni1 kappÈnaÑ satasahassaÒca bodhisambhÈrasambharaÓaÑ 
icchitabbaÑ. Majjhimaparicchedena aÔÔha asa~khyeyyÈni kappÈnaÑ 
satasahassaÒca, uparimaparicchedena soÄasa asa~khyeyyÈni kappÈnaÑ 
satasahassaÒca, ete ca bhedÈ paÒÒÈdhikasaddhÈdhikavÊriyÈdhikavasena 
veditabbÈ. PaÒÒÈdhikÈnaÑ hi saddhÈ mandÈ hoti paÒÒÈ tikkhÈ, tato ca 
upÈyakosallassa visadanipuÓabhÈvena na cirasseva pÈramiyo pÈrip|riÑ 
gacchanti. SaddhÈdhikÈnaÑ paÒÒÈ majjhimÈ hotÊti2 tesaÑ nÈtisÊghaÑ 
nÈtisaÓikaÑ pÈramiyo pÈrip|riÑ gacchanti. VÊriyÈdhikÈnaÑ pana paÒÒÈ 
mandÈ hotÊti2 tesaÑ cireneva pÈramiyo pÈrip|riÑ gacchanti. Na evaÑ 
paccekabodhisattÈnaÑ. TesaÑ hi satipi paÒÒÈdhikabhÈve dve asa~khyeyyÈni 
kappÈnaÑ satasahassaÒca bodhisambhÈrasambharaÓaÑ icchitabbaÑ, na tato 
oraÑ. SaddhÈdhikavÊriyÈdhikÈpi vuttaparicchedato paraÑ katipaye eva 
kappe atikkamitvÈ paccekasambodhiÑ abhisambujjhanti, na tatiyaÑ 
asa~khyeyyanti. SÈvakabodhisattÈnaÑ pana yesaÑ aggasÈvakabhÈvÈya 
abhinÊhÈro, tesaÑ ekaÑ asa~khyeyyaÑ kappÈnaÑ satasahassaÒca 
sambhÈrasambharaÓaÑ icchitabbaÑ. YesaÑ mahÈsÈvakabhÈvÈya, tesaÑ 
kappÈnaÑ satasahassameva, tathÈ Buddhassa mÈtÈpit|naÑ upaÔÔhÈkassa 
puttassa ca. Tattha yathÈ3– 

   “ManussattaÑ li~gasampatti, hetu SatthÈradassanaÑ. 
   PabbajjÈ guÓasampatti, adhikÈro ca chandatÈ. 
   AÔÔhadhammasamodhÈnÈ, abhinÊhÈro samijjhatÊ”ti4– 

evaÑ vutte aÔÔha dhamme samodhÈnetvÈ katapaÓidhÈnÈnaÑ 
mahÈbodhisattÈnaÑ mahÈbhinÊhÈrato pabhuti savisesaÑ dÈnÈdÊsu 
yuttappayuttÈnaÑ divase divase VessantaradÈnasadisaÑ mahÈdÈnaÑ 
dentÈnaÑ tadanur|pasÊlÈdike sabbapÈramidhamme ÈcinantÈnampi 
yathÈvuttakÈlaparicchedaÑ asampatvÈ antarÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AsaÑkheyyÈni (SÊ) 2. Hoti (SÊ) 
 3. YathÈ tathÈ (Ka) 4. Khu 4. 311 piÔÔhe BuddhavaÑse. 
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eva BuddhabhÈvappatti nÈma1 natthi. KasmÈ? ©ÈÓassa aparipaccanato. 
ParicchinnakÈle nipphÈditaÑ viya hi sassaÑ BuddhaÒÈÓaÑ 
yathÈparicchinnakÈlavaseneva vuddhiÑ viruÄhiÑ2 vepullaÑ ÈpajjantaÑ 
gabbhaÑ gaÓhantaÑ paripÈkaÑ gacchatÊti evaÑ– 

   “ManussattaÑ li~gasampatti, vigatÈsavadassanaÑ.  
   AdhikÈro chandatÈ ete, abhinÊhÈrakÈraÓÈ”ti3– 

ime paÒca dhamme samodhÈnetvÈ katÈbhinÊhÈrÈnaÑ 
paccekabodhisattÈnaÑ4 “adhikÈro chandatÈ”ti dva~gasamannÈgatÈya 
patthanÈya vasena katapaÓidhÈnÈnaÑ sÈvakabodhisattÈnaÒca tattha tattha 
vuttakÈlaparicchedaÑ asampatvÈ antarÈ eva paccekasambodhiyÈ 
yathÈvuttasÈvakasambodhiyÈ ca adhigamo natthi. KasmÈ? ©ÈÓassa 
aparipaccanato. Imesampi hi5 yathÈ mahÈbodhisattÈnaÑ dÈnÈdipÈramÊhi 
paribr|hitÈ paÒÒÈpÈramÊ anukkamena gabbhaÑ gaÓhantÊ paripÈkaÑ 
gacchantÊ BuddhaÒÈÓaÑ parip|reti, evaÑ dÈnÈdÊhi paribr|hitÈ anupubbena 
yathÈrahaÑ gabbhaÑ gaÓhantÊ paripÈkaÑ gacchantÊ paccekabodhiÒÈÓaÑ 
sÈvakabodhiÒÈÓaÒca parip|reti. DÈnaparicayena hete tattha tattha bhave 
alobhajjhÈsayatÈya sabbattha asa~gamÈnasÈ6 anapekkhacittÈ hutvÈ, 
sÊlaparicayena susaÑvutakÈyavÈcatÈya suparisuddhakÈyavacÊkammantÈ 
parisuddhÈjÊvÈ indriyesu guttadvÈrÈ bhojane mattaÒÒuno hutvÈ 
jÈgariyÈnuyogena cittaÑ samÈdahanti, svÈyaÑ tesaÑ jÈgariyÈnuyogo 
gatapaccÈgatikavattavasena veditabbo. 

 EvaÑ pana paÔipajjantÈnaÑ adhikÈrasampattiyÈ appakasireneva aÔÔha 
samÈpattiyo paÒcÈbhiÒÒÈ chaÄabhiÒÒÈ adhiÔÔhÈnabh|tÈ pubbabhÈgavipassanÈ 
ca hatthagatÈyeva honti7. VÊriyÈdato pana tadantogadhÈ eva. YaÒhi 
paccekabodhiyÈ sÈvakabodhiyÈ vÈ atthÈya dÈnÈdipuÒÒasambharaÓe 
abbhussahanaÑ, idaÑ vÊriyaÑ. YaÑ tadanuparodhassa sahanaÑ, ayaÑ 
khanti. YaÑ dÈnasÊlÈdisamÈdÈnÈvisaÑvÈdanaÑ, idaÑ saccaÑ. 
Sabbatthameva8 acalasamÈdhÈnÈdhiÔÔhÈnaÑ, idaÑ adhiÔÔhÈnaÑ. YÈ 
dÈnasÊlÈdÊnaÑ pavattiÔÔhÈnabh|tesu sattesu hitesitÈ, ayaÑ mettÈ. YaÑ 
sattÈnaÑ katavippakÈresu ajjhupekkhanaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Buddhatthuppatti nÈma (Ka), Buddhuppatti nÈma (Nisya) 2. Vir|ÄaÑ (SÊ) 
 3. SuttanipÈta-®Ôha 1. 46 piÔÔhe. 4. PaccekasambodhisattÈnaÑ (Ka) 
 5. IdaÑ padaÑ natthi (SÊ) 6. AlaggamÈnasÈ (SÊ) 
 7. Hoti (SÊ) 8. Sabbatthakameva (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  13  

ayaÑ upekkhÈti. EvaÑ dÈnasÊlabhÈvanÈsu sÊlasamÈdhipaÒÒÈsu ca 
sijjhamÈnÈsu vÊriyÈdayo siddhÈ eva honti. SÈyeva1 paccekabodhi-atthÈya 
sÈvakabodhi-atthÈya ca dÈnÈdipaÔipadÈ tesaÑ bodhisattÈnaÑ santÈnassa 
bhÈvanato paribhÈvanato bhÈvanÈ nÈma. Visesato dÈnasÊlÈdÊhi 
svÈbhisa~khate2 santÈne pavattÈ samathavipassanÈpaÔipadÈ, yato te 
bodhisattÈ pubbayogÈvacarasamudÈgamasampannÈ honti. TenÈha 
BhagavÈ– 

“PaÒcime Œnanda ÈnisaÑsÈ pubbayogÈvacare, katame paÒca, 
idhÈnanda pubbayogÈvacaro diÔÔheva dhamme paÔikacca3 aÒÒaÑ 
ÈrÈdheti, no ce diÔÔheva dhamme paÔikacca aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha 
maraÓakÈle aÒÒaÑ ÈrÈdheti, atha devaputto samÈno aÒÒaÑ ÈrÈdheti, 
atha BuddhÈnaÑ sammukhÊbhÈve khippÈbhiÒÒo hoti, atha pacchime 
kÈle paccekasambuddho hotÊ”ti4. 

 Iti pubbabhÈgapaÔipadÈbh|tÈya pÈramitÈparibhÈvitÈya5 
samathavipassanÈbhÈvanÈya nirodhagÈminipaÔipadÈbh|tÈya 
abhisamayasa~khÈtÈya maggabhÈvanÈya ca bhÈvitattabhÈvÈ 
BuddhapaccekabuddhabuddhasÈvakÈ bhÈvitattÈ nÈma. Tesu idha 
BuddhasÈvakÈ adhippetÈ. 

 Etta ca “sÊhÈnaÑvÈ”ti iminÈ therÈnaÑ sÊhasamÈnavuttitÈdassanena 
attano paÔipakkhehi anabhibhavanÊyataÑ, te ca abhibhuyya pavattiÑ dasseti. 
“SÊhÈnaÑva nadantÈnaÑ -pa- gÈthÈ”ti iminÈ TheragÈthÈnaÑ 
sÊhanÈdasadisatÈdassanena tÈsaÑ paravÈdehi anabhibhavanÊyataÑ, te ca 
abhibhavitvÈ pavattiÑ dasseti. “BhÈvitattÈnan”ti iminÈ tadubhayassa 
kÈraÓaÑ vibhÈveti. BhÈvitattabhÈvena therÈ idha sÊhasadisÈ6 vuttÈ, tesaÒca 
gÈthÈ sÊhanÈdasadisiyo7. “Atth|panÈyikÈ”ti iminÈ abhibhavane payojanaÑ 
dasseti. Tattha therÈnaÑ paÔipakkho nÈma saÑkilesadhammo, tadabhibhavo 
tada~gavikkhambhanappahÈnehi saddhiÑ samucchedappahÈnaÑ. TasmiÑ 
sati paÔipassaddhippahÈnaÑ nissaraÓappahÈnaÒca siddhameva hoti, yato te 
______________________________________________________________ 
 1. Tadeva (sabbattha) 2. Samabhisa~khate (SÊ) 3. PaÔigacceva (SÊ) 
 4. PariyesitabbaÑ. 5. PÈramitÈparibhÈvanÈya (Ka) 
 6. SÊhasadisÈti (SÊ) 7. SÊhanÈdasadisÈ (SÊ) 
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bhÈvitattÈti vuccanti. MaggakkhaÓe hi ariyÈ appamÈdabhÈvanaÑ bhÈventi 
nÈma, aggaphalakkhaÓato paÔÔhÈya bhÈvitattÈ nÈmÈti vuttovÈyamattho1. 

 Tesu tada~gappahÈnena nesaÑ sÊlasampadÈ dassitÈ, 
vikkhambhanappahÈnena samÈdhisampadÈ, samucchedappahÈnena 
paÒÒÈsampadÈ, itarena tÈsaÑ phalaÑ dassitaÑ. SÊlena ca tesaÑ paÔipattiyÈ 
ÈdikalyÈÓatÈ dassitÈ, “ko cÈdi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ, sÊlaÒca 
suvisuddhaÑ”, “sÊle patiÔÔhÈya”3 “sabbapÈpassa akaraÓan”ti4 ca vacanato 
sÊlaÑ paÔipattiyÈ ÈdikalyÈÓaÑva5 avippaÔisÈrÈdiguÓÈvahattÈ. SamÈdhinÈ 
majjhekalyÈÓatÈ6 dassitÈ, “cittaÑ bhÈvayaÑ”3 “kusalassa upasampadÈ”ti4 ca 
vacanato samÈdhi paÔipattiyÈ majjhekalyÈÓova7, iddhividhÈdiguÓÈvahattÈ. 
PaÒÒÈya pariyosÈnakalyÈÓatÈ8 dassitÈ, “sacittapariyodapanaÑ”4 “paÒÒaÑ 
bhÈvayan”ti3 ca vacanato paÒÒÈ paÔipattiyÈ pariyosÈnaÑva9, paÒÒuttarato 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ sÈva kalyÈÓÈ iÔÔhÈniÔÔhesu tÈdibhÈvÈvahattÈ. 

   “Selo yathÈ ekaghano, vÈtena na samÊrati. 
   EvaÑ nindÈpasaÑsÈsu, na samiÒjanti paÓÉitÈ”ti10– 

hi vuttaÑ. 

 TathÈ sÊlasampadÈya tevijjabhÈvo dassito. SÊlasampattiÑ hi nissÈya 
tisso vijjÈ papuÓanti. SamÈdhisampadÈya chaÄabhiÒÒÈbhÈvo. 
SamÈdhisampattiÑ hi nissÈya chaÄabhiÒÒÈ pÈpuÓanti. PaÒÒÈsampadÈya 
pabhinnapaÔisambhidÈbhÈvo. PaÒÒÈsampadaÑ hi nissÈya catasso 
paÔisambhidÈ pÈpuÓanti. IminÈ tesaÑ therÈnaÑ keci tevijjÈ, keci 
chaÄabhiÒÒÈ, keci paÔisambhidÈpattÈti ayamattho dassitoti veditabbaÑ. 

 TathÈ sÊlasampadÈya tesaÑ kÈmasukhÈnuyogasa~khÈtassa antassa 
parivajjanaÑ desseti. SamÈdhisampadÈya attakilamathÈnuyogasa~khÈtassa, 
paÒÒÈsampadÈya majjhimÈya paÔipadÈya11 sevanaÑ dasseti. TathÈ 
sÊlasampadÈya tesaÑ vÊtikkamappa-hÈnaÑ kilesÈnaÑ dasseti. 
SamÈdhisampadÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Vutto cÈyamattho (SÊ) 2. SaÑ 3. 124 piÔÔhe. 3. SaÑ 1. 13 piÔÔhe. 
 4. Khu 1. 41; DÊ 1. 42 piÔÔhesu. 5. ŒdikalyÈÓatÈ ca (SÊ) 6. ...tÈ ca (SÊ) 
 7. KalyÈÓatÈ ca (SÊ) 8. ...tÈ ca (SÊ) 9. PariyosÈnaÑ (SÊ) 
 10. Vi 3. 272; Khu 1. 25 piÔÔhesu. 11. PaÔipattiyÈ (SÊ) 
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pariyuÔÔhÈnappahÈnaÑ, paÒÒÈsampadÈya anusayappahÈnaÑ dasseti. 
SÊlasampadÈya vÈ duccaritasaÑkilesavisodhanaÑ, samÈdhisampadÈya 
taÓhÈsaÑkilesavisodhanaÑ, paÒÒÈsampadÈya diÔÔhisaÑkilesavisodhanaÑ 
dasseti. Tada~gappahÈnena vÈ nesaÑ apÈyasamatikkamo dassito. 
VikkhambhanappahÈnena kÈmadhÈtusamatikkamo, samucchedappahÈnena 
sabbabhavasamatikkamo dassitoti veditabbaÑ. 

 “BhÈvitattÈnan”ti vÈ ettha sÊlabhÈvanÈ cittabhÈvanÈ paÒÒÈbhÈvanÈti 
tisso bhÈvanÈ veditabbÈ kÈyabhÈvanÈya tadantogadhattÈ. SÊlabhÈvanÈ ca 
paÔipattiyÈ ÈdÊti sabbaÑ purimasadisaÑ. YathÈ pana sÊhanÈdaÑ pare 
migagaÓÈ na sahanti, kuto abhibhave1, aÒÒadatthu sÊhanÈdova te 
abhibhavati. Evameva aÒÒatitthiyavÈdÈ therÈnaÑ vÈde na sahanti, kuto 
abhibhave, aÒÒadatthu theravÈdÈva te abhibhavanti. TaÑ kissa hetu? “Sabbe 
sa~khÈrÈ aniccÈ, sabbe sa~khÈrÈ dukkhÈ, sabbe dhammÈ anattÈ”ti2 
“nibbÈnadhÈt|”ti ca pavattanato. Na hi dhammato sakkÈ kenaci aÒÒathÈ 
kÈtuÑ appaÔivattanÊyato. YaÑ panettha vattabbaÑ, taÑ parato Èvi3 
bhavissati. Evamettha sa~khepeneva paÔhamagÈthÈya atthavibhÈvanÈ 
veditabbÈ. 

 DutiyagÈthÈyaÑ pana ayaÑ sambandhadassanamukhena 
atthavibhÈvanÈ. Tattha yesaÑ therÈnaÑ gÈthÈ sÈvetukÈmo, te 
sÈdharaÓavasena nÈmato gottato guÓato ca kittetuÑ “yathÈnÈmÈ”ti-Èdi 
vuttaÑ. AsÈdhÈraÓato pana tattha tattha gÈthÈsveva Èvi bhavissati. Tattha 
yathÈnÈmÈti yaÑyaÑ nÈmÈ, subh|ti mahÈkoÔÔhikoti-ÈdinÈ nayena 
nÈmadheyyena paÒÒÈtÈti4 attho. YathÈgottÈti yaÑyaÑgottÈ, Gotamo 
Kassapoti-ÈdinÈ nayena kulapadesena yÈya yÈya jÈtiyÈ paÒÒÈtÈti5 attho. 
YathÈdhammavihÈrinoti yÈdisadhammavihÈrino, pariyattiparamatÈyaÑ 
aÔÔhÈtvÈ yathÈnur|paÑ samÈpattivihÈrino hutvÈ vihariÑ s|ti attho. Atha vÈ 
yathÈdhammavihÈrinoti yathÈdhammÈ vihÈrino ca6, yÈdisasÊlÈdidhammÈ 
dibbavihÈrÈdÊsu 
______________________________________________________________ 
 1. AbhibhÈvo (SÊ, Ka) 2. Khu 1. 53 piÔÔhe Dhammapade. 3. ŒvÊ (Bah|su) 
 4. YathÈpaÒÒÈtÈti (SÊ, Ka)  5. SamaÒÒÈtÈti (SÊ) 
 6. YathÈdhammatÈya vihÈrino ca (SÊ), yathÈdhammÈ yathÈvihÈrino ca (?) 
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abhiÓhaso viharamÈnÈ1 yÈdisavihÈrÈ cÈti attho. YathÈdhimuttÈti yÈdisa-
adhimuttikÈ saddhÈdhimuttipaÒÒÈdhimuttÊsu yaÑyaÑadhimuttikÈ, 
suÒÒatamukhÈdÊsu2 vÈ yathÈ yathÈ nibbÈnaÑ adhimuttÈti yathÈdhimuttÈ. 
“NibbÈnaÑ adhimuttÈnaÑ, atthaÑ gacchanti ÈsavÈ”ti3 hi vuttaÑ. UbhayaÑ 
cetaÑ pubbabhÈgavasena veditabbaÑ. Arahattappattito4 pubbeyeva hi 
yathÈvuttamadhimuccanaÑ5. na parato. TenÈha BhagavÈ– 

 “Assaddho akataÒÒ| ca, sandhicchedo ca yo naro”ti-Èdi6. 

 “YathÈvimuttÈ”ti vÈ pÈÔho, paÒÒÈvimutti-ubhatobhÈgavimuttÊsu 
yaÑyaÑvimuttikÈti attho. SappaÒÒÈti tihetukapaÔisandhipaÒÒÈya 
pÈrihÈrikapaÒÒÈya bhÈvanÈpaÒÒÈya cÈti tividhÈyapi paÒÒÈya paÒÒavanto. 
VihariÑ s|ti tÈya eva sappaÒÒatÈya yathÈladdhena phÈsuvihÈreneva 
vasiÑsu. AtanditÈti analasÈ, attahitapaÔipattiyaÑ yathÈbalaÑ 
parahitapaÔipattiyaÑ ca7 uÔÔhÈnavantoti attho. 

 Ettha ca pana8 nÈmagotaggahaÓena tesaÑ9 therÈnaÑ 
pakÈsapaÒÒÈtabhÈvaÑ dasseti. DhammavihÈraggahaÓena sÊlasampadaÑ 
samÈdhisampadaÒca dasseti. “YathÈdhimuttÈ sappaÒÒÈ”ti iminÈ 
paÒÒÈsampadaÑ. “AtanditÈ”ti iminÈ sÊlasampadÈdÊnaÑ kÈraÓabh|taÑ 
vÊriyasampadaÑ dasseti. “YathÈnÈmÈ”ti iminÈ tesaÑ pakÈsananÈmataÑ 
dasseti. “YathÈgottÈ”ti iminÈ saddhÈnusÈrÊdhammÈnusÈrÊgotta-
sampattisamudÈgamaÑ, “yathÈdhammavihÈrino”ti-ÈdinÈ 
sÊlasamÈdhipaÒÒÈvimuttivimuttiÒÈÓadassana10 sampattisamudÈgamaÑ, 
“atanditÈ”ti iminÈ evaÑ attahitasampattiyaÑ ÔhitÈnaÑ parahitapaÔipattiÑ 
dasseti. 

 Atha vÈ “yathÈnÈmÈ”ti idaÑ tesaÑ therÈnaÑ gar|hi11 
gahitanÈmadheyya-dassanaÑ samaÒÒÈmattakittanato. “YathÈgottÈ”ti idaÑ 
kulaputtabhÈvadassanaÑ kulÈpadesa12 kittanato. Tene nesaÑ 
saddhÈpabbajitabhÈvaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AbhiÓhato (Ka) 2. SuÒÒatasukhÈdÊsu (Ka)  
 3. Khu 1. 46 Dhammapade. 4. YathÈdhammÈ yathÈvihÈrino ca arahattappattito (SÊ)  
 5. ...madhimuttaÑ (SÊ) 6. Khu 1. 27 piÔÔhe Dhammapade.  
 7. ParahitasÈdhitÈya (Ka) 8. IdaÑ padaÑ natthi (SÊ, Ka) 9. TesaÑ tesaÑ (SÊ) 
 10. VimuttiÒÈÓa (Ka) 11. G|r|hi (SÊ) 12. Kulappadesa... (Ka) 
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dasseti. “YathÈdhammavihÈrino”ti idaÑ caraÓasampattidassanaÑ 
sÊlasaÑvarÈdÊhi sama~gÊbhÈvadÊpanato. “YathÈdhimuttÈ sappaÒÒÈ”ti idaÑ 
nesaÑ vijjÈsampattidassanaÑ ÈsavakkhayapariyosÈnÈya ÒÈÓasampattiyÈ 
adhigamaparidÊpanato. “AtanditÈ”ti idaÑ vijjÈcaraÓasampattÊnaÑ1 
adhigam|pÈyadassanaÑ. “YathÈnÈmÈ”ti vÈ iminÈ tesaÑ 
pakÈsananÈmataÑyeva2 dasseti. “YathÈgottÈ”ti pana iminÈ pacchimacakka-
dvayasampattiÑ dasseti. Na hi sammÈ-appaÓihitattano pubbe ca 
akatapuÒÒassa saddhÈnusÈrÊdhammÈnusÈrino gottasampattisamudÈgamo 
sambhavati. “YathÈdhammavihÈrino”ti iminÈ tesaÑ 
purimacakkadvayasampattiÑ dasseti. Na hi appatir|pe dese vasato 
pappuris|panissayarahitassa ca tÈdisÈ guÓavisesÈ sambhavanti. 
“YathÈdhimuttÈ”ti iminÈ saddhammasavanasampadÈsamÈyogaÑ dasseti. Na 
hi paratoghosena vinÈ sÈvakÈnaÑ saccasampaÔivedho sambhavati. 
“SappaÒÒÈ atanditÈ”ti iminÈ yathÈvuttassa guÓavisesassa abyabhicÈrihetuÑ3 
dasseti ÒÈyÈrambhadassanato. 

 Aparo nayo–“yathÈgottÈ”ti ettha gottakittanena tesaÑ therÈnaÑ 
yonisomanasikÈrasampadaÑ dasseti yathÈvuttagottasampannassa 
yonisomanasikÈrasambhavato. “YathÈdhammavihÈrino”ti ettha 
dhammavihÈraggahaÓena saddhammasavanasampadaÑ dasseti 
saddhammasavanena vinÈ tadabhÈvato. “YathÈdhimuttÈ”ti iminÈ 
matthakappattaÑ dhammÈnudhammapaÔipadaÑ dasseti. “SappaÒÒÈ”ti iminÈ 
sabbattha sampajÈnakÈritaÑ. “AtanditÈ”ti iminÈ vuttanayena 
attahitasampattiÑ parip|retvÈ ÔhitÈnaÑ paresaÑ hitasukhÈvahÈya 
paÔipattiyaÑ akilÈsubhÈvaÑ dasseti. tathÈ “yathÈgottÈ”ti iminÈ nesaÑ 
saraÓagamanasampadÈ dassitÈ saddhÈnusÈrÊgottakittanato. 
“YathÈdhammavihÈrino”ti iminÈ sÊlakkhandhapubba~gamo 
samÈdhikkhandho dassito. “YathÈdhimuttÈ sappaÒÒÈ”ti iminÈ 
paÒÒakkhandhÈdayo. saraÓagamanaÒca sÈvakaguÓÈnaÑ Èdi, samÈdhi 
majjhe4, paÒÒÈ pariyosÈnanti ÈdimajjhapariyosÈnadassanena sabbepi 
sÈvakaguÓÈ dassitÈ honti. 

 ¢disÊ pana guÓavibh|ti yÈya sammÈpaÔipattiyÈ tehi adhigatÈ, taÑ 
dassetuÑ “tattha tattha vipassitvÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tattha tatthÈti tesu 
______________________________________________________________ 
 1. CaraÓasampattÊnaÑ (SÊ, Ka) 2. PakÈsananÈmamattaÑyeva (Ka) 
 3. AbyabhicÈrahetuÑ (SÊ) 4. Majjho (Ka) 

 



 KhuddakanikÈya 18  

tesu araÒÒarukkham|lapabbatÈdÊsu vivittasenÈsanesu. Tattha tatthÈti vÈ 
tasmiÑ tasmiÑ udÈnÈdikÈle. VipassitvÈti sampassitvÈ1. 
NÈmar|pavavatthÈpanapaccayapariggahehi2 
diÔÔhivisuddhika~khÈvitaraÓavisuddhiyo sampÈdetvÈ 
kalÈpasammasanÈdikkamena paÒcamaÑ visuddhaÑ adhigantvÈ 
paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhiyÈ matthakaÑ pÈpanavasena vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ. PhusitvÈti patvÈ sacchikatvÈ. AccutaÑ padanti nibbÈnaÑ. 
TaÑ hi sayaÑ acavanadhammattÈ, adhigatÈnaÑ accutihetubhÈvato ca natthi 
ettha cutÊti “accutaÑ”. Sa~khatadhammehi asammissabhÈvatÈya tadatthikehi 
paÔipajjitabbatÈya ca “padan”ti ca vuccati. Katantanti katassa antaÑ. Yo hi 
tehi adhigato ariyamaggo, so attano paccayehi uppÈditattÈ kato nÈma, tassa 
pana pariyosÈnabh|taÑ phalaÑ katantoti adhippetaÑ. TaÑ katantaÑ 
aggaphalaÑ. Atha vÈ paccayehi katattÈ nipphÈditattÈ katÈ nÈma 
sa~khatadhammÈ, tannissaraÓabhÈvato katanto nibbÈnaÑ. TaÑ katantaÑ. 
PaccavekkhantÈti3 “adhigataÑ vata mayÈ ariyamaggÈdhigamena idaÑ 
ariyaphalaÑ, adhigatÈ asa~khatÈ dhÈt|”ti ariyaphalanibbÈnÈni 
vimuttiÒÈÓadassanena paÔipatthiÑ avekkhamÈnÈ. Atha vÈ 
saccasampaÔivedhavasena yaÑ ariyena karaÓÊyaÑ4 pariÒÒÈdisoÄasavidhaÑ 
kiccaÑ aggaphale Ôhitena nipphÈditattÈ pariyosÈpitattÈ5 kataÑ nÈma, evaÑ 
kataÑ taÑ paccavekkhantÈ. Etena pahÊnakilesapaccavekkhaÓaÑ dassitaÑ. 
Purimanayena pana itarapaccavekkhaÓÈnÊti ek|navÊsati6 paccavekkhaÓÈni 
dassitÈni honti. 

 Imamatthanti ettha imanti sakalo TheratherÊgÈthÈnaÑ attho attano 
itaresaÒca tattha sannipatitÈnaÑ dhammasa~gÈhakamahÈtherÈnaÑ 
buddhiyaÑ viparivattamÈnatÈya Èsanno paccakkhoti ca katvÈ vuttaÑ. 
Atthanti “channÈme7 kuÔikÈ”ti-ÈdÊhi gÈthÈhi vuccamÈnaÑ att|panÈyikaÑ 
par|panÈyikaÑ lokiyalokuttarapaÔisaÑyuttaÑ atthaÑ. AbhÈsisunti8 
gÈthÈbandhavasena kathesuÑ, taÑdÊpaniyo idÈni mayÈ vuccamÈnÈ tesaÑ 
bhÈvitattÈnaÑ gÈthÈ atth|panÈyikÈ suÓÈthÈti yojanÈ. Te ca mahÈtherÈ evaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SammasitvÈ (Ka) 2. ...pariggahÈdÊhi (SÊ) 
 3. Paccavekkhanto (SÊ) 4. AkaraÓÊyaÑ (SÊ) 
 5. PariyositattÈ (SÊ) 6. Ek|navÊsatipi (SÊ) 
 7. ChannÈ mesÈ (Ka) 8. AbhÈsiÑ s|ti (SÊ) 
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kathentÈ attano sammapaÔipattipakÈsanÊhi gÈthÈhi sÈsanassa 
ekantaniyyÈnika1 vibhÈvanena2 parepi tattha sammÈpaÔipattiyaÑ niyojentÊti 
etamatthaÑ3 dÊpeti ÈyasmÈ DhammabhaÓÉÈgÈriko, tathÈ dÊpento ca imÈhi 
gÈthÈhi tesaÑ thomanaÑ tÈsaÒca tesaÑ vacanassa nidÈnabhÈvena ÔhapanaÑ 
ÔhÈnagatamevÈti4 dassetÊti daÔÔhabbaÑ. 
 

NidÈnagÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 

1. EkakanipÈta 
 

1. PaÔhamavagga 

1. Subh|tittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 IdÈni channÈ me5 kuÔikÈti-ÈdinayappavattÈnaÑ TheragÈthÈnaÑ 
atthavaÓÓanÈ hoti. SÈ panÈyaÑ atthavaÓÓanÈ yasmÈ tÈsaÑ tÈsaÑ gÈthÈnaÑ 
aÔÔhuppattiÑ pakÈsetvÈ vuccamÈnÈ pÈkaÔÈ hoti suviÒÒeyyÈ ca, tasmÈ tattha 
tattha aÔÔhuppattiÑ pakÈsetvÈ atthavaÓÓanaÑ karissÈmÈti. 

 Tattha channÈ me kuÔikÈtigÈthÈya kÈ uppatti? Vuccate–ito kira 
kappasatasahassamatthake anuppanneyeva Padumuttare Bhagavati 
LokanÈthe HaÑsavatÊnÈmake6 nagare aÒÒatarassa brÈhmaÓamahÈsÈlassa 
eko putto uppajji. Tassa “NandamÈÓavo”ti nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
tayo vede uggaÓhitvÈ tattha sÈraÑ apassanto attano parivÈrabh|tehi 
catucattÈlÊsÈya mÈÓavakasahassehi saddhiÑ pabbatapÈde isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ aÔÔha samÈpattiyo paÒca ca abhiÒÒÈyo nibbattesi. 
AntevÈsikÈnampi kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi. Tepi na cireneva jhÈnalÈbhino 
ahesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NÊyÈnika (Ka) 2. VibhÈvane (SÊ) 
 3. EvamatthaÑ (SÊ) 4. NidÈnabhÈvena pÈkaÔaÑ uttÈnaÑ gatamevÈti (SÊ) 
 5. ChannÈ mesÈ (Ka) 6. HaÑsÈvatÊnÈmake (SÊ, Ka) 
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 Tena ca samayena1 Padumuttaro BhagavÈ loke uppajjitvÈ 
HaÑsavatÊnagaraÑ upanissÈya viharanto ekadivasaÑ pacc|sasamaye lokaÑ 
volokento NandatÈpasassa antevÈsikajaÔilÈnaÑ arahatt|panissayaÑ, 
NandatÈpasassa ca dvÊha~gehi samannÈgatassa sÈvakaÔÔhÈnantarassa 
patthanaÑ disvÈ pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ pubbaÓhasamaye 
pattacÊvaramÈdÈya aÒÒaÑ kaÒci anÈmantetvÈ sÊho viya ekacaro 
NandatÈpasassa antevÈsikesu phalÈphalatthÈya gatesu “BuddhabhÈvaÑ me 
jÈnÈt|”ti passantasseva NandatÈpasassa ÈkÈsato otaritvÈ pathaviyaÑ 
patiÔÔhÈsi. NandatÈpaso BuddhÈnubhÈvaÒceva lakkhaÓapÈrip|riÑ ca disvÈ 
lakkhaÓamante sammasitvÈ “imehi lakkhaÓehi samannÈgato nÈma agÈraÑ 
ajjhÈvasanto rÈjÈ hoti cakkavattÊ, pabbajanto loke vivaÔacchado2 sabbaÒÒ| 
Buddho hoti, ayaÑ purisÈjÈnÊyo nissaÑsayaÑ Buddho”ti ÒatvÈ 
paccuggamanaÑ katvÈ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. 
NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. NandatÈpasopi attano anucchavikaÑ ÈsanaÑ 
gahetvÈ ekamantaÑ3 nisÊdi. 

 TasmiÑ samaye catucattÈlÊsasahassajaÔilÈ paÓÊtapaÓÊtÈni ojavantÈni 
phalÈphalÈni gahetvÈ Ècariyassa santikaÑ sampattÈ BuddhÈnaÒceva 
Ècariyassa ca nisinnÈsanaÑ olokentÈ ÈhaÑsu “Ècariya mayaÑ ‘imasmiÑ 
loke tumhehi mahantataro natthÊ’ti vicarÈma, ayaÑ pana puriso tumhehi 
mahantataro maÒÒe”ti4. NandatÈpaso “tÈtÈ kiÑ vadetha, sÈsapena5 saddhiÑ 
aÔÔhasaÔÔhisatasahassayojanubbedhaÑ SineruÑ upametuÑ icchatha, 
SabbaÒÒubuddhena saddhiÑ mÈ maÑ upamitthÈ”ti6 Èha. Atha te tÈpasÈ 
“sace ayaÑ orako abhavissa, na amhÈkaÑ Ècariyo evaÑ upamaÑ Èhareyya, 
yÈva mahÈ vatÈyaÑ purisÈjÈnÊyo”ti pÈdesu nipatitvÈ sirasÈ vandiÑsu. Atha 
te Ècariyo Èha “tÈtÈ amhÈkaÑ BuddhÈnaÑ anucchaviko deyyadhammo 
natthi, BhagavÈ ca bhikkhÈcÈravelÈyaÑ idhÈgato, tasmÈ mayaÑ yathÈbalaÑ 
deyyadhammaÑ dassÈma, tumhe yaÑ yaÑ paÓÊtaÑ phalÈphalaÑ ÈnÊtaÑ, 
taÑ taÑ ÈharathÈ”ti vatvÈ ÈharÈpetvÈ hatthe dhovitvÈ sayaÑ TathÈgatassa 
patte patiÔÔhÈpesi. 
______________________________________________________________ 
 1. Tena ca samayena pana (SÊ) 2. Vivattacchado (SÊ) 3. Ekamante (SÊ) 
 4. Mahantataroti maÒÒeti (Ka) 5. KiÑ sÈsapena (Ka) 6. SaddhiÑ upamitthÈti (Ka) 
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SatthÈrÈ phalÈphale1 paÔiggahitamatte devatÈ dibbojaÑ pakkhipiÑsu. TÈpaso 
udakampi sayameva parissÈvetvÈ adÈsi. Tato bhojanakiccaÑ niÔÔhÈpetvÈ 
nisinne Satthari sabbe antevÈsike pakkositvÈ Satthu santike sÈraÓÊyaÑ 
kathaÑ kathento nisÊdi. SatthÈ “bhikkhusaÑgho Ègacchat|”ti cintesi. 
Bhikkh| Satthu cittaÑ ÒatvÈ satasahassamattÈ khÊÓÈsavÈ ÈgantvÈ SatthÈraÑ 
vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu. 

 NandatÈpaso antevÈsike Èmantesi “tÈtÈ BuddhÈnaÑ nisinnÈsanampi 
nÊcaÑ, samaÓasatasahassassapi ÈsanaÑ natthi, tumhehi ajja uÄÈraÑ 
Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca sakkÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔati, pabbatapÈdato 
vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharathÈ”ti. AcinteyyattÈ iddhivisayassa 
muhutteneva vaÓÓagandhasampannÈni pupphÈni ÈharitvÈ BuddhÈnaÑ 
yojanappamÈÓaÑ pupphÈsanaÑ paÒÒÈpesuÑ. AggasÈvakÈnaÑ tigÈvutaÑ, 
sesabhikkh|naÑ aÉÉhayojanikÈdibhedaÑ, saÑghanavakassa usabhamattaÑ 
ahosi. EvaÑ paÒÒattesu Èsanesu NandatÈpaso TathÈgatassa purato aÒjaliÑ 
paggayha Ôhito “bhante mayhaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya imaÑ 
pupphÈsanaÑ abhiruhathÈ”ti Èha. NisÊdi BhagavÈ pupphÈsane. EvaÑ nisinne 
Satthari Satthu ÈkÈraÑ ÒatvÈ bhikkh|2 attano attano pattÈsane nisÊdiÑsu3. 
NandatÈpaso mahantaÑ pupphachattaÑ gahetvÈ TathÈgatassa matthake 
dhÈrento aÔÔhÈsi. SatthÈ “tÈpasÈnaÑ ayaÑ sakkÈro mahapphalo hot|”ti 
nirodhasamÈpattiÑ samÈpajji. Satthu samÈpannabhÈvaÑ ÒatvÈ bhikkh|pi 
samÈpajjiÑsu4. TathÈgate sattÈhaÑ nirodhaÑ samÈpajjitvÈ nisinne 
antevÈsikÈ bhikkhÈcÈrakÈle sampatte vanam|laphalÈphalaÑ5 paribhuÒjitvÈ 
sesakÈle BuddhÈnaÑ aÒjaliÑ paggayha tiÔÔhanti. NandatÈpaso pana 
bhikkhÈcÈrampi agantvÈ pupphachattaÑ dhÈrento sattÈhaÑ pÊtisukheneva 
vÊtinÈmeti. 

 SatthÈ nirodhato vuÔÔhÈya araÓavihÈri-a~gena dakkhiÓeyya~gena cÈti 
dvÊhi a~gehi samannÈgataÑ ekaÑ sÈvakaÑ “isigaÓassa 
pupphÈsanÈnumodanaÑ karohÊ”ti ÈÓÈpesi. So cakkavattiraÒÒo santikÈ 
paÔiladdhamahÈlÈbho mahÈyodho viya tuÔÔhamÈnaso attano 
______________________________________________________________ 
 1. PhalÈphalaÑ (Ka) 2. Bhikkh|su (SÊ) 3. Nisinnesu (SÊ) 
 4. SamÈpattiÑ samÈpajjiÑsu (SÊ) 5. Vanam|laphalaÑ (Ka) 
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visaye ÔhatvÈ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sammasitvÈ anumodanaÑ akÈsi. 
Tassa desanÈvasÈne SatthÈ sayaÑ dhammaÑ desesi. DesanÈpariyosÈne 
sabbe catucattÈlÊsasahassatÈpasÈ arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. SatthÈ “etha 
bhikkhavo”ti hatthaÑ pasÈresi. TesaÑ tÈvadeva kesamassu1 antaradhÈyi. 
AÔÔha parikkhÈrÈ kÈye paÔimukkÈva ahesuÑ. SaÔÔhivassattherÈ viya 
SatthÈraÑ parivÈrayiÑsu. NandatÈpaso pana vikkhittacittatÈya visesaÑ 
nÈdhigacchi. Tassa kira AraÓavihÈrittherassa santike dhammaÑ sotuÑ 
ÈraddhakÈlato paÔÔhÈya “aho vatÈhampi anÈgate uppajjanakabuddassa sÈsane 
iminÈ sÈvakena laddhadhuraÑ labheyyan”ti cittaÑ udapÈdi. So tena 
parivitakkena maggaphalapaÔivedhaÑ kÈtuÑ nÈsakkhi. TathÈgataÑ pana 
vanditvÈ sammukhe ÔhatvÈ Èha “bhante yena bhikkhunÈ isigaÓassa 
pupphÈsanÈnumodanÈ katÈ, ko nÈmÈyaÑ tumhÈkaÑ sÈsane”ti. AraÓavihÈri-
a~ge dakkhiÓeyya-a~ge ca etadaggaÑ patto eso bhikkh|ti. “Bhante yvÈyaÑ 
mayÈ sattÈhaÑ pupphachattaÑ dhÈrentena sakkÈro kato, tena adhikÈrena na 
aÒÒaÑ sampattaÑ patthemi, anÈgate pana ekassa Buddhassa sÈsane ayaÑ 
thero viya dvÊha~gehi samannÈgato sÈvako bhaveyyan”ti patthanamakÈsi. 

 SatthÈ “samijjhissati nu kho imassa tÈpasassa patthanÈ”ti 
anÈgataÑsaÒÈÓaÑ pesetvÈ olokento kappasatasahassaÑ atikkamitvÈ 
samijjhanakabhÈvaÑ disvÈ NandatÈpasaÑ Èha “na te ayaÑ patthanÈ moghÈ 
bhavissati, anÈgate kappasatasahassaÑ atikkamitvÈ Gotamo nÈma Buddho 
uppajjissati, tassa santike samijjhissatÊ”ti vatvÈ dhammakathaÑ kathetvÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto ÈkÈsaÑ pakkhandi. NandatÈpaso yÈva 
cakkhupathasamatikkamÈ SatthÈraÑ bhikkhusaÑghaÒca uddissa aÒjaliÑ 
paggayha aÔÔhÈsi. So aparabhÈge kÈlena kÈlaÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
dhammaÑ suÓi. AparihÊnajjhÈnova kÈla~katvÈ brahmaloke nibbatto. Tato 
pana cuto aparÈnipi paÒca jÈtisatÈni pabbajitvÈ ÈraÒÒako ahosi. 
KassapasammÈsambuddhakÈlepi pabbajitvÈ ÈraÒÒako hutvÈ 
gatapaccÈgatavattaÑ p|resi. EtaÑ kira vattaÑ aparip|retvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KesamassuÑ (SÊ) 
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mahÈsÈvakabhÈvaÑ pÈpuÓantÈ nÈma natthi. GatapaccÈgatavattaÑ pana 
ŒgamaÔÔhakathÈsu1 vuttanayeneva veditabbaÑ. So vÊsativassasahassÈni 
gatapaccÈgatavattaÑ p|retvÈ kÈla~katvÈ kÈmÈvacaradevaloke 
TÈvatiÑsabhavane nibbatti. VuttaÒhetaÑ ApadÈne2– 

   “HimavantassÈvid|re, Nisabho nÈma pabbato. 
   Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ. 

   Kosiyo nÈma nÈmena, jaÔilo uggatÈpano. 
   EkÈkiyo3 adutiyo, vasÈmi nisabhe tadÈ. 

   PhalaÑ m|laÒca paÓÓaÒca, na bhuÒjÈmi ahaÑ tadÈ. 
   PavattaÑva supÈtÈhaÑ4, upajÊvÈmi tÈvade. 

   NÈhaÑ kopemi ÈjÊvaÑ, cajamÈnopi jÊvitaÑ. 
   ŒrÈdhemi sakaÑ cittaÑ, vivajjemi anesanaÑ. 

   RÈg|pasaÑhitaÑ cittaÑ, yadÈ uppajjate mama. 
   SayaÑva paccavekkhÈmi, ekaggo5 taÑ damemahaÑ. 

   Rajjase rajjanÊye ca, dussanÊye ca dussase. 
   Muyhase mohanÊye ca, nikkhamassu vanÈ tuvaÑ. 

   VisuddhÈnaÑ ayaÑ vÈso, nimmalÈnaÑ tapassinaÑ. 
   MÈ kho visuddhaÑ d|seti, nikkhamassu vanÈ tuvaÑ. 

   AgÈriko bhavitvÈna, yadÈ puttaÑ labhissasi. 
   Ubhopi mÈ virÈdhesi, nikkhamassu vanÈ tuvaÑ. 

   ChavÈlÈtaÑ yathÈ kaÔÔhaÑ, na kvaci kiccakÈrakaÑ6. 
   Neva gÈme araÒÒe vÈ, na hi taÑ kaÔÔhasammataÑ. 

   ChavÈlÈt|pamo tvaÑ’si, na gihÊ nÈpi saÒÒato. 
   Ubhato muttako ajja, nikkhamassu vanÈ tuvaÑ. 

   SiyÈ nu kho tava etaÑ, ko pajÈnÈti te idaÑ. 
   SaddhÈdhuraÑ vahisi me, kosajjabahulÈya ca. 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ-®Ôha 1. 167; Ma-®Ôha 1. 259 piÔÔhÈdÊsu. 2. Khu 3. 74 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. EkÈkiko (Ka) 4. PavattapaÓÉupattÈnaÑ (SÊ)  
 5. Ekako (SÊ) 6. Nattheva kiccakÈraÓaÑ (SÊ) 
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   Jigucchissanti taÑ viÒÒ|, asuciÑ nÈgariko yathÈ. 
   ŒkaÉÉhitvÈna isayo, codayissanti taÑ sadÈ. 

   TaÑ viÒÒ| pavadissanti1, samatikkantasÈsanaÑ. 
   SaÑvÈsaÑ alabhanto hi, kathaÑ jÊvihisi tuvaÑ. 

   TidhÈpabhinnaÑ MÈta~gaÑ, kuÒjaraÑ saÔÔhihÈyanaÑ. 
   BalÊ nÈgo upagantvÈ, y|thÈ nÊharate gajaÑ. 

   Y|thÈ vinissaÔo santo, sukhaÑ sÈtaÑ na vindati. 
   Dukkhito vimano2 hoti, pajjhÈyanto pavedhati. 

   Tatheva jaÔilÈ tampi, nÊharissanti dummatiÑ. 
   Tehi tvaÑ nissaÔo santo, sukhaÑ sÈtaÑ na lacchasi. 

   DivÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ, sokasallasamappito. 
   Dayhati pariÄÈhena, gajo y|thÈva nissaÔo. 

   JÈtar|paÑ yathÈ k|ÔaÑ, neva jhÈyati katthaci. 
   TathÈ sÊlavÊhino tvaÑ, na jhÈyissasi katthaci. 

   AgÈraÑ vasamÈnopi, kathaÑ jÊvihisi tuvaÑ. 
   MattikaÑ pettikaÒcÈpi, natthi te nihitaÑ dhanaÑ. 

   SayaÑ kammaÑ karitvÈna, gatte sedaÑ pamocayaÑ. 
   EvaÑ jÊvihisi gehe, sÈdhu te taÑ na ruccati. 

   EvÈhaÑ tattha vÈremi, saÑkilesagataÑ manaÑ. 
   NÈnÈdhammakathaÑ katvÈ, pÈpÈ cittaÑ nivÈrayiÑ. 

   EvaÑ me viharantissa, appamÈdavihÈrino. 
   TiÑsavassasahassÈni, vipine me3 atikkamuÑ. 

   AppamÈdarataÑ disvÈ, uttamatthaÑ gavesakaÑ. 
   Padumuttarasambuddho, Ègacchi mama santikaÑ. 

   Timbar|sakavaÓÓÈbho4, appameyyo an|pamo. 
   R|penÈ’sadiso Buddho, ÈkÈse ca~kamÊ tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PavaÉÉhissanti (SÊ) 2. Dummano (SÊ) 
 3. Pavane ca (SÊ) 4. Timbar|pakkavaÓÓÈbho (SÊ) 
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   Suphullo sÈlarÈjÈva, vijj|va’bbhaghanantare1. 
   ©ÈÓenÈ’sadiso Buddho, ÈkÈse ca~kamÊ tadÈ. 

   SÊharÈjÈva’sambhÊto, GajarÈjÈva dappito2. 
   LÈsito3 byaggharÈjÈva, ÈkÈse ca~kamÊ tadÈ. 

   Si~gÊnikkhasavaÓÓÈbho, khadira~gÈrasannibho. 
   MaÓi yathÈ jotiraso, ÈkÈse ca~kamÊ tadÈ. 

   VisuddhakelÈsanibho, puÓÓamÈyeva cantimÈ. 
   Majjhanhikeva s|riyo, ÈkÈse ca~kamÊ tadÈ. 

   DisvÈ nabhe ca~kamantaÑ, evaÑ cintesahaÑ tadÈ. 
   Devo nu kho ayaÑ satto, udÈhu manujo ayaÑ. 

   Na me suto vÈ diÔÔho vÈ, mahiyÈ ediso naro. 
   Api mantapadaÑ atthi, ayaÑ SatthÈ bhavissati. 

   EvÈhaÑ cintayitvÈna, sakaÑ cittaÑ pasÈdiyiÑ. 
   NÈnÈpupphaÒca gandhaÒca, sannipÈtesahaÑ tadÈ. 

   PupphÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ, sÈdhucittaÑ manoramaÑ. 
   NarasÈrathinaÑ aggaÑ, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   IdaÑ me ÈsanaÑ vÊra, paÒÒattaÑ tava’nucchavaÑ. 
   HÈsayanto mamaÑ cittaÑ, nisÊda kusumÈsane. 

   NisÊdi tattha BhagavÈ, asambhÊtova kesarÊ. 
   SattarattindivaÑ Buddho, pavare kusumÈsane. 

   NamassamÈno aÔÔhÈsiÑ, sattarattindivaÑ ahaÑ. 
   VuÔÔhahitvÈ samÈdhimhÈ, SatthÈ loke anuttaro. 
   Mama kammaÑ pakittento, idaÑ vacanamabravi. 

   BhÈvehi BuddhÈnussatiÑ, bhÈvanÈnamanuttaraÑ. 
   ImaÑ satiÑ bhÈvayitvÈ, p|rayissasi mÈnasaÑ4. 
______________________________________________________________ 
 1. Vijjh|va gaganantare (SÊ) 2. Dammito (Ka) 
 3. DurÈsado (SÊ) 4. P|rayassu sumÈnasaÑ (SÊ) 

 



 KhuddakanikÈya 26  

   TiÑsakappassahassÈni, devaloke ramissasi. 
   AsÊtikkhattuÑ Devindo, devarajjaÑ karissasi. 
   SahassakkhattuÑ cakkavattÊ, rÈjÈ raÔÔhe bhavissasi. 

   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
   Anubhossasi taÑ sabbaÑ, BuddhÈnussatiyÈ phalaÑ. 

   BhavÈbhave saÑsaranto, mahÈbhogaÑ labhissasi. 
   Bhoge te |natÈ natthi, buddhÈnussatiyÈ phalaÑ. 

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

   AsÊtikoÔiÑ chaÉÉetvÈ, dÈse kammakare bah|. 
   Gotamassa Bhagavato, sÈsane pabbajissasi. 

   ŒrÈdhayitvÈ SambuddhaÑ, GotamaÑ Sakyapu~gavaÑ. 
   Subh|ti nÈma nÈmena, hessasi Satthu sÈvako. 

   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, dakkhiÓeyyaguÓamhi taÑ. 
   TathÈraÓavihÈre ca, dvÊsu agge Ôhapessasi. 

   IdaÑ vatvÈna Sambuddho, JalajuttamanÈmako. 
   NabhaÑ1 abbhuggamÊ vÊro, haÑsarÈjÈva ambare. 

   SÈsito LokanÈthena, namassitvÈ TathÈgataÑ. 
   SadÈ bhÈvemi mudito, BuddhÈnussatimuttamaÑ. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsaÑ agacchahaÑ. 

   AsÊtikkhattuÑ Devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 
   SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca, cakkavattÊ ahosahaÑ2. 

   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
   Anubhomi susampattiÑ, BuddhÈnussatiyÈ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Nabhe (SÊ) 2. SahassakkhattuÑ cakkhavattÊ, rÈjÈ raÔÔhe ahosahaÑ (Ka) 
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   BhavÈbhave saÑsaranto, mahÈbhogaÑ labhÈmahaÑ. 
   Bhoge me |natÈ natthi, BuddhÈnussatiyÈ phalaÑ. 

   Satasahassito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, BuddhÈnussatiyÈ phalaÑ. 

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

itthaÑ sudaÑ ÈyasmÈ Subh|titthero imÈ gÈthÈyo abhÈsitthÈti.  

 EvaÑ pana so TÈvatiÑsabhavane aparÈparaÑ uppajjanavasena 
dibbasampattiÑ anubhavitvÈ tato cuto manussaloke anekasatakkhattuÑ 
cakkavattirÈjÈ ca padesarÈjÈ ca hutvÈ uÄÈraÑ manussasampattiÑ 
anubhavitvÈ atha1 amhÈkaÑ Bhagavato kÈle SÈvatthiyaÑ SumanaseÔÔhissa 
gehe AnÈthapiÓÉikassa kaniÔÔho hutvÈ nibbatti “Subh|tÊ”tissa nÈmaÑ ahosi. 

 Tena ca samayena amhÈkaÑ BhagavÈ loke uppajjitvÈ 
pavattavaradhammacakko anupubbena RÈjagahaÑ gantvÈ tattha 
VeÄuvanapaÔiggahaÓadinÈ lokÈnuggahaÑ karonto RÈjagahaÑ upanissÈya 
SÊtavane viharati. TadÈ AnÈthapiÓÉiko seÔÔhi SÈvatthiyaÑ uÔÔhÈnakabhaÓÉaÑ 
gahetvÈ attano sahÈyassa RÈjagahaseÔÔhino gharaÑ gato BuddhuppÈdaÑ 
sutvÈ SatthÈraÑ SÊtavane viharantaÑ upasa~kamitvÈ paÔhamadassaneneva 
sotÈpattiphale patiÔÔhÈya SatthÈraÑ SÈvatthiÑ ÈgamanatthÈya yÈcitvÈ tato 
paÒcacattÈlÊsayojane magge2 yojane yojane satasahassapariccÈgena vihÈre 
patiÔÔhÈpetvÈ SÈvatthiyaÑ rÈjamÈnena aÔÔhakarÊsappamÈÓaÑ Jetassa 
rÈjakumÈrassa uyyÈnabh|miÑ koÔisanthÈrena kiÓitvÈ tattha Bhagavato 
vihÈraÑ kÈretvÈ adÈsi. VihÈrapariggahaÓadivase ayaÑ Subh|tikuÔumbiko 
AnÈthapiÓÉikaseÔÔhinÈ saddhiÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanto saddhaÑ 
paÔilabhitvÈ pabbaji. So upasampajjitvÈ dve mÈtikÈ paguÓÈ3 katvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ araÒÒe samaÓadhammaÑ kÈronto 
mettÈjhÈnapÈdakaÑ4 vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. So dhammaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (Ka) 2. PaÒcacattÈlÊsayojanamatte magge (SÊ) 
 3. PaguÓaÑ (SÊ) 4. MettÈjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ (SÊ) 
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desento yasmÈ SatthÈrÈ desitaniyÈmena anodissakaÑ katvÈ dhammaÑ 
deseti, tasmÈ AraÓavihÈrÊnaÑ aggo nÈma jÈto. PiÓÉÈya caranto ghare ghare 
mettÈjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya1 bhikkhaÑ paÔiggaÓhÈti “evaÑ 
dÈyakÈnaÑ mahapphalaÑ bhavissatÊ”ti. TasmÈ dakkhiÓeyyÈnaÑ aggo nÈma 
jÈto. TenÈha BhagavÈ “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
AraÓavihÈrÊnaÑ yadidaÑ Subh|ti, dakkhiÓeyyÈnaÑ yadidaÑ Subh|tÊ”ti2. 
EvamayaÑ mahÈthero arahatte patiÔÔhÈya attanÈ3 p|ritapÈramÊnaÑ phalassa 
matthakaÑ patvÈ loke abhiÒÒÈto abhilakkhito hutvÈ bahujanahitÈya 
janapadacÈrikaÑ caranto anupubbena RÈjagahaÑ agamÈsi. 

 RÈjÈ BimbisÈro therassa ÈgamanaÑ sutvÈ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
“idheva bhante vasathÈ”ti vatvÈ “nivÈsanaÔÔhÈnaÑ karissÈmÊ”ti pakkanto 
vissÈri. Thero senÈsanaÑ alabhanto abbhokÈse vÊtinÈmesi. Therassa 
ÈnubhÈvena devo na vassati. ManussÈ avuÔÔhitÈya upaddutÈ raÒÒo 
nivesanadvÈre ukkuÔÔhimakaÑsu. RÈjÈ “kena nu kho kÈraÓena devo na 
vassatÊ”ti vÊmaÑsanto “therassa abbhokÈsavÈsena maÒÒe na vassatÊ”ti 
cintetvÈ4 tassa paÓÓakuÔiÑ kÈrÈpetvÈ “imissÈ bhante paÓÓakuÔiyÈ vasathÈ”ti 
vatvÈ vanditvÈ pakkÈmi. Thero kuÔikaÑ pavisitvÈ tiÓasanthÈrake5 
palla~kena nisÊdi. TadÈ pana devo thokaÑ thokaÑ6 phusÈyati, na sammÈ 
dhÈraÑ anuppavecchati. Atha thero lokassa avuÔÔhikabhayaÑ 
visamitukÈmo7 attano ajjhattikabÈhiravutthukassa parissayassa abhÈvaÑ 
pavedento– 
 
 1. “ChannÈ me8 kuÔikÈ sukhÈ nivÈtÈ, 
 Vassa deva yathÈsukhaÑ. 
 CittaÑ me susamÈhitaÑ vimuttaÑ, 
 ŒtÈpÊ viharÈmi vassa devÈ”ti– 

gÈthamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈpattito vuÔÔhÈya (SÊ) 2. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 3. Attano (SÊ, Ka) 
 4. Cintento (SÊ, Ka) 5. TiÓasantharaÓe (Ka) 6. ThokaÑ (Ka) 
 7. VidhamitukÈmo (SÊ) 8. ChannÈ mesÈ (Ka) 
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 Tattha channa-saddo tÈva “channÈ sÈ kumÈrikÈ imassa kumÈrakassa”1 
“nacchannaÑ nappatir|pan”ti-ÈdÊsu2 patir|pe Ègato. “ChannaÑ tveva 
phagguÓa phassÈyatanÈnan”ti-ÈdÊsu3 vacanavisiÔÔhe sa~khyÈvisese. 
“Channamativassati, vivaÔaÑ nÈtivassatÊ”ti-ÈdÊsu4 gahaÓe5. “KyÈhaÑ te 
nacchannopi karissÈmÊ”ti-ÈdÊsu6 nivÈsanapÈrupane. “ŒyasmÈ Channo 
anÈcÈraÑ ÈcaratÊ”ti-ÈdÊsu7 paÒÒattiyaÑ. “SabbacchannaÑ 
sabbaparicchannaÑ8, channÈ kuÔi Èhito ginÊ”ti9 ca ÈdÊsu tiÓÈdÊhi chÈdane. 
IdhÈpi tiÓÈdÊhi chÈdaneyeva daÔÔhabbo, tasmÈ tiÓena vÈ paÓÓena vÈ channÈ 
yathÈ na vassati vassodakapatanaÑ na hoti na ovassati, evaÑ sammadeva 
chÈditÈti attho. 

 Me-saddo “kicchena me adhigataÑ, halaÑ dÈni pakÈsitun”ti-ÈdÊsu10 
karaÓe Ègato, mayÈti attho. “Tassa me bhante BhagavÈ saÑkhittena 
dhammaÑ deset|”ti-ÈdÊsu11 sampadÈne, mayhanti attho. “Pubbeva me 
bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato”ti-ÈdÊsu12 
sÈmi-atthe Ègato. IdhÈpi sÈmi-atthe eva daÔÔhabbo, mamÈti attho. KiÒcÈpi 
khÊÓÈsavÈnaÑ mamÈyitabbaÑ nÈma kiÒci natthi lokadhammehi 
anupalittabhÈvato, lokasamaÒÒÈvasena pana tesampi “ahaÑ mamÈ”ti 
vohÈramattaÑ hoti. TenÈha BhagavÈ “kinti me sÈvakÈ dhammadÈyÈdÈ 
bhaveyyuÑ, no ÈmisadÈyÈdÈ”ti13. 

 KuÔikÈti pana mÈtukucchipi karajakÈyopi tiÓÈdicchadano patissayopi 
vuccati. TathÈ hi– 

   “MÈtaraÑ kuÔikaÑbr|si, bhariyaÑ br|si14 kulÈvakaÑ. 
   Putte santÈnake br|si14, taÓhÈ me br|si14 bandhanan”ti15– 

ÈdÊsu mÈtukucchi “kuÔikÈ”ti vuttÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 197 piÔÔhe. 2. Vi 1. 248 piÔÔhe. 3. PariyesitabbaÑ. 
 4. Khu 1. 144; Vi 4. 424 piÔÔhÈdÊsu. 5. GagaÓe (Ka) 6. PariyesitabbaÑ. 
 7. Vi 1. 271 piÔÔhe. 8. Vi 2. 28 piÔÔhe.  
 9. Khu 1. 282 piÔÔhe SuttanipÈte. 
 10. Vi 3. 7; Di 2. 31; Ma 1. 224; Ma 2. 291; SaÑ 1. 138 piÔÔhesu. 
 11. SaÑ 2. 162; AÑ 1. 571 piÔÔhÈdÊsu. 12. Ma 1. 161; SaÑ 2. 242 piÔÔhesu. 
 13. Ma 1. 15 piÔÔhe. 14. Br|mi (Ka) 15. SaÑ 1. 8 piÔÔhe. 
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   “AÔÔhika~kalakuÔike, maÑsanhÈrupasibbite1. 
   Dhiratthu p|re duggandhe, paragatte2 mamÈyasÊ”ti3– 

ÈdÊsu kesÈdisam|habh|to karajakÈyo. “Kassapassa Bhagavato bhagini kuÔi 
ovassati”4 “kuÔi nÈma ullittÈ vÈ hoti avalittÈ vÈ”ti-ÈdÊsu5 
tiÓachadanapatissayo. IdhÈpi so eva veditabbo paÓÓasÈlÈya adhippetattÈ. 
KuÔi eva hi kuÔikÈ, apÈkaÔakuÔi “kuÔikÈ”ti vuttÈ6. 

 Sukha-saddo pana “vipiÔÔhikatvÈna sukhaÑ dukhaÒca, pubbeva ca 
somanassadomanassan”ti-ÈdÊsu7 sukhavedanÈyaÑ Ègato. “Sukho 
BuddhÈnamuppÈdo, sukhÈ saddhammadesanÈ”ti-ÈdÊsu8 sukham|le. 
“SukhassetaÑ bhikkhave adhivacanaÑ yadidaÑ puÒÒÈnÊ”ti-ÈdÊsu9 
sukhahetumhi. “YasmÈ ca kho MahÈli r|paÑ sukhaÑ sukhÈnupatitaÑ 
sukhÈvakkantan”ti-ÈdÊsu10 sukhÈrammaÓe, “diÔÔhadhammasukhavihÈrÈ ete 
Cunda ariyassa vinaye”ti-ÈdÊsu11 abyÈpajje. “NibbÈnaÑ paramaÑ 
sukhan”ti-ÈdÊsu12 nibbÈne. “YÈvaÒcidaÑ bhikkhave na sukaraÑ akkhÈnena 
pÈpuÓituÑ yÈva sukhÈ saggÈ”ti-ÈdÊsu13 sukhappaccayaÔÔhÈne. “SovaggikaÑ 
sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikan”ti-ÈdÊsu14 iÔÔhe, piyamanÈpeti attho. 
IdhÈpi iÔÔhe sukhappaccaye vÈ daÔÔhabbo. SÈ hi kuÔi anto bahi ca 
manÈpabhÈvena sampÈditÈ nivÈsanaphÈsutÈya “sukhÈ”ti vuttÈ. TathÈ 
nÈtisÊtanÈti-uÓhatÈya utusukhasampattiyogena kÈyikacetasikasukhassa 
paccayabhÈvato. 

 NivÈtÈti avÈtÈ, phusitaggaÄapihitavÈtapÈnattÈ vÈtaparissayarahitÈti attho. 
IdaÑ tassÈ kuÔiyÈ sukhabhÈvavibhÈvanaÑ. SavÈte hi senÈsane utusappÈyo na 
labbhati, nivÈte so labbhatÊti. VissÈti pavassa sammÈ dhÈraÑ anuppaveccha. 
DevÈti ayaÑ deva-saddo “imÈni te deva caturÈsÊti nagarasahassÈni 
KusavatÊrÈjadhÈnippamukhÈni, 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈruparisibbite (SÊ) 2. Parabhatte (SÊ) 3. Khu 2. 362 piÔÔhe.  
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ettha deva chandaÑ janehi jÊvite apekkhan”ti-ÈdÊsu1 sammutideve khattiye 
Ègato. “CÈtumahÈrÈjikÈ devÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti-ÈdÊsu2 
upapattidevesu. “Tassa devÈtidevassa, sÈsanaÑ sabbadassino”ti-ÈdÊsu3 
visuddhidevesu. VisuddhidevÈnaÑ hi Bhagavato atidevabhÈve vutte 
itaresaÑ vutto eva hoti. “Viddhe vigatavalÈhake deve”ti-ÈdÊsu4 ÈkÈse. 
“Devo ca kÈlena kÈlaÑ na sammÈ dhÈraÑ anuppavecchatÊ”ti-ÈdÊsu5 meghe 
pajjunne vÈ. IdhÈpi meghe pajjunne vÈ daÔÔhabbo. VassÈti hi te ÈÓÈpento 
thero Èlapati. YathÈsukhanti yathÈruciÑ. Tava vassanena mayhaÑ bhÈhiro 
parissayo natthi, tasmÈ yathÈkÈmaÑ vassÈti vass|pajÊvisatte anuggaÓhanto 
vadati. 

 IdÈni abbhantare parissayÈbhÈvaÑ6 dassento “cittan”ti-ÈdimÈha. Tattha 
cittaÑ me susamÈhitanti mama cittaÑ suÔÔhu ativiya sammÈ sammadeva 
ekaggabhÈvena ÈrammaÓe ÔhapitaÑ. TaÒca kho na 
nÊvaraÓÈdivikkhambhanamattena, api ca kho vimuttaÑ orambhÈgiya-
uddhaÑbhÈgiyasa~gahehi sabbasaÑyojanehi sabbakilesadhammato ca 
visesena vimuttaÑ, samucchedappahÈnavasena paÔipassaddhippahÈnavasena 
te pajahitvÈ Ôhitanti attho. ŒtÈpÊti vÊriyavÈ. PhalasamÈpatti-atthaÑ 
vipassanÈrambhavasena diÔÔhadhammasukhavihÈratthaÒca ÈraddhavÊriyo 
hutvÈ viharÈmi, dibbavihÈrÈdÊhi attabhÈvaÑ pavattemi, na pana 
kilesappahÈnatthaÑ, pahÈtabbasseva abhÈvatoti adhippÈyo. “YathÈ pana 
bÈhiraparissayÈbhÈvena deva mayÈ tvaÑ vassane niyojito, evaÑ 
abbhantaraparissayÈbhÈvenapÊ”ti7 dassento punapi “vassa devÈ”ti Èha. 

 Aparo nayo–channÈti chÈditÈ pihitÈ. KuÔikÈti attabhÈvo. So hi 
“anekÈvayavassa samudÈyassa avijjÈnÊvaraÓassa bhikkhave puggalassa 
aÓhÈsaÑyuttassa ayaÒceva kÈyo samudÈgato, bahiddhÈ ca nÈmar|pan”ti-
ÈdÊsu8 kÈyoti Ègato. “SiÒca bhikkhu imaÑ 
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 1. DÊ 2. 115 piÔÔhe. 2. DÊ 3. 214 piÔÔhe. 
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nÈvaÑ, sittÈ te lahumessatÊ”ti-ÈdÊsu1 nÈvÈti Ègato. “GahakÈraka diÔÔhosi, 
gahak|ÔaÑ visa~khatan”ti2 ca ÈdÊsu gahanti Ègato. “Satto guhÈyaÑ 
buhunÈbhichanno, tiÔÔhaÑ naro mohanasmiÑ pagÈÄho”ti-ÈdÊsu3 guhÈti 
Ègato. “Nela~go setapacchÈdo, ekÈro vattatÊ ratho”ti-ÈdÊsu4 rathoti Ègato. 
“Puna gehaÑ na kÈhasÊ”ti-ÈdÊsu2 gehanti Ègato. “VivaÔÈ kuÔi nibbuto ginÊ”ti-
ÈdÊsu5 kuÔÊti Ègato. TasmÈ idhÈpi so “kuÔikÈ”ti vutto. AttabhÈvo hi 
kaÔÔhÈdÊni paÔicca labbhamÈnÈ gehanÈmikÈ6 kuÔikÈ viya aÔÔhi-ÈdisaÒÒite 
pathavÊdhÈtu-Èdike phassÈdike ca paÔicca labbhamÈno “kuÔikÈ”ti vutto, 
cittamakkaÔassa nivÈsabhÈvato ca. YathÈha– 

   “AÔÔhika~kalakuÔivesÈ, makkaÔÈvasatho iti. 
   MakkaÔo paÒcadvÈrÈya, kuÔikÈya pasakkiya. 
   DvÈrenÈnupariyÈti, ghaÔÔayanto punappunan”ti ca. 

 SÈ panesÈ attabhÈvakuÔikÈ therassa tiÓÓaÑ channaÑ aÔÔhannaÒca 
asaÑvaradvÈrÈnaÑ vasena samati7vijjhanakassa rÈgÈdi-avassutassa paÒÒÈya 
saÑvutatthÈ sammadeva pihitattÈ “channÈ”ti vuttÈ. TenÈha BhagavÈ 
“sotÈnaÑ saÑvaraÑ br|mi, paÒÒÈyete pidhÊyare”ti8. Vuttanayena channattÈ 
eva9 kilesadukkhÈbhÈvato nirÈmisasukhasama~gitÈya ca sukhÈ sukhappattÈ, 
tato eva ca nivÈtÈ nihatamÈnamada10 thambhasÈrambhatÈya nivÈtavuttikÈ. 
AyaÒca nayo “mayhaÑ na saÑkilesadhammÈnaÑ saÑvaraÓamattena siddho, 
atha kho aggamaggasamÈdhinÈ suÔÔhu samÈhitacittatÈya ceva 
aggamaggapaÒÒÈya sabbasaÑyojanehi vippamuttacittatÈya cÈ”ti dassento 
Èha “cittaÑ me susamÈhitaÑ vimuttan”ti. EvaÑbh|to ca “idÈnÈhaÑ 
katakaraÓÊyo”ti na appossukko homi, atha kho ÈtÈpÊ viharÈmi, sadevakassa 
lokassa hitasukh|pasaÑhÈre ussÈhajÈto bhikkhÈcÈrakÈlepi anugharaÑ 
brahmavihÈreneva viharÈmi. TasmÈ tvampi deva pajjunna mayhaÑ piyaÑ 
kÈtukÈmatÈyapi vass|pajÊvÊnaÑ sattÈnaÑ anukampÈyapi vassa sammÈ 
dhÈraÑ anuppavecchÈti evamettha attho daÔÔhabbo. 
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 Ettha ca thero “channÈ me kuÔikÈ sukhÈ nivÈtÈ”ti iminÈ 
lokiyalokuttarabhedaÑ1 attano adhisÊlasikkhaÑ dasseti. “CittaÑ me 
susamÈhitan”ti iminÈ adhicittasikkhaÑ. “Vimuttan”ti iminÈ 
adhipaÒÒÈsikkhaÑ. “ŒtÈpÊ viharÈmÊ”ti iminÈ diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ. 
Atha vÈ “channÈ me kuÔikÈ sukhÈ nivÈtÈ”ti iminÈ animittavihÈraÑ dasseti 
kilesavassapidhÈnamukhena niccÈdinimittugghÈÔanadÊpanato. “CittaÑ me 
susamÈhitan”ti iminÈ appaÓi titavihÈraÑ. “Vimuttan”ti iminÈ 
suÒÒatavihÈraÑ. “ŒtÈpÊ viharÈmÊ”ti iminÈ tesaÑ tiÓÓaÑ vihÈrÈnaÑ 
adhigam|pÈyaÑ. PaÔhamena vÈ dosappahÈnaÑ, dutiyena rÈgappahÈnaÑ, 
tatiyena mohappahÈnaÑ. TathÈ dutiyena paÔhamadutiyehi vÈ 
dhammavihÈrasampattiyo dasseti, tatiyena vimuttisampattiyo. “ŒtÈpÊ 
viharÈmÊ”ti iminÈ parahitapaÔipattiyaÑ atanditabhÈvaÑ dassetÊti daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ “yathÈnÈmÈ”ti gÈthÈya vuttÈnaÑ dhammavihÈrÈdÊnaÑ imÈya 
gÈthÈya dassitattÈ tattha adassitesu nÈmagottesu nÈmaÑ dassetuÑ “itthaÑ 
sudan”ti-Èdi vuttaÑ. Ye hi therÈ nÈmamattena pÈkaÔÈ, te nÈmena, ye 
Gottamattena pÈkaÔÈ, te gottena, ye ubhayathÈ pÈkaÔÈ, te ubhayenapi 
dassissanti. AyaÑ pana thero nÈmena abhilakkhito, na tathÈ gottenÈti 
“itthaÑ sudaÑ2 ÈyasmÈ Subh|tÊ”ti vuttaÑ. Tattha itthanti idaÑ pakÈraÑ, 
iminÈ ÈkÈrenÈti attho. Sudanti3 su idaÑ, sandhivasena ikÈralopo. S|ti ca 
nipÈtamattaÑ, idaÑ gÈthanti yojanÈ. ŒyasmÈti piyavacanametaÑ 
garugÈravasappatissavacanametaÑ4. Subh|tÊti nÈmakittanaÑ. So hi 
sarÊrasampattiyÈpi dassanÊyo pÈsÈdiko, guÓasampattiyÈpi. Iti sundarÈya 
sarÊrÈvayavavibh|tiyÈ sÊlasampattiyÈdivibh|tiyÈ ca5 samannÈgatattÈ 
Subh|tÊti paÒÒÈyittha. SÊlasÈrÈdithiraguÓayogato thero. AbhÈsitthÈti kathesi. 
KasmÈ panete mahÈtherÈ attano guÓe pakÈsentÊti? IminÈ dÊghena addhunÈ 
anadhigatapubbaÑ paramagambhÊraÑ ativiya santaÑ paÓÊtaÑ attanÈ 
adhigataÑ lokuttaradhammaÑ paccavekkhitvÈ pÊtivegasamussÈhita-
udÈnavasena sÈsanassa niyyÈnikabhÈvavibhÈvanavasena6 ca paramappicchÈ 
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 1. ...bhedÈya (Bah|su) 2. SumaÑ (Ka) 
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ariyÈ attano guÓe pakÈsenti, yathÈ taÑ LokanÈtho bodhaneyya-
ajjhÈsayavasena “dasabalasamannÈgato bhikkhave TathÈgato 
catuvesÈrajjavisÈrado”ti-ÈdinÈ1 attano guÓe pakÈseti2, evamayaÑ therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ hotÊti. 

ParamatthadÊpaniyÈ TheragÈthÈsaÑvaÓÓanÈya 

Subh|tittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. MahÈkoÔÔhikattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Upasantoti3 Èyasmato MahÈkoÔÔhikattherassa gÈthÈ. Tassa kÈ uppatti? 
Ayampi thero Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
mahÈbhogakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto mÈtÈpit|naÑ accayena 
kuÔumbaÑ saÓÔhapetvÈ gharÈvÈsaÑ vasanto ekadivasaÑ Padumuttarassa 
Bhagavato dhammadesanÈkÈle HaÑsavatÊnagaravÈsike gandhamÈlÈdihatthe 
yena Buddho yena dhammo yena saÑgho, tanninne tappoÓe tappabbhÈre 
gacchante disvÈ mahÈjanena saddhiÑ4 upagato SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “ayaÑ kira imasmiÑ 
sÈsane paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggo, aho vatÈhampi ekassa Buddhassa sÈsane 
ayaÑ viya paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggo5 bhaveyyan”ti cintetvÈ Satthu 
desanÈpariyosÈne vuÔÔhitÈya parisÈya BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “bhante 
sve mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhathÈ”ti nimantesi. SatthÈ adhivÈsesi. So 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ sakanivesanaÑ gantvÈ 
sabbarattiÑ Buddhassa bhikkhusaÑghassa ca nisajjaÔÔhÈnaÑ 
gandhadÈmamÈlÈdÈmÈdÊhi6 ala~karitvÈ paÓÊtaÑ khÈdanÊyaÑ bhojanÊyaÑ 
paÔiyÈdÈpetvÈ tassÈ rattiyÈ accayena sake nivesane 
bhikkhusatasahassaparivÈraÑ BhagavantaÑ vividhayÈgukhajjakaparivÈraÑ7 
nÈnÈrasas|pabyaÒjanaÑ gandhasÈlibhojanaÑ bhojetvÈ 
bhattakiccapariyosÈne cintesi “mahantaÑ kho ahaÑ ÔhÈnantaraÑ patthemi, 
na kho pana mayhaÑ8 yuttaÑ ekadivasameva dÈnaÑ datvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetuÑ, anupaÔipÈÔiyÈ satta divase9 dÈnaÑ datvÈ 
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patthessÈmÊ”ti. So teneva niyÈmena satta divase mahÈdÈnÈni datvÈ 
bhattakiccapariyosÈne dussakoÔÔhÈgÈraÑ vivarÈpetvÈ uttamaÑ 
ticÊvarappahonakaÑ sukhumavatthaÑ Buddhassa pÈdam|le ÔhapetvÈ 
bhikkhusatasahassassa ca ticÊvaraÑ datvÈ TathÈgataÑ upasa~kamitvÈ 
“bhante yo so bhikkhu tumhehi ito sattamadivasamatthake etadagge Ôhapito, 
ahampi so bhikkhu viya anÈgate uppajjanakabuddassa sÈsane pabbajitvÈ 
paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggo bhaveyyan”ti vatvÈ Satthu pÈdam|le nipajjitvÈ 
patthanaÑ akÈsi. SatthÈ tassa patthanÈya samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate 
ito kappasatasahassamatthake Gotamo nÈma Buddho loke uppajjissati, tassa 
sÈsane tava patthanÈ samijjhissatÊ”ti byÈkÈsi. Vuttampi cetaÑ ApadÈne1– 

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

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

   Anukampako kÈruÓiko, hitesÊ sabbapÈÓinaÑ. 
   Sampatte titthiye sabbe, paÒcasÊle patiÔÔhapi2. 

   EvaÑ nirÈkulaÑ3 Èsi, suÒÒataÑ titthiyehi ca. 
   VicittaÑ arahantehi, vasÊbh|tehi tÈdibhi. 

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

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

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, brÈhmaÓo vedapÈrag|. 
   Upecca4 sabbalokaggaÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 

   TadÈ so5 sÈvakaÑ vÊro, pabhinnamatigocaraÑ.  
   Atthe dhamme nirutte ca, paÔibhÈne ca kovidaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 131 piÔÔhÈdÊsu. 2. PatiÔÔhayi (SÊ, Ka) 3. NirÈkulo (Ka) 
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   ®hapesi etadaggamhi, taÑ sutvÈ mudito ahaÑ. 
   SasÈvakaÑ jinavaraÑ, sattÈhaÑ bhojayiÑ tadÈ. 

   DussehacchÈdayitvÈna, sasissaÑ buddhisÈgaraÑ1. 
   Nipacca pÈdam|lamhi, taÑ ÔhÈnaÑ patthayiÑ ahaÑ. 

   Tato avoca lokaggo, passathetaÑ dijuttamaÑ2. 
   VinataÑ pÈdam|le me, kamalodarasappabhaÑ. 

   BuddhaseÔÔhassa bhikkhussa, ÔhÈnaÑ patthayate ayaÑ. 
   TÈya saddhÈya cÈgena, saddhammassavanena ca. 

   Sabbattha sukhito hutvÈ, saÑsaritvÈ bhavÈbhave. 
   AnÈgatamhi addhÈne, lacchasetaÑ manorathaÑ. 

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

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

   TaÑ sutvÈ mudito hutvÈ, yÈvajÊvaÑ tadÈ jinaÑ. 
   Mettacitto paricariÑ, sato paÒÒÈ3samÈhito. 

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

   SatÈnaÑ tÊÓikkhatthuÑ ca4, devarajjamakÈrayiÑ. 
   SatÈnaÑ paÒcakkhattuÑ ca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 

   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
   Sabbattha sukhito ÈsiÑ, tassa kammassa vÈhasÈ5. 

   Duve bhave saÑsarÈmi, devatte atha mÈnuse. 
   AÒÒaÑ gatiÑ na gacchÈmi, suciÓÓassa idaÑ phalaÑ. 

   Duve kule pajÈyÈmi, khattiye atha brÈhmaÓe. 
   NÊce kule na jÈyÈmi, suciÓÓassa idaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________
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   Pacchime bhave sampatte, brahmabandhu ahosahaÑ. 
   SÈvatthiyaÑ vippakule, paccÈjÈto mahaddhane. 

   MÈtÈ CandavatÊ nÈma, pitÈ me AssalÈyano. 
   YadÈ me pitaraÑ Buddho, vinayÊ sabbasuddhiyÈ. 

   TadÈ pasanno Sugate, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   MoggallÈno Ècariyo, upajjhÈ1 sÈrisambhavo. 

   Kesesu chijjamÈnesu, diÔÔhi chinnÈ sam|likÈ. 
   NivÈsento ca kÈsÈvaÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   AtthadhammaniruttÊsu, paÔibhÈne ca me mati. 
   PabhinnÈ tena lokaggo, etadagge Ôhapesi maÑ. 

   AsandiÔÔhaÑ viyÈkÈsiÑ, Upatissena pucchito. 
   PaÔisambhidÈsu tenÈhaÑ, aggo SambuddhasÈsane2. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

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

   PaÔisambhidÈ catasso3, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
   ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 EvaÑ so tattha tattha bhave puÒÒaÒÈÓasambhÈraÑ4 sambharanto 
aparÈparaÑ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. KoÔÔhikotissa5 nÈmaÑ akaÑsu. So 
vayappatto tayo vede uggahetvÈ brÈhmaÓasippe nipphattiÑ gato ekadivasaÑ 
Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
upasampannakÈlato paÔÔhÈya vipassanÈya kammaÑ karonto saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ patvÈ paÔisambhidÈsu ciÓÓavasÊ hutvÈ abhiÒÒÈte 
abhiÒÒÈte6 mahÈthere upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchantopi dasabalaÑ 
upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchantopi paÔisambhidÈsuyeva paÒhaÑ pucchi. 
EvamayaÑ thero 
______________________________________________________________ 
 1. Upajjho (SÊ) 2. Buddhassa sÈsane (SÊ) 3. Catassopi (SÊ) 
 4. PuÒÒasambhÈraÑ (SÊ) 5. KoÔÔhitotissa (SÊ) 6. AbhiÒÒÈte (SÊ) 
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tattha katÈdhikÈratÈya ciÓÓavasÊbhÈvena ca paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggo jÈto. 
Atha naÑ SatthÈ MahÈvedallasuttaÑ1 aÔÔhuppattiÑ katvÈ 
paÔisambhidÈpattÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔisambhidÈpattÈnaÑ yadidaÑ MahÈkoÔÔhiko”ti2. 
So aparena samayena vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedento udÈnavasena– 
 
 2. “Upasanto uparato, mantabhÈÓÊ anuddhato. 
 DhunÈti pÈpake dhamme, dumapattaÑva mÈluto”ti– 

itthaÑ sudaÑ ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhikatthero gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha upasantoti manacchaÔÔhÈnaÑ indriyÈnaÑ upasamanena 
nibbisevanabhÈvakaraÓena upasanto. Uparatoti sabbasmÈ pÈpakaraÓato 
orato virato. MantabhÈÓÊti mantÈ vuccati paÒÒÈ, tÈya pana upaparikkhitvÈ 
bhaÓatÊti mantabhÈÓÊ, kÈlavÈdÊ-ÈdibhÈvaÑ avissajjentoyeva bhaÓatÊti attho. 
MantabhaÓanavasena vÈ bhaÓatÊti mantabhÈÓÊ, dubbhÈsitato vinÈ3 attano 
bhÈsanavasena4 catura~gasamannÈgataÑ subhÈsitaÑyeva bhaÓatÊti attho. 
JÈti-Èdivasena attano anukkaÑsanato na uddhatoti anuddhato. Atha vÈ 
tiÓÓaÑ5 kÈyaduccaritÈnaÑ v|pasamanena tato paÔiviratiyÈ upasanto, tiÓÓaÑ 
manoduccaritÈnaÑ uparamaÓena pajahanena uparato, catunnaÑ 
vacÊduccaritÈnaÑ appavattiyÈ parimitabhÈÓitÈya mantabhÈÓÊ, 
tividhaduccaritanimitta-uppajjanakassa6 uddhaccassa abhÈvato anuddhato. 
EvaÑ pana tividhaduccaritappahÈnena suddhe sÊle patiÔÔhito, 
uddhaccappahÈnena samÈhito, tameva samÈdhiÑ padaÔÔhÈnaÑ katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ dhunÈti pÈpake dhamme 
lÈmakaÔÔhena pÈpake sabbepi saÑkilesadhamme niddhunÈti, 
samucchedavasena pajahati. YathÈ kiÑ? DumapattaÑva mÈluto, yathÈ nÈma 
dumassa rukkhassa pattaÑ paÓÉupalÈsaÑ mÈluto vÈto dhunÈti, bandhanato 
viyojento nÊharati, evaÑ yathÈvuttapaÔipattiyaÑ Ôhito pÈpadhamme attano 
santÈnato nÊharati, evamayaÑ therassa aÒÒÈpadesena aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈpi 
hotÊti veditabbÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 365 piÔÔhe. 2. AÑ 1. 25 piÔÔhe.  
 3. Natthi (SÊ) 4. SÈsanavasena (SÊ)  
 5. TiÓÓaÑ vÈ (SÊ) 6. TividhaÑ duccaritanimittaÑ uppajjanakassa (SÊ) 
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 Ettha ca kÈyavacÊduccaritappahÈnavacanena payogasuddhiÑ dasseti, 
manoduccaritappahÈnavacanena ÈsayasuddhiÑ. EvaÑ payogÈsayasuddhassa 
“anuddhato”ti iminÈ uddhaccÈbhÈvavacanena tadekaÔÔhatÈya 
nÊvaraÓappahÈnaÑ dasseti. Tesu payogasuddhiyÈ sÊlasampatti vibhÈvitÈ, 
ÈsayasuddhiyÈ samathabhÈvanÈya upakÈrakadhammapariggaho, 
nÊvaraÓappahÈnena samÈdhibhÈvanÈ, “dhunÈti pÈpake dhamme”ti iminÈ 
paÒÒÈbhÈvanÈ vibhÈvitÈ hoti. EvaÑ adhisÊlasikkhÈdayo tisso sikkhÈ, 
tividhakalyÈÓaÑ sÈsanaÑ, tada~gappahÈnÈdÊni tÊÓi pahÈnÈni, 
antadvayaparivajjanena saddhiÑ majjhimÈya paÔipattiyÈ1 paÔipajjanaÑ, 
apÈyabhavÈdÊnaÑ2 samatikkaman|pÈyo ca yathÈrahaÑ niddhÈretvÈ 
yojetabbÈ. IminÈ nayena sesagÈthÈsupi yathÈrahaÑ atthayojanÈ veditabbÈ. 
Atthamattameva pana tattha tattha apubbaÑ vaÓÓayissÈma. “ItthaÑ sudaÑ 
ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko”ti idaÑ p|jÈvacanaÑ, yathÈ taÑ MahÈmoggallÈnoti. 
 

MahÈkoÔÔhikattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. Ka~khÈrevatattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒÒaÑ imaÑ passÈti Èyasmato Ka~khÈrevatassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi thero Padumuttarabhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatto. EkadivasaÑ BuddhÈnaÑ 
dhammadesanÈkÈle heÔÔhÈ vuttanayena mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ 
parisapariyante Ôhito dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
jhÈnÈbhiratÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena 
bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ desanÈvasÈne SatthÈraÑ nimantetvÈ heÔÔhÈ 
vuttanayena mahÈsakkÈraÑ katvÈ BhagavantaÑ Èha “bhante ahaÑ iminÈ 
adhikÈrakammena aÒÒaÑ sampattiÑ na patthemi, yathÈ pana so bhikkhu 
tumhehi ito sattamadivasamatthake jhÈyÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapito, evaÑ 
ahampi anÈgate ekassa Buddhassa sÈsane jhÈyÊnaÑ aggo bhaveyyan”ti 
patthanamakÈsi. SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ nipphajjanabhÈvaÑ disvÈ 
“anÈgate kappasatasahassÈvasÈne 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipadÈya (SÊ) 2. ApÈyabhayÈdÊnaÑ (SÊ) 
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Gotamo nÈma Buddho uppajjissati, tassa sÈsane tvaÑ jhÈyÊnaÑ aggo 
bhavissasÊ”ti byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 So yÈvajÊvaÑ kalyÈÓakammaÑ katvÈ kappasatasahassaÑ 
devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle SÈvatthinagare 
mahÈbhogakule nibbatto pacchÈbhattaÑ dhammassavanatthaÑ gacchantena 
mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante Ôhito Dasabalassa 
dhammakathaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ upasampadaÑ labhitvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ kathÈpetvÈ jhÈnaparikammaÑ karonto jÈnalÈbhÊ hutvÈ 
jhÈnaÑ1 pÈdakaÑ katvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. So yebhuyyena dasabalena 
samÈpajjitabbasamÈpattiÑ samÈpajjanto ahorattaÑ jhÈnesu ciÓÓavasÊ ahosi. 
Atha naÑ SatthÈ “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
jhÈyÊnaÑ yadidaÑ Ka~khÈrevato”ti2 jhÈyÊnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. Vuttampi 
cetaÑ ApadÈne3– 

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

   SÊhahanu brahmagiro4, haÑsadundubhinissano5. 
   NÈgavikkantagamano, candas|rÈdhikappabho. 

   MahÈmati mahÈvÊro, mahÈjhÈyÊ mahÈbalo. 
   MahÈkÈruÓiko NÈtho, mahÈtamapan|dano6. 

   Sa kadÈci7 tilokaggo, veneyyaÑ vinayaÑ8 bahuÑ. 
   DhammaÑ desesi Sambuddho, sattÈsayavid| Muni. 

   JhÈyiÑ jhÈnarataÑ vÊraÑ, upasantaÑ anÈvilaÑ. 
   VaÓÓayanto parisatiÑ, tosesi janataÑ Jino. 

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, brÈhmaÓo vedapÈrag|. 
   DhammaÑ sutvÈna mudito, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 

   TadÈ Jino viyÈkÈsi, saÑghamajjhe vinÈyako. 
   Mudito hohi tvaÑ brahme, lacchase taÑ manorathaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈnameva (SÊ) 2. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 3. Khu 4. 145 piÔÔhÈdÊsu. 
 4. Brahmasaro (SÊ) 5. HaÑsadundubhinissaro (SÊ) 6. MahÈtamavinodano (SÊ) 
 7. Sakideva (Ka) 8. Vinaye piÔake vinayaÑ piÔakaÑ (Ka), veneyyavinaye (SÊ) 
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   Satasahassito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

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

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

   Pacchime ca bhave dÈni, jÈtohaÑ Koliye pure. 
   Khattiye kulasampanne, iddhe phÊte mahaddhane. 

   YadÈ KapilavatthusmiÑ, Buddho dhammamadesayi. 
   TadÈ pasanno Sugate, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   Ka~khÈ me bahulÈ1 Èsi, kappÈkappe tahiÑ tahiÑ. 
   SabbaÑ taÑ vinayÊ Buddho, desetvÈ dhammamuttamaÑ. 

   TatohaÑ tiÓÓasaÑsÈro, tadÈ jhÈnasukhe rato. 
   ViharÈmi tadÈ Buddho, maÑ disvÈ etadabravi. 

   YÈ kÈci ka~khÈ idha vÈ huraÑ vÈ, 
   SavediyÈ2 vÈ paravediyÈ vÈ. 
   Ye jhÈyino tÈ pajahanti sabbÈ, 
   ŒtÈpino brahmacariyaÑ carantÈ. 

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

   Tato jhÈnarataÑ disvÈ, Buddho lokantag| Muni. 
   JhÈyÊnaÑ bhikkh|naÑ aggo, paÒÒÈpesi mahÈmati. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

   SvÈgataÑ vata me Èsi, mama Buddhassa santike. 
   Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 
______________________________________________________________
 1. Bahuso (SÊ) 2. SakavediyÈ (ApadÈne) 
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   PaÔisambhidÈ catasso, vimokkhÈpi ca aÔÔhime. 
   ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti1. 

 TathÈ katakicco panÈyaÑ mahÈthero pubbe dÊgharattaÑ attano 
ka~khÈpakatacittataÑ idÈni sabbaso vigataka~khataÒca paccavekkhitvÈ “aho 
n|na mayhaÑ Satthuno desanÈnubhÈvo, tenetarahi evaÑ vigataka~kho 
ajjhattaÑ v|pasantacitto jÈto”ti saÒjÈtabahumÈno Bhagavato paÒÒaÑ 
pasaÑsanto “paÒÒaÑ imaÑ passÈ”ti imaÑ gÈthamÈha. 
 
 3. Tattha paÒÒanti pakÈre2 jÈnÈti, pakÈrehi ÒÈpetÊti ca paÒÒÈ. 
VeneyyÈnaÑ ÈsayÈnusayacariyÈdhimutti-ÈdippakÈre dhammÈnaÑ 
kusalÈdike khandhÈdike ca desetabbappakÈre jÈnÈti, yathÈsabhÈvato 
paÔivijjhati, tehi ca pakÈrehi ÒÈpetÊti attho. Satthu desanÈÒÈÓaÒhi 
idhÈdhippetaÑ, tenÈha “iman”ti. TaÑ hi attani siddhena desanÈbalena 
nayaggÈhato paccakkhaÑ viya upaÔÔhitaÑ gahetvÈ “iman”ti vuttaÑ. 
Yadaggena vÈ Satthu desanÈÒÈÓaÑ sÈvakehi nayato gayhati, tadaggena 
attano visaye paÔivedhaÒÈÓampi nayato gayhateva. TenÈha ÈyasmÈ 
DhammasenÈpati “apica me bhante dhammanvayo vidito”ti3. PassÈti 
vimhayappatto aniyamato Èlapati attanoyeva vÈ4 cittaÑ, yathÈha BhagavÈ 
udÈnento “lokamimaÑ passa5 puthu avijjÈya paretaÑ bh|taÑ bh|tarataÑ 
bhavÈ aparimuttan”ti6. TathÈgatÈnanti tathÈ ÈgamanÈdi-atthena7 
TathÈgatÈnaÑ. TathÈ Ègatoti hi TathÈgato, tathÈ gatoti TathÈgato, 
tathalakkhaÓaÑ Ègatoti TathÈgato, tathadhamme yÈthÈvato8 
abhisambuddhoti TathÈgato, tathadassitÈya TathÈgato, tatha9vÈditÈya 
TathÈgato, tathÈkÈritÈya TathÈgato, abhibhavanaÔÔhena TathÈgatoti evaÑ 
aÔÔhahi kÈraÓehi BhagavÈ TathÈgato. TathÈya Ègatoti TathÈgato, tathÈya 
gatoti TathÈgato, tathalakkhaÓaÑ gatoti TathÈgato, tathÈni Ègatoti 
TathÈgato, tathÈvidhoti TathÈgato, tathÈ pavattitoti TathÈgato, tathehi Ègatoti 
______________________________________________________________ 
 1. BuddhÈnusÈsananti (Ka) 2. PakÈrehi (sabbattha) 3. DÊ 2. 70; DÊ 3. 83 piÔÔhesu. 
 4. Natthi (SÊ) 5. Passatha (Ka) 6. Khu 1. 115 piÔÔhe UdÈne. 
 7. Atthe hi (SÊ) 8. YathÈvato (SÊ) 9. TathÈ... (Ka) 
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TathÈgato, tathÈ gatabhÈvena TathÈgatoti evampi aÔÔhahi kÈraÓehi BhagavÈ 
TathÈgatoti ayamettha sa~khepo. VitthÈro pana ParamatthadÊpaniyÈ 
UdÈnaÔÔhakathÈya1 ItivuttakaÔÔhakathÈya2 ca vuttanayeneva veditabbo. 

 IdÈni tassÈ paÒÒÈya asÈdhÈraÓavisesaÑ dassetuÑ “aggiyathÈ”ti-Èdi 
vuttaÑ. YathÈ aggÊti upamÈvacanaÑ. YathÈti tassa upamÈbhÈvadassanaÑ. 
Pajjalitoti upameyyena sambandhadassanaÑ. NisÊtheti 
kiccakaraÓakÈladassanaÑ. AyaÑ hettha attho–yathÈ nÈma nisÊthe rattiyaÑ 
catura~gasamannÈgate andhakÈre vattamÈne unnate ÔhÈne pajjalito aggi 
tasmiÑ padese tamagataÑ vidhamantaÑ tiÔÔhati, evameva TathÈgatÈnaÑ 
imaÑ desanÈÒÈÓasa~khÈtaÑ sabbaso veneyyÈnaÑ3 saÑsayatamaÑ 
vidhamantaÑ paÒÒaÑ passÈti. Yato desanÈvilÈsena sattÈnaÑ ÒÈÓamayaÑ 
ÈlokaÑ dentÊti ÈlokadÈ. PaÒÒÈmayameva cakkhuÑ dadantÊti cakkhudadÈ. 
Tadubhayampi ka~khÈvinayapadaÔÔhÈnameva katvÈ dassento “ye ÈgatÈnaÑ 
vinayanti ka~khan”ti Èha. Ye TathÈgatÈ attano santikaÑ ÈgatÈnaÑ4 
upagatÈnaÑ veneyyÈnaÑ “ahosiÑ nu kho ahamatÊtamaddhÈnan”ti-
ÈdinayappavattaÑ5 soÄasavatthukaÑ, “Buddhe ka~khati dhamme 
ka~khatÊ”ti-ÈdinayappavattaÑ6 aÔÔhavatthukaÒca ka~khaÑ vicikicchaÑ 
vinayanti desanÈnubhÈvena anavasesato vidhamanti viddhaÑsenti. 
Vinayakukkuccasa~khÈtÈ pana ka~khÈ tabbinayeneva vinÊtÈ hontÊti7. 

 Aparo nayo–yathÈ aggi nisÊthe rattibhÈge pajjalito paÔutarajÈlo 
samujjalaÑ8 uccÈsane9 ÔhitÈnaÑ obhÈsadÈnamattena andhakÈraÑ 
vidhamitvÈ samavisamaÑ vibhÈvento Èlokadado hoti, accÈsanne pana 
ÔhitÈnaÑ taÑ10 supÈkaÔaÑ karonto cakkhukiccakaraÓato cakkhudado nÈma 
hoti, evamava11 TathÈgatÈ attano dhammakÈyassa d|re ÔhitÈnaÑ 
akatÈdhikÈrÈnaÑ paÒÒÈpajjotena mohandhakÈraÑ vidhamitvÈ 
kÈyavisamÈdisamavisamaÑ12 vibhÈvento ÈlokadÈ bhavanti, Èsanne ÔhitÈnaÑ 
pana katÈdhikÈrÈnaÑ dhammacakkhuÑ uppÈdento cakkhudadÈ bhÈvanti. Ye 
______________________________________________________________ 
 1. 112 piÔÔhe. 2. 111 piÔÔhe. 3. VineyyÈnaÑ(Ka) 
 4. GatÈnaÑ (SÊ) 5. Ma 1. 10; SaÑ 1. 265 piÔÔhesu. 6. Abhi 1. 208 piÔÔhe.  
 7. HotÊti (?) 8. Samujjalo (Ka) 9. AccÈsanne (SÊ)  
 10. Natthi (SÊ) 11. EvamevaÑ (SÊ)  
 12. KÈyasamakÈyasamÈsamavisamaÑ (Ka) 
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evaÑbh|tÈ attano vacÊgocaraÑ ÈgatÈnaÑ mÈdisÈnampi ka~khÈbahulÈnaÑ 
ka~khaÑ vinayanti ariyamaggasamuppÈdanena vidhamanti, tesaÑ 
TathÈgatÈnaÑ paÒÒaÑ ÒÈÓÈtisayaÑ passÈti yojanÈ. EvamayaÑ therassa 
attano ka~khÈvitaraÓappakÈsanena aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈpi hoti. AyaÑ hi 
thero puthujjanakÈle kappiyepi kukkuccako hutvÈ ka~khÈbahulatÈya 
“Ka~khÈrevato”ti paÒÒÈto, pacchÈ khÊÓÈsavakÈlepi tatheva voharayittha1. 
TenÈha “itthaÑ sudaÑ ÈyasmÈ Ka~khÈrevato gÈthaÑ abhÈsitthÈ”ti. TaÑ 
vuttatthameva. 
 

Ka~khÈrevatattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. PuÓÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Sabbhireva samÈsethÈti ÈyÈsmato PuÓÓattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Dasabalassa uppattito puretarameva 
HaÑsavatÊnagare brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatto anukkamena viÒÒutaÑ 
patto Satthari loke uppajjante2 ekadivasaÑ BuddhÈnaÑ dhammadesanÈkÈle 
heÔÔhÈ vuttanayena mahÈjanena saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante 
nisÊditvÈ dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ dhammakathikÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena bhavituÑ vaÔÔatÊ”ti 
cintetvÈ desanÈvasÈne vuÔÔhitÈya parisÈya SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
nimantetvÈ heÔÔhÈ vuttanayeneva mahÈsakkÈraÑ katvÈ BhagavantaÑ 
evamÈha “bhante ahaÑ iminÈ adhikÈrakammena nÈÒÒaÑ sampattiÑ 
patthemi. YathÈ pana so bhikkhu ito sattamadivasamatthake 
dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapito, evaÑ ahampi anÈgate ekassa 
Buddhassa sÈsane dhammakathikÈnaÑ bhikkh|naÑ aggo bhaveyyan”ti 
patthanaÑ akÈsi. SatthÈ anÈgataÑ oloketvÈ tassa patthanÈya 
samijjhanabhÈvaÑ disvÈ “anÈgate kappasatasahassamatthake Gotamo nÈma 
Buddho uppajjissati, tassa sÈsane tvaÑ pabbajitvÈ dhammakathikÈnaÑ aggo 
bhavissasÊ”ti byÈkÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Voharittha (SÊ), vohariyittha (?) 2. Uppanne (SÊ) 
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 So tattha yÈvajÊvaÑ kalyÈÓadhammaÑ katvÈ tato cuto 
kappasatasahassaÑ puÒÒaÒÈÓasambhÈraÑ1 sambharanto devamanussesu 
saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle Kapilavatthunagarassa avid|re 
DoÓavatthunÈmake brÈhmaÓagÈme brÈhmaÓamahÈsÈlakule 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherassa2 bhÈgineyyo hutvÈ nibbatti. Tassa 
nÈmaggahaÓadivase “PuÓÓo”ti nÈmaÑ akaÑsu. So Satthari abhisambodhiÑ 
patvÈ pavattavaradhammacakke anupubbena RÈjagahaÑ gantvÈ taÑ 
upanissÈya viharante AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherassa santike pabbajitvÈ 
laddh|pasampado sabbaÑ pubbakiccaÑ3 katvÈ padhÈnamanuyuÒjanto 
pabbajitakiccaÑ matthakaÑ pÈpetvÈva “Dasabalassa santikaÑ gamissÈmÊ”ti 
MÈtulattherena saddhiÑ Satthu santikaÑ agantvÈ KapilavatthusÈmantÈyeva 
ohÊyitvÈ yonisomanasikÈre kammaÑ karonto na cirasseva vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Vuttampi cetaÑ ApadÈne4– 

   “AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
   Purakkhatomhi sissehi, upagacchiÑ naruttamaÑ. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   Mama kammaÑ pakittesi5, saÑkhittena MahÈmuni. 

   TÈhaÑ dhammaÑ suÓitvÈna, abhivÈdetvÈna Satthuno. 
   AÒjaliÑ paggahetvÈna, pakkhamiÑ dakkhiÓÈmukho. 

   SaÑkhittena suÓitvÈna, vitthÈrena abhÈsayiÑ. 
   Sabbe sissÈ attamanÈ, sutvÈna mama bhÈsato. 

   SakaÑ diÔÔhiÑ vinodetvÈ, Buddhe cittaÑ pasÈdayuÑ6. 
   SaÑkhittenapi desemi, vitthÈrena tatheva’haÑ. 

   AbhidhammanayaÒÒ|haÑ, KathÈvatthuvisuddhiyÈ. 
   SabbesaÑ viÒÒÈpetvÈna, viharÈmi anÈsavo. 
______________________________________________________________ 
 1. PuÒÒasambhÈraÑ (SÊ) 2. AÒÒÈtakoÓÉaÒÒa... (Ka), AÒÒÈkoÓÉaÒÒa... (SÊ, Ka) 
 3. SabbakiccaÑ (SÊ) 4. Khu 3. 39 piÔÔhÈdÊsu. 
 5. SaÑkittesi (Ka) 6. PasÈdayiÑ (Ka) 
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   Ito paÒcasate kappe, caturo suppakÈsakÈ. 
   SattaratanasampannÈ, catudÊpamhi issarÈ. 

   PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 Tassa pana PuÓÓattherassa santike pabbajitÈ kulaputtÈ paÒcasatÈ 
ahesuÑ. Thero sayaÑ dasakathÈvatthulÈbhitÈya tepi dasahi KathÈvatth|hi 
ovadi. Te tassa ovÈde ÔhatvÈ sabbeva arahattaÑ pattÈ. Te attano 
pabbajitakiccaÑ1 matthakappattaÑ, ÒatvÈ upajjhÈyaÑ upasa~kamitvÈ 
ÈhaÑsu “bhante amhÈkaÑ kiccaÑ matthakappattaÑ, dasannaÒcamha 
kathÈvatth|naÑ lÈbhino, samayo dÈni no2 DasabalaÑ passitun”ti. Thero 
tesaÑ vacanaÑ sutvÈ cintesi “mama dasakathÈvatthulÈbhitaÑ SatthÈ jÈnÈti 
ahaÑ dhammaÑ desento dasa kathÈvatth|ni amuÒcitvÈva desemi, mayi 
gacchante sabbepime bhikkh| maÑ parivÈretvÈ gacchissanti, evaÑ 
gaÓasa~gaÓikÈya gantvÈ pana ayuttaÑ mayhaÑ DasabalaÑ passituÑ, ime 
tÈva gantvÈ passant|”ti te bhikkh| Èha “Èvuso tumhe purato gantvÈ 
TathÈgataÑ passatha, mama vacanena cassa pÈde vandatha, ahampi 
tumhÈkaÑ gatamaggenÈgamissÈmÊ”ti. Te therÈ sabbepi Dasabalassa 
jÈtibh|miraÔÔhavÈsino sabbe khÊÓÈsavÈ sabbe dasakathÈvatthulÈbhino attano 
upajjhÈyassa ovÈdaÑ sampaÔicchitvÈ3 theraÑ vanditvÈ anupubbena cÈrikaÑ 
carantÈ saÔÔhiyojanamaggaÑ atikkamma RÈjagahe ViÄuvanamahÈvihÈraÑ 
gantvÈ Dasabalassa pÈde vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 

 ŒciÓÓaÑ kho panetaÑ BuddhÈnaÑ BhagavantÈnaÑ Ègantukehi 
bhikkh|hi saddhiÑ paÔisammoditunti BhagavÈ tehi saddhiÑ “kacci 
bhikkhave khamanÊyan”ti-ÈdinÈ nayena madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ “kuto 
ca tumhe bhikkhave ÈgacchathÈ”ti pucchi. Atha tehi “jÈtibh|mito”ti vutte 
“ko nu kho bhikkhave jÈtibh|miyaÑ jÈtibh|makÈnaÑ bhikkh|naÑ 
sabrahmacÈrÊnaÑ evaÑ sambhÈvito ‘attanÈ ca appiccho appicchakathaÒca 
bhikkh|naÑ kattÈ’ti”4 dasakathÈvatthulÈbhiÑ bhikkhuÑ pucchi. Tepi 
“PuÓÓo nÈma bhante ÈyasmÈ MantÈÓiputto”ti ÈrocayiÑsu. TaÑ kathaÑ 
sutvÈ ÈyasmÈ SÈriputto therassa dassanakÈmo ahosi. Atha SatthÈ RÈjagahato 
SÈvatthiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PabbajjakiccaÑ (Ka) 2. Samayo no (Ka) 
 3. AmadditvÈ (SÊ) 4. Ma 1. 199 piÔÔhe. 
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agamÈsi. PuÓÓattheropi Dasabalassa tattha ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “SatthÈraÑ 
passissÈmÊ”ti gantvÈ AntogandhakuÔiyaÑyeva TathÈgataÑ sampÈpuÓi. 
SatthÈ tassa dhammaÑ desesi. Thero dhammaÑ sutvÈ DasabalaÑ vanditvÈ 
paÔisallÈnatthÈya AndhavanaÑ gantvÈ aÒÒataramhi rukkham|le divÈvihÈraÑ 
nisÊdi. 

 SÈriputtattheropi tassÈgamanaÑ sutvÈ sÊsÈnulokiko gantvÈ okÈsaÑ 
sallakkhetvÈ taÑ rukkham|le nisinnaÑ upasa~kamitvÈ therena saddhiÑ 
sammoditvÈ taÑ sattavisuddhikkamaÑ1 pucchi. Theropissa 
pucchitapucchitaÑ2 byÈkaronto rathavinÊt|pamÈya cittaÑ ÈrÈdhesi, te 
aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ samanumodiÑsu. Atha SatthÈ aparabhÈge 
bhikkhusaÑghamajjhe nisinno theraÑ “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ dhammakathikÈnaÑ yadidaÑ PuÓÓo”ti3 
dhammakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. So ekadivasaÑ attano 
vimuttisampattiÑ paccavekkhitvÈ “SatthÈraÑ nissÈya ahaÒceva aÒÒe ca 
bah| sattÈ saÑsÈradukkhato vippamuttÈ, bah|pakÈrÈ vata 
sappurisasaÑsevÈ”ti4 pÊtisomanassajÈto udÈnavasena pÊtivegavissaÔÔhaÑ5 
“sabbhireva samÈsethÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 4. Tattha sabbhirevÈti sappurisehi eva. Santoti panettha BuddhÈdayo 
ariyÈ adhippetÈ. Te hi anavasesato asataÑ dhammaÑ pahÈya saddhamme 
ukkaÑsagatattÈ sÈtisayaÑ pasaÑsiyattÈ ca6 visesato “santo sappurisÈ”ti ca 
vuccanti. SamÈsethÈti samaÑ Èsetha7 saha vaseyya. Te payirupÈsanto tesaÑ 
suss|santo diÔÔhÈnugatiÒca Èpajjanto samÈnavÈso bhaveyyÈti attho. 
PaÓÉitehatthadassibhÊti tesaÑ thomanÈ. PaÓÉÈ vuccati paÒÒÈ, sÈ imesaÑ 
saÒjÈtÈti paÓÉitÈ. Tato eva attatthÈdibhedaÑ atthaÑ aviparÊtato passantÊti 
atthadassino. Tehi paÓÉitehi atthadassÊbhi samÈsetha. KasmÈti ce? YasmÈ te 
santo paÓÉitÈ, te vÈ sammÈ sevantÈ ekantahitabhÈvato maggaÒÈÓÈdÊheva 
araÓÊyato atthaÑ, mahÈguÓatÈya santatÈya ca mahantaÑ, agÈdhabhÈvato 
gambhÊraÒÈÓagocarato ca gambhÊraÑ, hÊnacchandÈdÊhi daÔÔhuÑ 
asakkhuÓeyyattÈ itarehi ca8 kicchena daÔÔhabbattÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ visuddhikathaÑ (Ka) 2. PucchitaÑ pucchitaÑ (Ka), pucchitaÑ (Ka) 
 3. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 4. SappurisasaÑvÈsÈti (Ka)  
 5. PÊtivegavisiÔÔhaÑ (SÊ) 6. PÈsaÑsatÈya ca (SÊ)  
 7. SammÈ Èsetha (Ka), samaÑ Èsevatha (SÊ) 8. TathÈ itarehi ca (SÊ) 
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duddasaÑ, duddasattÈ saÓhanipuÓasabhÈvattÈ nipuÓaÒÈÓagocarato ca 
nipuÓaÑ, nipuÓattÈ eva sukhumasabhÈvatÈya aÓuÑ nibbÈnaÑ, 
aviparÊtaÔÔhena vÈ paramatthasabhÈvattÈ atthaÑ, ariyabhÈvakarattÈ 
mahattanimittatÈya mahantaÑ, anuttÈnasabhÈvatÈya gambhÊraÑ, dukkhena 
daÔÔhebbaÑ na sukhena daÔÔhuÑ sakkÈti duddasaÑ, gambhÊrattÈ duddasaÑ, 
duddasattÈ gambhÊranti catusaccaÑ, visesato nipuÓaÑ aÓuÑ nirodhasaccanti 
evametaÑ catusaccaÑ dhÊrÈ samadhigacchanti dhitisampannatÈya dhÊrÈ 
catusaccakammaÔÔhÈnabhÈvanaÑ ussukkÈpetvÈ sammadeva adhigacchanti. 
AppamattÈti sabbattha sati-avippavÈsena appamÈdapaÔipattiÑ p|rentÈ. 
VicakkhaÓÈti vipassanÈbhÈvanÈya chekÈ kusalÈ. TasmÈ sabbhireva 
samÈsethÈti yojanÈ. PaÓÉitehatthadassibhÊti vÈ etaÑ nissakkavacanaÑ. 
YasmÈ paÓÉitehi atthadassÊbhi samudÈyabh|tehi dhÊrÈ appamattÈ 
vicakkhaÓÈ mahantÈdivisesavantaÑ atthaÑ samadhigacchanti, tasmÈ 
tÈdisehi sabbhireva samÈsethÈti sambandho. EvamesÈ therassa 
paÔivedhadÊpanena aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈpi ahosÊti. 
 

PuÓÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. DabbattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo duddamiyoti Èyasmato Dabbattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ vayappatto 
heÔÔhÈ vuttanayeneva dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
senÈsanapaÒÒÈpakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ 
taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ SatthÈrÈ byÈkato yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ 
devamanussesu saÑsaritvÈ Kassapadasabalassa sÈsanosakkanakÈle1 pabbaji. 
TadÈ tena saddhiÑ apare cha janÈti satta bhikkh| ekacittÈ hutvÈ aÒÒe sÈsane 
agÈravaÑ karonte disvÈ “idha kiÑ karoma, ekamante samaÓadhammaÑ 
katvÈ dukkhassantaÑ karissÈmÈ”ti nisseÓiÑ bandhitvÈ uccaÑ 
pabbatasikharaÑ ÈruhitvÈ “attano cattabalaÑ jÈnantÈ nisseÓiÑ nipÈtentu, 
jÊvite sÈlayÈ otarantu, mÈ pacchÈnutappino 
______________________________________________________________ 
 1. SÈsane osakkanakÈle (SÊ) 
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ahuvatthÈ”ti vatvÈ sabbe ekacittÈ hutvÈ nisseÓiÑ pÈtetvÈ “appamattÈ hotha 
Èvuso”ti aÒÒamaÒÒaÑ ovaditvÈ cittarucikesu1 ÔhÈnesu nisÊditvÈ 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ ÈrabhiÑsu. 

 Tatreko thero paÒcame divase arahattaÑ patvÈ “mama kiccaÑ 
nipphannaÑ, ahaÑ imasmiÑ ÔhÈne kiÑ karissÈmÊ”ti iddhiyÈ2 Uttarakuruto 
piÓÉapÈtaÑ ÈharitvÈ “Èvuso imaÑ piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjatha, 
bhikkhÈcÈrakiccaÑ mamÈyattaÑ hotu, tumhe attano kammaÑ karothÈ”ti 
Èha. KiÑ nu kho mayaÑ3 Èvuso nisseÓiÑ pÈtentÈ4 evaÑ avocumha “yo 
paÔhamaÑ dhammaÑ sacchikaroti, so bhikkhaÑ Èharatu, tenÈbhataÑ sesÈ 
paribhuÒjitvÈ samaÓadhammaÑ karissantÊ”ti. Natthi Èvusoti. Tumhe attano 
pubbahetunÈ labhittha, mayampi sakkontÈ vaÔÔassantaÑ karissÈma, 
gacchatha tumheti. Thero te saÒÒÈpetuÑ asakkonto phÈsukaÔÔhÈne 
piÓÉapÈtaÑ paribhuÒjitvÈ gato. Aparo thero sattame divase anÈgÈmiphalaÑ 
patvÈ tato cuto SuddhÈvÈsabrahmaloke nibbatto. Itare therÈ tato cutÈ ekaÑ 
BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaritvÈ (  )5 tesu tesu kulesu nibbattÈ. 
Eko GandhÈraraÔÔhe TakkasilÈnagare RÈjagehe nibbatto, eko 
MajjhantikaraÔÔhe6 paribbÈjikÈya kucchimhi nibbatto, eko BÈhiyaraÔÔhe 
kuÔumbiyagehe nibbatto, eko bhikkhunupassaye jÈto. 

 AyaÑ pana Dabbatthero MallaraÔÔhe Anupiyanagare ekassa MallaraÒÒo 
gehe paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa mÈtÈ upavijaÒÒÈ7 kÈlamakÈsi, matasarÊraÑ 
susÈnaÑ netvÈ dÈrucitakaÑ ÈropetvÈ aggiÑ adaÑsu. TassÈ 
aggivegasantattaÑ8 udarapaÔalaÑ dvedhÈ ahosi. DÈrako attano puÒÒabalena 
uppatitvÈ ekasmiÑ dabbatthambhe nipati. TaÑ dÈrakaÑ gahetvÈ ayyikÈya9 
adaÑsu. SÈ tassa nÈmaÑ gaÓhantÊ dabbatthambhe patitvÈ laddhajÊvitattÈ 
“Dabbo”tissa nÈmaÑ akÈsi. Tassa ca sattavassikakÈle SatthÈ 
bhikkhusaÑghaparivÈro MallaraÔÔhe cÈrikaÑ caramÈno Anupiyambavane 
viharati. DabbakumÈro SatthÈraÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. CittarucÊsu (Ka) 2. IddhiyÈ gantvÈ (SÊ)  
 3. KiÑ nu mayaÑ (Ka) 4. PÈtetvÈ (Ka)  
 5. (ImasmiÑ BuddhuppÈde) (AÑ-®Ôha 1. 14 piÔÔhe.) 6. MajjhintikaraÔÔhe (SÊ) 
 7. UpacitajaÒÒÈ (SÊ), upavijaÒÒakÈle (AÑ-®Ôha 1. 214 piÔÔhe.)  
 8. AggivegasantattÈ (Ka) 9. AyyakÈya (Ka) 
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dassaneneva pasÊditvÈ pabbajitukÈmo hutvÈ “ahaÑ Dasabalassa santike 
pabbajissÈmÊ”ti ayyikaÑ Èpucchi. SÈ “sÈdhu tÈtÈ”ti DabbakumÈraÑ ÈdÈya 
Satthu santikaÑ gantvÈ “bhante imaÑ kumÈraÑ pabbÈjethÈ”ti Èha. SatthÈ 
aÒÒatarassa bhikkhuno saÒÒaÑ adÈsi “bhikkhu imaÑ dÈrakaÑ pabbÈjehÊ”ti. 
So thero Satthu vacanaÑ sutvÈ DabbakumÈraÑ pabbÈjento 
TacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi. Pubbahetusampanno katÈbhinÊhÈro 
satto paÔhamakesavaÔÔiyÈ voropanakkhaÓe sotÈpattiphale patiÔÔhahi, dutiyÈya 
kesavaÔÔiyÈ oropiyamÈnÈya sakadÈgÈmiphale, tatiyÈya anÈgÈmiphale, 
sabbakesÈnaÑ pana oropanaÒca arahattaphalasacchikiriyÈ ca apacchÈ apure 
ahosi. SatthÈ MallaraÔÔhe yathÈbhirantaÑ viharitvÈ RÈjagahaÑ gantvÈ 
VeÄuvane vÈsaÑ kappesi. 

 TatrÈyasmÈ Dabbo Mallaputto rahogato attano kiccanipphattiÑ 
oloketvÈ saÑghassa veyyÈvaccakaraÓe kÈyaÑ yojetukÈmo cintesi 
“yann|nÈhaÑ saÑghassa senÈsanaÒca paÒÒÈpeyyaÑ bhattÈni ca 
uddiseyyan”ti. So Satthu santikaÑ gantvÈ attano parivitakkaÑ Èrocesi. 
SatthÈ tassa sÈdhukÈraÑ datvÈ senÈsanapaÒÒÈpakattaÒca 
bhattuddesakattaÒca sampaÔicchi. Atha naÑ “ayaÑ Dabbo daharova samÈno 
mahante ÔhÈne Ôhito”ti sattavassikakÈleyeva upasampÈdesi. Thero 
upasampannakÈlato paÔÔhÈya RÈjagahaÑ upanissÈya viharantÈnaÑ 
sabbabhikkh|naÑ senÈsanÈni ca paÒÒÈpeti, bhikkhaÒca uddisati. Tassa 
senÈsanapaÒÒÈpakabhÈvo sabbadisÈsu pÈkaÔo ahosi “Dabbo kira Mallaputto 
sabhÈgasabhÈgÈnaÑ bhikkh|naÑ ekaÔÔhÈne senÈsanÈni paÒÒÈpeti, Èsannepi 
d|repi senÈsanaÑ paÒÒÈpeti, gantuÑ asakkonte iddhiyÈ netÊ”ti 1. 

 Atha naÑ bhikkh| kÈlepi vikÈlepi “amhÈkaÑ Èvuso JÊvakambavane 
senÈsanaÑ paÒÒÈpehi, amhÈkaÑ maddakucchismiÑ MigadÈye”ti evaÑ 
senÈsanaÑ uddisÈpetvÈ tassa iddhiÑ passantÈ gacchanti. Sopi iddhiyÈ 
manomaye kÈye abhisa~kharitvÈ ekekassa therassa ekekaÑ attanÈ sadisaÑ 
bhikkhuÑ datvÈ a~guliyÈ jalamÈnÈya purato gantvÈ “ayaÑ maÒco idaÑ 
pÊÔhan”ti-ÈdÊni vatvÈ senÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ puna attano vasanaÔÔhÈnameva 
______________________________________________________________ 
 1. Neti (sabbattha) 
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Ègacchati. Ayamettha sa~khepo, vitthÈrato panidaÑ Vatthu1 PÈÄiyaÑ2 
Ègatameva. SatthÈ idameva kÈraÓaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ aparabhÈge 
ariyagaÓamajjhenisinno theraÑ senÈsanapaÒÒÈpakÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ 
senÈsanapaÒÒÈpakÈnaÑ yadidaÑ Dabbo Mallaputto”ti3. Vuttampi cetaÑ 
ApadÈne4– 

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

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

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

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

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

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

   TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ, seÔÔhiputto mahÈyaso. 
   UpetvÈ lokapajjotaÑ, assosiÑ dhammadesanaÑ. 

   SenÈsanÈni bhikkh|naÑ, paÒÒÈpentaÑ sasÈvakaÑ. 
   Kittayantassa vacanaÑ, suÓitvÈ5 mudito ahaÑ. 

   AdhikÈraÑ sasaÑghassa, katvÈ tassa Mahesino. 
   Nipacca sirasÈ pÈde, taÑ ÔhÈnamabhipatthayiÑ. 

   TadÈha sa6 mahÈvÊro, mama kammaÑ pakittayaÑ. 
   Yo sasaÑghamabhojesi7, sattÈhaÑ LokanÈyakaÑ. 
______________________________________________________________
 1. PanidaÑ KathÈvatthu (Ka) 2. Vi 1. 243; Vi 4. 191 piÔÔhesu. 3. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 
 4. Khu 4. 121 piÔÔhÈdÊsu. 5. SutvÈna (SÊ) 6. TadÈbhÈsi (SÊ) 
 7. SohaÑ sasaÑghaÑ bhojesiÑ (SÊ), yohaÑ sasaÑghaÑ bhojemi (Ka) 
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   SoyaÑ kamalapattakkho, sÊhaÑso kanakattaco. 
   Mama pÈdam|le nipati, patthayaÑ ÔhÈnamuttamaÑ. 

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

   SÈvako tassa Buddhassa, Dabbo nÈmena vissuto. 
   SenÈsanapaÒÒÈpako, aggo hessati’yaÑ tadÈ. 

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

   SatÈnaÑ tÊÓikkhattuÒca, devarajjamakÈrayiÑ. 
   SatÈnaÑ paÒcakkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 

   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ.  
   Sabbattha sukhito ÈsiÑ, tassa kammassa vÈhasÈ. 

   Ekanavutito kappe, VipassÊ nÈma nÈyako. 
   Uppajji cÈrudassano1, sabbadhammavipassako. 

   DuÔÔhacitto upavadiÑ, sÈvakaÑ tassa tÈdino. 
   SabbÈsavaparikkhÊÓaÑ, suddhoti2 ca vijÈniya. 

   Tasseva naravÊrassa, sÈvakÈnaÑ MahesinaÑ. 
   SalÈkaÑ ca gahetvÈna, khÊrodanamadÈsahaÑ. 

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

   SÈsanaÑ jotayitvÈna, abhibhuyya kutitthiye. 
   Vineyye vinayitvÈva, nibbuto so sasÈvako. 

   Sasisse nibbute NÈthe, atthamentamhi3 sÈsane. 
   DevÈ kandiÑsu saÑviggÈ, muttakesÈ rudammukhÈ. 

   NibbÈyissati dhammakkho, na passissÈma subbate. 
   Na suÓissÈma saddhammaÑ, aho no appapuÒÒatÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. CÈrunayano (SÊ) 2. ...kkhÊÓo, muttoti (SÊ) 3. Antapattamhi (SÊ) 
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   TadÈyaÑ pathavÊ sabbÈ, acalÈ sÈ calÈcalÈ. 
   SÈgaro ca sasokova, vinadÊ karuÓaÑ1 giraÑ. 

   CatuddisÈ dundubhiyo, nÈdayiÑsu amÈnusÈ. 
   Samantato asaniyo, phaliÑsu ca bhayÈvahÈ. 

   UkkÈ patiÑsu nabhasÈ, dh|maketu ca dissati. 
   Sadh|mÈ jÈlavaÔÔÈ ca2, raviÑsu karuÓaÑ migÈ. 

   UppÈde3 dÈruÓe disvÈ, sÈsanattha~gas|cake. 
   SaÑviggÈ bhikkhavo satta, cintayimha mayaÑ tadÈ. 

   SÈsanena vinÈmhÈkaÑ, jÊvitena alaÑ mayaÑ. 
   PavisitvÈ mahÈraÒÒaÑ, yuÒjÈma JinasÈsane. 

   Addasamha tadÈraÒÒe, ubbiddhaÑ selamuttamaÑ. 
   NisseÓiyÈ tamÈruyha, nisseÓiÑ pÈtayimhase. 

   TadÈ ovadi no thero, BuddhuppÈdo sudullabho. 
   SaddhÈtidullabhÈ laddhÈ, thokaÑ sesaÒca sÈsanaÑ. 

   Nipatanti khaÓÈtÊtÈ, anante dukkhasÈgare. 
   TasmÈ payogo kattabbo, yÈva ÔhÈti mune mataÑ4. 

   ArahÈ Èsi so thero, anÈgÈmÊ tadÈnugo. 
   SusÊlÈ itare yuttÈ, devalokaÑ agamhase. 

   Nibbuto tiÓÓasaÑsÈro, suddhÈvÈse ca ekako. 
   AhaÒca pakkhusÈti ca, sabhiyo bÈhiyo tathÈ. 

   KumÈrakassapo ceva, tattha tatth|pagÈ mayaÑ. 
   SaÑsÈrabandhanÈ muttÈ, GotamenÈnukampitÈ. 

   Mallesu KusinÈrÈyaÑ, gabbhe jÈtassa me sato. 
   MÈtÈ matÈ5 citÈruÄhÈ, tato nippatito ahaÑ. 

   Patito dabbapuÒjamhi, tato Dabboti vissuto. 
   BrahmacÈrÊbalenÈhaÑ, vimutto sattavassiko. 
______________________________________________________________ 
 1. DÈruÓaÑ (Ka) 2. SabbathalajasattÈ ca (SÊ) 3. UppÈte (SÊ, Ka) 
 4. YÈva tiÔÔhati sÈsanaÑ (SÊ Ka) 5. MatÈ mÈtÈ (SÊ) 
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   KhÊrodanabalenÈhaÑ, paÒcaha~gehupÈgato. 
   KhÊÓÈsavopavÈdena, pÈpehi bahu codito. 

   Ubho puÒÒaÒca pÈpaÒca, vÊtivattomhi dÈnihaÑ1. 
   PatvÈna paramaÑ santiÑ, viharÈmi anÈsavo. 

   SenÈsanaÑ paÒÒÈpayiÑ, hÈsayitvÈna subbate. 
   Jino tasmiÑ guÓe tuÔÔho, etadagge Ôhapesi maÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

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

   PaÔisambhidÈ catasso -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 EvaÑbh|taÑ pana taÑ2 yena pubbe ekassa khÊÓasavattherassa 
anuddhaÑsanavasena katena pÈpakammena bah|ni vassasatasahassÈni 
niraye pacci, tÈya eva kammapilotikÈya codiyamÈnÈ Mettiyabh|majakÈ3 
bhikkh| “iminÈ mayaÑ kalyÈÓabhattikassa gahapatino antare paribheditÈ”ti4 
duggahitagÈhino am|lakena pÈrÈjikena dhammena anuddhaÑsesuÑ. 
TasmiÑ ca adhikaraÓe saÑghena sativinayena v|pasamite ayaÑ thero 
lokÈnukampÈya attano guÓe vibhÈvento “yo duddamiyo”ti imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi. 
 
 5. Tattha yoti aniyamita5 niddeso, tassa “so”ti iminÈ niyamattaÑ6 
daÔÔhabbaÑ. Ubhayenapi aÒÒaÑ viya katvÈ attÈnameva vadati. Duddamiyoti 
duddamo, dametuÑ asakkuÓeyyo. IdaÒca attano puthujjanakÈle 
diÔÔhigatÈnaÑ vis|kÈyikÈnaÑ kilesÈnaÑ7 madÈlepacittassa vipphanditaÑ8 
indriyÈnaÑ av|pasamanaÒca cintetvÈ vadati. DamenÈti uttamena 
aggamaggadamena, tena hi danto puna9 dametabbatÈbhÈvato “danto”ti 
vattabbataÑ arahati, na aÒÒena. Atha vÈ damenÈti damakena 
purisadammasÈrathinÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DÈnahaÑ (SÊ, Ka) 2. Natthi (Ka) 3. ...bhummajakÈ (SÊ, Ka) 
 4. ParibhinnÈti (SÊ) 5. AniyÈmita... (SÊ) 6. NiyamitaÑ (Ka) 
 7. Vis|kÈyikakilesÈnaÑ (Ka) 8. VipannataÑ (Ka) 9. Tenapi puna (SÊ) 
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damito. Dabboti drabyo, bhabboti attho. TenÈha BhagavÈ imameva theraÑ 
sandhÈya “na kho Dabba DabbÈ evaÑ nibbeÔhentÊ”ti1. Santusitoti 
yathÈladdhapaccayasantosena jhÈnasamÈpattisantosena 
maggaphalasantosena ca santuÔÔho. VitiÓÓaka~khoti soÄasavatthukÈya 
aÔÔhavatthukÈya ca ka~khÈya paÔhamamaggeneva samugghÈÔitattÈ 
vigataka~kho. VijitÈvÊti purisÈjÈnÊyena vÊjetabbassa sabbassapi 
saÑkilesapakkhassa vijitattÈ vidhamitattÈ vijitÈvÊ. Apetabheravoti 
paÒcavÊsatiyÈ bhayÈnaÑ sabbaso apetattÈ apagatabheravo abhay|parato. 
Puna Dabboti nÈmakittanaÑ. Parinibbutoti dve parinibbÈnÈni 
kilesaparinibbÈnaÒca, yÈ sa-upÈdisesanibbÈnadhÈtu, khandhaparinibbÈnaÒca, 
yÈ anupÈdisesanibbÈnadhÈtu. Tesu idha kilesaparinibbÈnaÑ adhippetaÑ, 
tasmÈ pahÈtabbadhammÈnaÑ maggena sabbaso pahÊnattÈ 
kilesaparinibbÈnena parinibbutoti attho. ®hitattoti ÔhitasabhÈvo acalo 
iÔÔhÈdÊsu tÈdibhÈvappattiyÈ lokadhammehi akampanÊyo. HÊti ca hetu-atthe 
nipÈto, tena yo pubbe duddamo hutvÈ Ôhito yasmÈ dabbattÈ SatthÈrÈ 
uttamena damena damito santusito vitiÓÓaka~kho vijitÈvÊ apetabheravo, 
tasmÈ so Dabbo parinibbuto tatoyeva ca Ôhitatto, evaÑbh|te ca tasmiÑ 
cittapasÈdova kÈtabbo, na pasÈdaÒÒathattanti paraneyyabuddhike2 satte 
anukampanto thero aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

DabbattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SÊtavaniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo sÊtavananti Èyasmato Sambh|tattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ito kira 
aÔÔhÈrasÈdhikassa kappasatassa matthake AtthadassÊ nÈma Sambuddho loke 
uppajjitvÈ sadevakaÑ lokaÑ saÑsÈramahoghato tÈrento ekadivasaÑ mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ Ga~gÈtÊraÑ upagacchi, tasmiÑ kÈle ayaÑ 
gahapatikule nibbatto tattha BhagavantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ “kiÑ bhante pÈraÑ gantukÈmatthÈ”ti pucchi. 
BhagavÈ “gamissÈmÈ”ti avoca. So tÈvadeva 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 248; Vi 4. 197 piÔÔhesu. 2. Na pasÈdaÒÒathattaÑ phareyyÈti buddhike (SÊ) 
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nÈvÈsa~ghÈÔaÑ yojetvÈ upanesi. SatthÈ taÑ anukampanto saha 
bhikkhusaÑghena nÈvaÑ abhiruhi. So sayampi abhiruyha1 sukheneva 
paratÊraÑ sampÈpetvÈ BhagavantaÑ bhikkhusaÑghaÒca dutiyadivase 
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ anugantvÈ pasannacitto vanditvÈ nivatti. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaritvÈ ito terasÈdhikakappasatassa 
matthake khattiyakule nibbattitvÈ rÈjÈ ahosi cakkavattÊ dhammiko 
dhammarÈjÈ. So satte sugatimagge patiÔÔhÈpetvÈ tato cuto ekanavutikappe 
Vipassissa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ dhutadhamme samÈdÈya susÈne 
vasanto samaÓadhammaÑ akÈsi. Puna Kassapassa Bhagavato kÈlepi tassa 
sÈsane tÊhi sahÈyehi saddhiÑ pabbajitvÈ vÊsativassasahassÈni 
samaÓadhammaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaritvÈ 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓamahÈsÈlassa putto hutvÈ 
nibbatti. Tassa “sambh|to”ti nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gato. Bh|mijo Jeyyaseno AbhirÈdhanoti tÊhi 
sahÈyehi saddhiÑ Bhagavato santikaÑ gato dhammadesanaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbaji. Ye sandhÈya vuttaÑ– 

   “Bh|mijo Jeyyaseno ca, Sambh|to AbhirÈdhano. 
   Ete dhammaÑ abhiÒÒÈsuÑ, sÈsane varatÈdino”ti. 

 Atha Sambh|to Bhagavato santike kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
nibaddhaÑ SÊtavane vasati. TenevÈyasmÈ “SÊtavaniyo”ti paÒÒÈyittha. Tena 
ca samayena VessavaÓo mahÈrÈjÈ kenacideva karaÓÊyena JambudÊpe 
dakkhiÓadisÈbhÈgaÑ uddissa ÈkÈsena gacchanto theraÑ abbhokÈse nisÊditvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ manasikarontaÑ disvÈ vimÈnato oruyha theraÑ vanditvÈ 
“yadÈ thero samÈdhito vuÔÔhahissati, tadÈ mama ÈgamanaÑ Èrocetha, 
ÈrakkhaÒcassa karothÈ”ti dve yakkhe ÈÓÈpetvÈ pakkhÈmi. Te therassa 
samÊpe ÔhatvÈ manasikÈraÑ paÔisaÑharitvÈ nisinnakÈle ÈrocesuÑ. TaÑ 
sutvÈ thero “tumhe mama vacanena VessavaÓamahÈrÈjassa kathetha, 
BhagavatÈ attano sÈsane ÔhitÈnaÑ sati-ÈrakkhÈ nÈma ÔhapitÈ atthi, sÈyeva 
mÈdise rakkhati, tvaÑ tattha3 appossukko hohi, Bhagavato ovÈde ÔhitÈnaÑ 
edisÈya 
______________________________________________________________ 
 1. SayaÑ nÈvaÑ abhiruyha (SÊ), sayaÑ abhir|yha (Ka) 2. Santike (SÊ) 
 3. TvaÑ tÈta (SÊ) 
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ÈrakkhÈya karaÓÊyaÑ natthÊ”ti te vissajjetvÈ tÈvadeva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
vijjÈttayaÑ sacchÈkÈsi. Tato VessavaÓo nivattamÈno therassa samÊpaÑ 
patvÈ mukhÈkÈrasallakkhaÓenevassa katakiccabhÈvaÑ ÒatvÈ SÈvatthiÑ 
gantvÈ Bhagavato ÈrocetvÈ Satthu sammukhÈ theraÑ abhitthavanto– 

   “Sati-Èrakkhasampanno, dhitimÈ vÊriyasamÈhito. 
   AnujÈto Satthu Sambh|to, tevijjo maccupÈrag|”ti– 

imÈya gÈthÈya therassa guÓe vaÓÓesi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “AtthadassÊ tu BhagavÈ, dvipadindo narÈsabho. 
   Purakkhato sÈvakehi, Ga~gÈtÊramupÈgami. 

   Samatitti kÈkapeyyÈ, Ga~gÈ Èsi duruttarÈ. 
   UttÈrayiÑ bhikkhusaÑghaÑ, BuddhaÒca dvipaduttamaÑ. 

   AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, taraÓÈya idaÑ phalaÑ. 

   Teraseto kappasate, paÒca sabbobhavÈ2 ahuÑ. 
   SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

   Pacchime ca bhave asmiÑ, jÈtohaÑ brÈhmaÓe kule. 
   SaddhiÑ tÊhi sahÈyehi, pabbajiÑ Satthu sÈsane. 

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

 AthÈyasmÈ Sambh|to BhagavantaÑ dassanÈya gacchante bhikkh| disvÈ 
“Èvuso mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ vandatha, evaÒca vadethÈ”ti 
vatvÈ dhammÈdhikaraÓaÑ attano Satthu aviheÔhitabhÈvaÑ3 pakÈsento “yo 
sÊtavanan”ti gÈthamÈha. Te bhikkh| BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
Sambh|tattherassa sÈsanaÑ sampavedentÈ4 “ÈyasmÈ bhante Sambh|to 
Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadatÊ”ti vatvÈ taÑ gÈthaÑ5 
ÈrocesuÑ, taÑ sutvÈ BhagavÈ “paÓÉito bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 228 piÔÔhÈdÊsu. 2. CÈtuddÊpissaro (SÊ, Ka) 3. AvisodhitabhÈvaÑ (Ka) 
 4. NivedentÈ (SÊ) 5. TaÑ kathaÑ (Ka) 
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Sambh|to bhikkhu paccapÈdi dhammassÈnudhammaÑ, na ca maÑ 
dhammÈdhikaraÓaÑ viheÔheti1. VessavaÓena tassattho2 mayhaÑ Èrocito”ti 
Èha. 
 
 6. YaÑ pana te bhikkh| Sambh|tattherena vuttaÑ3 “yo sÊtavanan”ti 
gÈthaÑ Satthu nivedesuÑ. Tattha sÊtavananti evaÑnÈmakaÑ 
RÈjagahasamÊpe mahantaÑ bheravasusÈnavanaÑ. UpagÈti nivÈsanavasena 
upagacchi. Etena BhagavatÈ anuÒÒÈtaÑ pabbajitÈnur|paÑ nivÈsanaÔÔhÈnaÑ 
dasseti. Bhikkh|ti saÑsÈrabhayassa ikkhanato bhinnakilesatÈya ca bhikkhu. 
Ekoti adutiyo, etena kÈyavivekaÑ dasseti. Santusitoti santuÔÔho. Etena 
catupaccayasantosalakkhaÓaÑ ariyavaÑsaÑ dasseti. SamÈhitattoti 
upacÈrappanÈbhedena samÈdhinÈ samÈhitacitto, etena 
cittavivekabhÈvanÈmukhena bhÈvanÈrÈmaÑ ariyavaÑsaÑ dasseti. VijitÈvÊti 
sÈsane sammÈpaÔipajjantena vijetabbaÑ kilesagaÓaÑ vijitvÈ Ôhito, etena 
upadhivivekaÑ dasseti. Bhayahet|naÑ kilesÈnaÑ apagatattÈ 
apetalomahaÑso, etena sammÈpaÔipattiyÈ phalaÑ dasseti. Rakkhanti 
rakkhanto. KÈyagatÈsatinti kÈyÈrammaÓaÑ satiÑ, 
kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈnaÑ paribr|hanavasena avissajjento. DhitimÈti dhÊro, 
samÈhitattaÑ vijitÈvitÈvataÑ vÈ4 upÈdÈya paÔipattidassanametaÑ. AyaÑ 
hettha sa~khepattho–so bhikkhu vivekasukhÈnupekkhÈya eko sÊtavanaÑ 
upÈgami, upÈgato ca lolabhÈvÈbhÈvato santuÔÔho dhitimÈ 
kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈnaÑ bhÈvento tathÈdhigataÑ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ 
ÈraddhavipassanaÑ ussukkÈpetvÈ adhigatena aggamaggena samÈhito vijitÈvÊ 
ca hutvÈ katakiccatÈya bhayahet|naÑ sabbaso apagatattÈ apetalomahaÑso 
jÈtoti. 
 

SÊtavaniyatthera5 gÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaccayÈdidhammassa anudhammaÑ paÔipanno na mamaÑ dhammÈdhikaraÓaÑ  
 vihesesi (SÊ) 2. TassevÈyamatto (SÊ)  
 3. YaÑ panete bhikkh| tattha tattha therena vuttaÑ (SÊ) 
 4. SamÈhitattÈ vijitÈvÊ, vibhÈvÊ, taÑ vÈ (SÊ) 5. TaraÓiyatthera (ApadÈne) 
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7. BhalliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo’pÈnudÊti Èyasmato Bhalliyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira 
ito ekatiÑse kappe anuppanne Buddhe Sumanassa nÈma Paccekabuddhassa 
pasannacitto phalÈphalaÑ datvÈ sugatÊsu eva saÑsaranto Sikhissa 
SammÈsambuddhassa kÈle AruÓavatÊnagare brÈhmaÓakule nibbatto 
“Sikhissa Bhagavato PaÔhamÈbhisambuddhassa Ujita, OjitÈ nÈma dve 
satthavÈhaputtÈ paÔhamÈhÈraÑ adaÑs|”ti sutvÈ attano sahÈyakena saddhiÑ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ svÈtanÈya nimantetvÈ mahÈdÈnaÑ 
pavattetvÈ patthanaÑ akaÑsu “ubhopi mayaÑ bhante anÈgate tumhÈdisassa 
Buddhassa paÔhamÈhÈradÈyakÈ bhaveyyÈmÈ”ti. Te tattha tattha bhave 
puÒÒakammaÑ katvÈ devamanussesu saÑsarantÈ Kassapassa Bhagavato 
kÈle GopÈlaka1 seÔÔhissa puttÈ bhÈtaro hutvÈ nibbattÈ. Bah|ni vassÈni 
bhikkhusaÑghaÑ khÊrabhojanena upaÔÔhahiÑsu. AmhÈkaÑ pana Bhagavato 
kÈle PokkharavatÊnagare satthavÈhassa puttÈ bhÈtaro hutvÈ nibbattÈ. Tesu 
jeÔÔho Taphusso2 nÈma, kaniÔÔho Bhalliyo nÈma, te paÒcamattÈni 
sakaÔasatÈni bhaÓÉassa p|retvÈ vÈÓijjÈya gacchantÈ Bhagavati 
PaÔhamÈbhisambuddhe sattasattÈhaÑ vimuttisukhadhammapaccavekkhaÓÈhi 
vÊtinÈmetvÈ aÔÔhame sattÈhe RÈjÈyatanam|le viharante RÈjÈyatanassa 
avid|re mahÈmaggena atikkamanti, tesaÑ tasmiÑ samaye samepi 
bh|mibhÈge akaddamodake sakaÔÈni nappavattiÑsu, “kiÑ nu kho kÈraÓan”ti 
ca cintentÈnaÑ porÈÓasÈlohitÈ devatÈ rukkhaviÔapantare3 attÈnaÑ dassentÊ 
Èha “mÈdisÈ ayaÑ BhagavÈ AcirÈbhisambuddho sattasattÈhaÑ anÈhÈro 
vimuttisukhÈpaÔisaÑvedÊ idÈni RÈjÈyatanam|le nisinno, taÑ ÈhÈrena 
paÔimÈnetha, yadassa tumhÈkaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. TaÑ sutvÈ 
te uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedentÈ “ÈhÈrasampÈdanaÑ papaÒcan”ti 
maÒÒamÈnÈ manthaÒca madhupiÓÉikaÒca4 Bhagavato datvÈ 
dvevÈcikasaraÓaÑ gantvÈ kesadhÈtuyo labhitvÈ agamaÑsu. Te hi paÔhamaÑ 
upÈsakÈ ahesuÑ, atha Bhagavati BÈrÈÓasiÑ gantvÈ dhammacakkaÑ 
pavattetvÈ anupubbena RÈjagahe viharante TaphussabhalliyÈ5 RÈjagahaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GopÈla (SÊ) 2. Tapasso (SÊ) 3. RukkhaviÔapabbhantare (SÊ) 
 4. MadhupiÓÉaÒca (Ka) 5. TapassubhalliyÈ (SÊ), BhallikÈ (Ka) 
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upagatÈ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. 
TesaÑ BhagavÈ dhammaÑ desesi. Tesu Taphusso sotÈpattiphale patiÔÔhÈya 
upÈsakova ahosi. Bhalliyo pana pabbajitvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “Sumano nÈma Sambuddho, TakkarÈyaÑ vasÊ tadÈ. 
   VallikÈraphalaÑ gayha, Sayambhussa adÈsahaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 AthekadivasaÑ MÈro Bhalliyattherassa bhiÑsÈpanatthaÑ bhayÈnakaÑ 
r|paÑ dassesi. So attano sabbabhayÈtikkamaÑ pakÈsento “yo’pÈnudÊ”ti 
gÈthamabhÈsi. 
 
 7. Tatthayo’pÈnudÊtiyo apÈnudi khipi pajahi viddhaÑsesi. 
MaccurÈjassÈti maccu nÈma maraÓaÑ khandhÈnaÑ bhedo, so eva ca2 
sattÈnaÑ attano vase anuvattÈpanato3 issaraÔÔhena rÈjÈti maccurÈjÈ, tassa. 
Senanti jarÈrogÈdiÑ, sÈ hissa4 vasavattane5 a~gabhÈvato6 senÈ nÈma, tena 
hesa mahatÈ nÈnÈvidhena vipulena “mahÈseno”ti vuccati. YathÈha7 “na hi 
no sa~garaÑ tena, mahÈsenena maccunÈ”ti8. Atha vÈ guÓamÈraÓaÔÔhena 
“macc|”ti idha DevaputtamÈro adhippeto, tassa ca sahÈyabhÈv|pagamanato 
kÈmÈdayo senÈ. TathÈ cÈha– 

   “KÈmÈ te paÔhamÈ senÈ, dutiyÈ arati vuccati. 
   TatiyÈ khuppipÈsÈ te, catutthÊ taÓhÈ pavuccati. 

   PaÒcamÊ thinamiddhaÑ te, chaÔÔhÈ bhÊr| pavuccati. 
   SattamÊ vicikicchÈ te, mÈno makkho ca aÔÔhamÊ”ti9. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 51 piÔÔhe. 2. So eva (Ka) 3. Anuvattanato (Ka) 
 4. JarÈrogÈdÊnaÑ hissa (Ka) 5. Vasavattino (Ka) 6. Sa~gabhÈvato (Ka) 
 7. TenÈha (Bah|su) 8. Ma 3. 226; Khu 6. 159; Khu 10. 128 piÔÔhesu. 
 9. Khu 1. 342; Khu 7. 73; Khu 8. 114 piÔÔhesu thokaÑ visadisaÑ. 
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 NiÄasetuÑva sudubbalaÑ mahoghoti sÈravirahitato naÄasetusadisaÑ1 
ativiya abalabhÈvato2 suÔÔhu dubbalaÑ saÑkilesasenaÑ 
navalokuttaradhammÈnaÑ mahÈbalavabhÈvato3 mahoghasadisena 
aggamaggena yo apÈnudi vijitÈvÊ apetabheravo danto, so parinibbuto 
Ôhitattoti yojanÈ. TaÑ sutvÈ mÈro “jÈnÈti maÑ samaÓo”ti 
tatthevantaradhÈyÊti. 
 

BhalliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. VÊrattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo duddamiyoti Èyasmato VÊrattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira 
ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato vasana-ÈvÈsaÑ paÔijaggi. 
EkadivasaÒca sindhuvÈrapupphasadisÈni nigguÓÔhipupphÈni gahetvÈ 
BhagavantaÑ p|jesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto ito 
paÒcatiÑse kappe khattiyakule nibbattitvÈ MahÈpatÈpo nÈma rÈjÈ ahosi 
cakkavattÊ. So dhammena samena rajjaÑ kÈrento satte saggamagge 
patiÔÔhÈpesi. Puna imasmiÑ kappe Kassapassa Bhagavato kÈle MahÈvibhavo 
seÔÔhi hutvÈ kapaÓaddhikÈdÊnaÑ dÈnaÑ dento saÑghassa khÊrabhattaÑ 
adÈsi. EvaÑ tattha tattha dÈnamayaÑ puÒÒasambhÈraÑ karonto itaraÒca 
nibbÈnatthaÑ sambharanto devamanussesu saÑsaritvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthinagare raÒÒo Pasenadissa amaccakule nibbatti, 
“VÊro”tissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto nÈmÈnugatehi 
pattabalajavÈdiguÓehi samannÈgato Sa~gÈmas|ro hutvÈ mÈtÈpit|hi 
nibandhavasena kÈrite dÈrapariggahe4 ekaÑyeva puttaÑ labhitvÈ 
pubbahetunÈ codiyamÈno kÈmesu saÑsÈre ca ÈdÊnavaÑ disvÈ saÑvegajÈto 
pabbajitvÈ ghaÔento vÈyamanto na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne5– 

   “Vipassissa Bhagavato, Èsi’mÈrÈmiko ahaÑ. 
   NigguÓÔhipupphaÑ paggayha, Buddhassa abhiropayiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈravirahitanaÄasetusadisaÑ (SÊ) 2. CalabhÈvato (SÊ) 3. MahabbalabhÈvato (SÊ) 
 4. KÈritena dÈrapariggahena (SÊ) 5. Khu 3. 229 piÔÔhe. 
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   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   PaÒcavÊse ito kappe, eko ÈsiÑ janÈdhipo. 
   MahÈpatÈpanÈmena, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 EvaÑ pana arahattaÑ patvÈ phalasamÈpattisukhena vÊtinÈmentaÑ 
theraÑ purÈÓadutiyikÈ uppabbÈjetukÈmÈ antarantarÈ nÈnÈnayehi palobhetuÑ 
parakkamantÊ1 ekadivasaÑ divÈvihÈraÔÔhanaÑ gantvÈ itthikuttÈdÊni dassetuÑ 
Èrabhi. AthÈyasmÈ VÊro “maÑ palobhetukÈmÈ SineruÑ 
makasapakkhavÈtena cÈletukÈmÈ viya yÈva bÈlÈ vatÈyaÑ itthÊ”ti tassÈ 
kiriyÈya niratthakabhÈvaÑ dÊpento “yo duddamiyo”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 8. Tattha yo duddhamiyoti-ÈdÊnaÑ padÈnaÑ attho heÔÔhÈ vuttoyeva. 
IdaÑ panettha yojanÈmattaÑ–yo pubbe adantakilesatÈya paccatthikehi vÈ 
sa~gÈmasÊse dametuÑ jetuÑ asakkuÓeyyatÈya duddamiyo, idÈni pana 
uttamena damena danto catubbidhasammappadhÈnavÊriyasampattiyÈ VÊro, 
vuttanayeneva santusito vitiÓÓaka~kho vijitÈvÊ apetalomahaÑso VÊro 
VÊranÈmako anavasesato kilesaparinibbÈnena parinibbuto, tato eva 
ÔhitasabhÈvo, na tÈdisÈnaÑ satenapi sahassenapi cÈlanÊyoti. TaÑ sutvÈ sÈ 
itthÊ “mayhaÑ sÈmike evaÑ paÔipanne2 ko mayhaÑ gharÈvÈsena attho”ti 
saÑvegajÈtÈ bhikkhunÊsu pabbajitvÈ na cirasseva tevijjÈ ahosÊti. 
 

VÊrattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. UpakkamantÊ (SÊ) 2. PaÔipajjante (SÊ) 
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9. PilindavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SvÈgatanti Èyasmato Pilindavacchattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare mahÈbhogakule nibbatto 
heÔÔhÈ vuttanayeneva Satthu santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ devatÈnaÑ piyamanÈpabhÈvena aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ tato cuto devamanussesu 
saÑsaranto Sumedhassa Bhagavato kÈle manussaloke nibbattitvÈ Bhagavati 
parinibbute Satthu th|passa p|jaÑ katvÈ saÑghe ca mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ 
tato cuto devamanussesu eva saÑsaranto anuppanne Buddhe cakkavattÊ rÈjÈ 
hutvÈ mahÈjanaÑ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ saggaparÈyaÓaÑ ÈkÈsi. So 
anuppanneyeva amhÈkaÑ Bhagavati SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓagehe nibbatti. 
“Pilindo”tissa1 nÈmaÑ akaÑsu. Vacchoti pana gottaÑ. Tena so aparabhÈge 
“Pilindavaccho”ti2 paÒÒÈyittha. SaÑsÈre pana saÑvegabahulatÈya 
paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ C|ÄagandhÈraÑ nÈma vijjaÑ sÈdhetvÈ tÈya 
vijjÈya ÈkÈsacÈrÊ paracittavid| ca hutvÈ RÈjagahe lÈbhaggayasaggappatto 
paÔivasati. 

 Atha yadÈ amhÈkaÑ BhagavÈ abhisambuddho hutvÈ anukkamena 
RÈjagahaÑ upagato, tato paÔÔhÈya BuddhÈnubhÈvena tassa sÈ vijjÈ na 
sampajjati, attano kiccaÑ na sÈdheti. So cintesi “sutaÑ kho pana metaÑ 
ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yattha MahÈgandhÈravijjÈ dharati, 
tattha C|ÄagandhÈravijjÈ na sampajjatÊ’ti3, samaÓassa pana Gotamassa 
ÈgatakÈlato paÔÔhÈya nÈyaÑ mama vijjÈ sampajjati, nissaÑsayaÑ samaÓo 
Gotamo MahÈgandhÈravijjaÑ jÈnÈti, yann|nÈhaÑ taÑ payirupÈsitvÈ tassa 
santike taÑ vijjaÑ pariyÈpuÓeyyan”ti. So BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
etadavoca “ahaÑ mahÈsamaÓa tava santike ekaÑ vijjaÑ pariyÈpuÓitukÈmo, 
okÈsaÑ me karohÊ”ti. BhagavÈ “tena hi pabbajÈ”ti4 Èha. So “vijjÈya 
parikammaÑ pabbajjÈ”ti maÒÒamÈno pabbaji. Tassa BhagavÈ dhammaÑ 
kathetvÈ caritÈnuk|laÑ kammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. So upanissayasampannatÈya 
nacirasseva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. YÈ pana 
______________________________________________________________ 
 1. PilindÊtissa (SÊ) 2. Pilindivacchoti (SÊ) 
 3. Na sampajji (Ka) 4. PabbajÈhÊti (SÊ) 
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purimajÈtiyaÑ tassovÈde ÔhatvÈ sagge nibbattÈ devatÈ, taÑ kataÒÒutaÑ 
nissÈya saÒjÈtabahumÈnÈ sÈyaÑ pÈtaÑ theraÑ payirupÈsitvÈ gacchanti. 
TasmÈ thero1 devatÈnaÑ piyamanÈpatÈya aggataÑ patto. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “Nibbute LokanÈthamhi, Sumedhe aggapuggale. 
   Pasannacitto Sumano, th|pap|jaÑ akÈsahaÑ. 

   Ye ca khÊÓÈsavÈ tattha, chaÄabhiÒÒÈ mahiddhikÈ. 
   TehaÑ3 tattha samÈnetvÈ, saÑghabhattaÑ akÈsahaÑ. 

   Sumedhassa Bhagavato, upaÔÔhÈko tadÈ ahu. 
   Sumedho nÈma nÈmena, anumodittha so tadÈ. 

   Tena cittappasÈdena, vimÈnaÑ upapajjahaÑ. 
   ChaÄÈsÊtisahassÈni, accharÈyo ramiÑsu me4. 

   Mameva anuvattanti, sabbakÈmehi tÈ sadÈ5. 
   AÒÒe deve abhibhomi6, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 

   PaÒcavÊsamhi kappamhi7, VaruÓo nÈma khattiyo. 
   Visuddhabhojano ÈsiÑ, cakkavattÊ ahaÑ tadÈ. 

   Na te vÊjaÑ pavappanti, napi nÊyanti na~galÈ. 
   AkaÔÔhapÈkimaÑ sÈliÑ, paribhuÒjanti mÈnusÈ. 

   Tattha rajjaÑ karitvÈna, devattaÑ puna gacchahaÑ. 
   TadÈpi edisÈ mayhaÑ, nibbattÈ bhogasampadÈ. 

   Na maÑ mittÈ amittÈ vÈ, hiÑsanti sabbapÈÓino. 
   Sabbesampi piyo homi, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 

   TiÑsakappasahassamhi, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, gandhÈlepassidaÑ phalaÑ. 

   ImasmiÑ bhaddake kappe, eko ÈsiÑ janÈdhipo. 
   MahÈnubhÈvo rÈjÈhaÑ8. cakkavattÊ mahabbalo. 
______________________________________________________________ 
 1. So (Buh|su) 2. Khu 3. 65 piÔÔhe. 3. TesaÑ (SÊ)  
 4. AhesuÑ me (Ka) 5. SabbakÈmasamÈhitÈ (Ka) 6. Abhikkami (Ka)  
 7. PaÒcavÊsatikappamhi (SÊ) 8. RÈjÈsiÑ (Ka) 
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   SohaÑ paÒcasu sÊlesu, ÔhapetvÈ janataÑ bahuÑ. 
   PÈpetvÈ sugatiÑyeva, devatÈnaÑ piyo ahuÑ. 

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

 TathÈ devatÈhi ativiya piyÈyitabbabhÈvato imaÑ theraÑ BhagavÈ 
devatÈnaÑ piyamanÈpabhÈvena aggaÔÔhÈne Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave 
mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ devatÈnaÑ piyamanÈpÈnaÑ yadidaÑ 
Pilindavaccho”ti1. So ekadivasaÑ bhikkhusaÑghamajjhe nisinno attano 
guÓe paccavekkhitvÈ tesaÑ kÈraÓabh|taÑ vijjÈnimittaÑ Bhagavato santike 
ÈgamanaÑ pasaÑsanto “svÈgataÑ nÈpagatan”ti2 gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 9. Tattha svÈgatanti sundaraÑ ÈgamanaÑ, idaÑ mamÈti sambandho. 
Atha vÈ svÈgatanti suÔÔhu ÈgataÑ, mayÈti vibhatti vipariÓÈmetabbÈ. 
NÈpagatanti2 na apagataÑ hitÈbhivuddhito na apetaÑ. NayidaÑ dumantitaÑ 
mamÈti idaÑ mama duÔÔhu kathitaÑ, duÔÔhu vÈ vÊmaÑsitaÑ na hoti. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yaÑ Bhagavato santike mamÈgamanaÑ, yaÑ vÈ mayÈ tattha 
ÈgataÑ, taÑ svÈgataÑ, svÈgatattÈyeva na durÈgataÑ. YaÑ “Bhagavato 
santike dhammaÑ sutvÈ pabbajissÈmÊ”ti mama mantitaÑ gaditaÑ kathitaÑ, 
cittena vÈ vÊmaÑsitaÑ3 idampi na dummantinti. IdÈni tattha kÈraÓaÑ 
dassento “saÑvibhattes|”ti-ÈdimÈha. SaÑvibhattes|ti pakÈrato vibhattesu. 
Dhammes|ti Òeyyadhammesu, samathadhammesu vÈ4, nÈnÈtitthiyehi pakati-
Èdivasena, SammÈsambuddhehi dukkhÈdivasena saÑvibhajitvÈ 
vuttadhammesu. YaÑ seÔÔhaÑ tadupÈgaminti yaÑ tattha seÔÔhaÑ, taÑ 
catusaccadhammaÑ, tassa vÈ bodhakaÑ sÈsanadhammaÑ upÈgamiÑ “ayaÑ 
dhammo ayaÑ vinayo”ti upagacchiÑ. SammÈsambuddhehi eva vÈ 
kusalÈdivasena khandhÈdivasena yathÈsabhÈvato saÑvibhattesu 
sabhÈvadhammesu yaÑ tattha seÔÔhaÑ uttamaÑ pavaraÑ5. taÑ 
maggaphalanibbÈnadhammaÑ6 upÈgamiÑ, attapaccakkhato7 upagacchiÑ 
sacchÈkÈsiÑ, tasmÈ svÈgataÑ mama na apagataÑ sumantitaÑ na 
dummantitanti yojanÈ. 
 

PilindavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 25 piÔÔhe. 2. Na durÈgatanti (Ka)  
 3. Mama cintitaÑ gaditaÑ kathitaÑ cintetvÈ vÊmaÑsitaÑ (SÊ) 
 4. SuddhÊsu dhammesu vÈ (Ka) 5. VaraÑ (Ka)   
 6. TaÑ maggaphaladhammaÑ (SÊ) 7. AtthaÑ paccakkhato (SÊ) 
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10. PuÓÓamÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Vihari apekkhanti Èyasmato PuÓÓamÈsattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So 
kira Vipassissa Bhagavato kÈle cakkavÈkayoniyaÑ nibbatto BhagavantaÑ 
gacchantaÑ disvÈ1 pasannamÈnaso attano mukhatuÓÉakena sÈlapupphaÑ 
gahetvÈ p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto ito 
sattarase kappe aÔÔhakkhattuÑ cakkavattÊ rÈjÈ ahosi, imasmiÑ pana kappe 
Kassapassa Bhagavato sÈsane osakkamÈne kuÔumbiyakule nibbattitvÈ 
pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ katvÈ tato cuto devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthinagare Samiddhissa nÈma2 brÈhmaÓassa 
putto hutvÈ nibbatti. Tassa jÈtadivase tasmiÑ gehe sabbÈ rittakumbhiyo 
suvaÓÓamÈsÈnaÑ puÓÓÈ ahesuÑ. Tenassa PuÓÓamÈsoti nÈmaÑ akaÑsu. So 
vayappatto brÈhmaÓavijjÈsu nipphattiÑ patvÈ vivÈhakammaÑ katvÈ ekaÑ 
puttaÑ labhitvÈ upanissayasampannatÈya gharÈvÈsaÑ jigucchanto 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
laddh|pasampado pubbakiccasampanno catusaccakammaÔÔhÈne3 
yuttappayutto vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 

   “SindhuyÈ nadiyÈ tÊre, cakkavÈko ahaÑ tadÈ. 
   SuddhasevÈlabhakkhohaÑ, pÈpesu5 ca susaÒÒato. 

   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, gacchantaÑ anilaÒjase. 
   TuÓÉena sÈlaÑ paggayha, VipassissÈ’bhiropayiÑ. 

   Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ suppatiÔÔhitÈ. 
   Tena cittappasÈdena, duggatiÑ so na gacchati. 

   SvÈgataÑ vata me Èsi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
   Viha~gamena santena, subÊjaÑ ropitaÑ mayÈ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ6. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ7 phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhagavantaÑ disvÈ (Ka) 2. SamiddhinÈmassa (Ka)  
 3. TacapaÒcakakammaÔÔhÈne (SÊ) 4. Khu 3. 125 piÔÔhe. 5. PÈÓesu (SÊ, Ka) 
 6. YaÑ pupphamabhip|jayiÑ (SÊ) 7. Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 
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   SucÈrudassanÈ nÈma, aÔÔhete ekanÈmakÈ. 
   Kappe sattarase ÈsuÑ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 Athassa purÈÓadutiyikÈ taÑ palobhetukÈmÈ ala~katapaÔiyattÈ puttena 
saddhiÑ upagantvÈ piyÈlÈpabhÈvÈdikehi1 bhÈvavivaraÓakammaÑ nÈma 
kÈtuÑ Èrabhi. Thero tassÈ kÈraÓaÑ disvÈ attano katthacipi alaggabhÈvaÑ 
pakÈsento “vihari apekkhan”ti2 gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 10. Tattha viharÊti visesato hari3 apahari apanesi. Apekkhanti taÓhaÑ. 
IdhÈti imasmiÑ loke attabhÈve vÈ. Huranti aparasmiÑ4 anÈgate attabhÈve 
vÈ. IdhÈti vÈ ajjhattikesu Èyatanesu. Huranti bÈhiresu. VÈ-saddo 
samuccayattho “apadÈ vÈ dvipadÈ vÈ”ti-ÈdÊsu5 viya. Yoti attÈnameva paraÑ 
viya dasseti. Vedag|ti vedena gato maggaÒÈÓena nibbÈnaÑ gato adhigato, 
cattÈri vÈ saccÈni pariÒÒÈpahÈnasacchikiriyÈbhÈvanÈbhisamayavasena 
abhisamecca6 Ôhito. Yatattoti maggasaÑvarena saÑyatasabhÈvo, 
sammÈvÈyÈmena vÈ saÑyatasabhÈvo. Sabbesu dhammesu an|palittoti 
sabbesu ÈrammaÓesu dhammesu taÓhÈdiÔÔhilepavasena na upalitto, tena 
lÈbhÈdilokadhamme samatikkamaÑ dasseti. LokassÈti 
upÈdÈnakkhandhapaÒcakassa. TaÑ hi lujjanapalujjanaÔÔhena loko. JaÒÒÈti 
jÈnitvÈ. UdayabbayaÒcÈti uppÈdaÒceva vayaÒca, etena yathÈvuttaguÓÈnaÑ 
pubbabhÈgapaÔipadaÑ dasseti. AyaÑ panettha attho–yo sakalassa 
khandhÈdilokassa samapaÒÒÈsÈya ÈkÈrehi udayabbayaÑ jÈnitvÈ vedag| 
yatatto katthaci anupalitto, so sabbattha apekkhaÑ vineyya7 santusito 
tÈdisÈnaÑ vippakÈrÈnaÑ na kiÒci maÒÒati8, tasmÈ tvaÑ andhabÈle 
yathÈgatamaggeneva gacchÈti. Atha sÈ itthÊ “ayaÑ samaÓo mayi putte ca 
nirapekkho, na sakkÈ imaÑ palobhetun”ti9 pakkÈmi. 
 

PuÓÓamÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

ParamatthadÊpaniyÈ TheragÈthÈsaÑvaÓÓanÈya 
 

PaÔhamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. VilÈsabhÈvÈdikehi (Ka) 2. VihariÑ apekkhanti (Ka) 
 3. Viharinti visesato hariÑ (Ka) 4. ParasmiÑ (Bah|su) 
 5. Khu 1. 254; AÑ 1. 343; AÑ 2. 29 piÔÔhÈdÊsu. 6. Abhisamecca abhisamayeca (Ka) 
 7. Vinaye (Ka) 8. Kinti maÒÒati (Ka) 9. PasÈdetunti (Ka) 
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2. Dutiyavagga 
 

1. C|ÄavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PÈmojjabahuloti Èyasmato C|Äavacchattherassa1 gÈthÈ. KÈ uppatti? So 
kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle saliddakule nibbattitvÈ paresaÑ bhatiyÈ 
jÊvikaÑ kappento Bhagavato sÈvakaÑ SujÈtaÑ nÈma theraÑ paÑsuk|laÑ 
pariyesantaÑ disvÈ pasannamÈnaso upasa~kamitvÈ vatthaÑ datvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vandi. So tena puÒÒakammena tettiÑsakkhattuÑ 
devarajjaÑ kÈresi. SattasattatikkhattuÑ cakkavattÊ rÈjÈ ahosi, anekavÈraÑ 
padesarÈjÈ. EvaÑ devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato sÈsane 
osakkamÈne pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ 
devamanussagatÊsu aparÈparaÑ parivattanto amhÈkaÑ Bhagavato kÈle 
KosambiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti. C|Äavacchotissa2 nÈmaÑ ahosi. So 
vayappatto brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gato BuddhaguÓe sutvÈ 
pasannamÈnaso BhagavantaÑ upasa~kami, tassa BhagavÈ dhammaÑ 
kathesi. So3 paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ laddh|pasampado katapubbakicco 
caritÈnuk|laÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ bhÈvento vihari. Tena ca samayena 
KosambikÈ bhikkh| bhaÓÉanajÈtÈ ahesuÑ. TadÈ C|Äavacchatthero 
ubhayesaÑ bhikkh|naÑ laddhiÑ anÈdÈya BhagavatÈ dinnovÈde ÔhatvÈ 
vipassanaÑ br|hetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Padumuttarabhagavato, SujÈto nÈma sÈvako. 
   PaÑsuk|laÑ gavesanto, sa~kÈre caratÊ tadÈ. 

   Nagare HaÑsavatiyÈ, paresaÑ bhatako ahaÑ. 
   UpaÉÉhadussaÑ datvÈna, sirasÈ abhivÈdayiÑ. 

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

   TettiÑsakkhattuÑ Devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 
   SattasattatikkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. C|Äagavacchassa therassa (SÊ) 2. C|Äagavacchotissa (SÊ) 
 3. Natthi (SÊ) 4. Khu 4. 76 piÔÔhe. 
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   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
   UpaÉÉhadussadÈnena, modÈmi akutobhayo. 

   IcchamÈno cahaÑ ajja, sakÈnanaÑ sapabbataÑ. 
   Khomadussehi chÈdeyyaÑ, aÉÉhadussassidaÑ phalaÑ. 

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

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

 Atha C|Äavacchatthero arahattaÑ patvÈ tesaÑ bhikkh|naÑ 
kalahÈbhiratiyÈ sakatthavinÈsaÑ disvÈ dhammasaÑvegappatto, attano ca 
pattavisesaÑ paccavekkhitvÈ pÊtisomanassavasena “pÈmojjabahulo”ti 
gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 11. Tattha pÈmojjabahuloti suparisuddhasÊlatÈya vippaÔisÈrÈbhÈvato 
adhikusalesu dhammesu abhirativasena pamodabahulo. TenevÈha “dhamme 
Buddhappavedite”ti. Tattha dhammeti sattatiÑsÈya bodhipakkhiyadhamme 
navavidhe vÈ lotuttaradhamme. So hi sabbaÒÒubuddhena sÈmukkaÑsikÈya 
desanÈya pakÈsitattÈ sÈtisayaÑ Buddhappavedito nÈma. Tassa pana 
adhigam|pÈyabhÈvato desanÈdhammopi idha labbhateva. PadaÑ santanti 
nibbÈnaÑ sandhÈya vadati. Evar|po hi bhikkhu santaÑ padaÑ santaÑ 
koÔÔhÈsaÑ sabbasa~khÈrÈnaÑ upasamabhÈvato sa~khÈr|pasamaÑ 
paramasukhatÈya sukhaÑ nibbÈnaÑ adhigacchati vindatiyeva. 
ParisuddhasÊlo hi bhikkhu vippaÔisÈrÈbhÈvena pÈmojjabahulo saddhamme 
yuttappayutto vimuttipariyosÈnÈ sabbasampattiyo1 pÈpuÓÈti. YathÈha 
“avippaÔisÈratthÈni kho Œnanda kusalÈni sÊlÈni, avippaÔisÈro 
pÈmojjatthÈyÈ”ti-Èdi2. Atha vÈ pÈmojjabahuloti SammÈsambuddho BhagavÈ, 
svÈkkhÈto dhammo, suppaÔipanno saÑghoti ratanattayaÑ sandhÈya 
pamodabahulo. Tattha pana so pamodabahulo kiÑ vÈ karotÊti Èha “dhamme 
Buddhappavedite”ti-Èdi. SaddhÈsampannassa hi3 sappurisasaÑsevana4 
saddhammassavanayonisomanasikÈradhammÈnudhammapaÔipattÊnaÑ 
sukheneva sambhavato sampattiyo 
______________________________________________________________ 
 1. Sampattiyo (SÊ) 2. AÑ 3. 257 piÔÔhe. 
 3. SaddhÈya sampannassa hi (SÊ) 4. SaÑsevavasena (Ka) 
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hatthagatÈ eva honti, yathÈha “saddhÈjÈto upasa~kamati, upasa~kamanto 
payirupÈsatÊ”ti-Èdi1. 
 

C|ÄavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. MahÈvacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒÒÈbalÊti Èyasmato MahÈvacchattherassa2 gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira Padumuttarassa Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca pÈnÊyadÈnamadÈsi. 
Puna Sikhissa Bhagavato kÈle upÈsako hutvÈ vivaÔÔ|panissayaÑ bahuÑ 
puÒÒakammaÑ akÈsi, so tehi puÒÒakammehi tattha tattha sugatÊsuyeva 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe NÈÄakagÈme 
Samiddhissa nÈma brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti. Tassa MahÈvacchoti 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto Èyasmato SÈriputtassa Bhagavato 
sÈvakabhÈvaÑ sutvÈ “sopi nÈma mahÈpaÒÒo yassa sÈvakattaÑ upÈgato, so 
eva maÒÒe imasmiÑ loke aggapuggalo”ti Bhagavati saddhaÑ uppÈdetvÈ 
Satthu santike pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Padumuttarabuddhassa, bhikkhusaÑghe anuttare. 
   Pasannacitto Sumano, pÈnÊyaghaÔamap|rayiÑ. 

   Pabbatagge dumagge vÈ, ÈkÈse vÈtha bh|miyaÑ. 
   YadÈ pÈnÊyamicchÈmi, khippaÑ nibbattate mama. 

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

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   ChaÄabhiÒÒÈ sacchikatÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 EvaÑ pana arahattaÑ patvÈ vimuttisukhaÑ anubhavanto sÈsanassa 
niyyÈnikabhÈvavibhÈvanena sabrahmacÈrÊnaÑ ussÈhajananatthaÑ 
“paÒÒÈbalÊ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 1. 145 piÔÔhe. 2. MahÈgavacchattherassa (SÊ) 3. Khu 4. 78 piÔÔhe. 
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 12. Tattha paÒÒÈbalÊti pÈrihÈriyapaÒÒÈya vipassanÈpaÒÒÈya ca vasena 
abhiÓhaso sÈtisayena paÒÒÈbalena samannÈgato. SÊlavat|papannoti 
ukkaÑsagatena catupÈrisuddhisÊlena, dhutadhammasa~khÈtehi vatehi ca 
upapanno samannÈgato. SamÈhitoti upacÈrappanÈbhedena samÈdhinÈ 
samÈhito. JhÈnaratoti tato eva ÈrammaÓ|panijjhÈne lakkhaÓ|panijjhÈne ca 
rato satatÈbhiyutto. SabbakÈlaÑ satiyÈ avippavÈsavasena satimÈ. 
Yadatthiyanti atthato anapetaÑ atthiyaÑ, yena atthiyaÑ yadatthiyaÑ. YathÈ 
paccaye paribhuÒjantassa paribhuÒjanaÑ atthiyaÑ hoti, tathÈ bhojanaÑ 
bhuÒjamÈno. SÈmiparibhogena hi taÑ atthiyaÑ hoti dÈyajjaparibhogena vÈ, 
na aÒÒathÈ bhojananti ca nidassanamattaÑ1 daÔÔhabbaÑ. BhuÒjiyati 
paribhuÒjiyatÊti vÈ bhojanaÑ, cattÈro paccayÈ. “Yadatthikan”ti vÈ pÈÔho. 
YadatthaÑ yassatthÈya SatthÈrÈ paccayÈ anuÒÒÈtÈ, tadatthaÑ kÈyassa Ôhiti-
Èdi-atthaÑ2, taÒca anupÈdisesanibbÈnatthaÑ. TasmÈ 
anupÈdÈparinibbÈnatthaÑ bhojanapaccaye bhuÒjamÈno tato eva 
ka~khethakÈlaÑ attano anupÈdÈparinibbÈnakÈlaÑ Ègameyya. Idha imasmiÑ 
sÈsane3 vÊtarÈgo. BÈhirakassa pana kÈmesu vÊtarÈgassa idaÑ natthÊti 
adhippÈyo. 
 

MahÈvacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. VanavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NÊlabbhavaÓÓÈti Èyasmato Vanavacchattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So 
kira Atthadassino Bhagavato kÈle KacchapayoniyaÑ nibbatto VinatÈya 
nÈma nadiyÈ vasati. Tassa khuddakanÈvappamÈÓo attabhÈvo ahosi. So kira 
ekadivasaÑ BhagavantaÑ nadiyÈ tÊre ÔhitaÑ disvÈ “pÈraÑ gantukÈmo 
maÒÒe BhagavÈ”ti attano piÔÔhiyaÑ ÈropetvÈ netukÈmo pÈdam|le nipajji. 
BhagavÈ tassa ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ taÑ anukampanto Èruhi. So 
pÊtisomanassajÈto sotaÑ chindanto jiyÈya vegena khittasaro viya tÈvadeva 
paratÊraÑ pÈpesi. BhagavÈ tassa puÒÒassa phalaÑ etarahi 
nibbattanakasampattiÒca byÈkaritvÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. NidassanitthaÑ (SÊ) 2. TadatthaÑ yassa atthÊti tadatthikaÑ (Ka) 3. Loke (Ka) 
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So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto anekasatakkhattuÑ 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒavÈsÊyeva ahosi. Puna KassapabuddhakÈle 
KapotayoniyaÑ nibbattitvÈ araÒÒe viharantaÑ mettÈvihÈriÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ disvÈ cittaÑ pasÈdesi. 

 Tato pana cuto BÈrÈÓasiyaÑ kulagehe nibbattitvÈ vayappatto1 
saÑvegajÈto pabbajitvÈ vivaÔÔ|panissayaÑ bahuÑ puÒÒakammaÑ upacini. 
EvaÑ tattha tattha devamanussesu2 saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
Kapilavatthunagare Vacchagottassa nÈma brÈhmaÓassa gehe paÔisandhiÑ 
gaÓhi. Tassa mÈtÈ paripakkagabbhÈ3 araÒÒaÑ dassanatthÈya saÒjÈtadohaÄÈ 
araÒÒaÑ pavisitvÈ vicarati, tÈvadevassÈ kammajavÈtÈ caliÑsu, tirokaraÓiÑ 
parikkhipitvÈ adaÑsu. SÈ dhaÒÒapuÒÒalakkhaÓaÑ puttaÑ vijÈyi. So 
bodhisattena saha paÑsukÊÄikasahÈyo ahosi. “Vaccho”tissa nÈmaÒca4 ahosi. 
VanÈbhiratiyÈ vasena Vanavacchoti paÒÒÈyittha. AparabhÈge mahÈsatte 
mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhamitvÈ mahÈpadhÈnaÑ padahante “ahampi 
SiddhatthakumÈrena saha araÒÒe viharissÈmÊ”ti nikkhamitvÈ 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavante vasanto abhisambuddhabhÈvaÑ 
sutvÈ Bhagavato santikaÑ upagantvÈ pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
araÒÒe vasamÈno na cirasseva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ 
sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “AtthadassÊ tu BhagavÈ, Sayambh| LokanÈyako. 
   VinatÈnadiyÈ tÊraÑ, upagacchi6 TathÈgato. 

   UdakÈ abhinikkhamma, Kacchapo vÈrigocaro. 
   BuddhaÑ tÈretukÈmohaÑ, upesiÑ LokanÈyakaÑ. 

   Abhir|hatu maÑ Buddho, AtthadassÊ MahÈmuni. 
   AhaÑ taÑ tÈrayissÈmi, dukkhassantakaro tuvaÑ. 

   Mama sa~kappamaÒÒÈya, AtthadassÊ mahÈyaso. 
   Abhir|hitvÈ7 me piÔÔhiÑ, aÔÔhÈsi LokanÈyako. 
______________________________________________________________ 
 1. VayappattakÈle (SÊ) 2. Manussesu (SÊ) 3. ParipuÓÓagabbhÈ (SÊ) 
 4. Vacchotissa nÈmaÑ gottanÈmaÒca (SÊ) 5. Khu 4. 67 piÔÔhe. 
 6. UpagaÒchi (SÊ) 7. Abhir|hitvÈna (SÊ) 
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   Yato sarÈmi attÈnaÑ, yato pattosmi viÒÒutaÑ. 
   SukhaÑ me tÈdisaÑ natthi, phuÔÔhe pÈdatale yathÈ. 

   UttaritvÈna Sambuddho, AtthadassÊ mahÈyaso. 
   NaditÊramhi ÔhatvÈna, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   YÈvatÈ vattate cittaÑ, Ga~gÈsotaÑ tarÈmahaÑ. 
   AyaÒca1 Kacchapo rÈjÈ, tÈresi mama paÒÒavÈ2. 

   IminÈ BuddhataraÓena3, mettacittavatÈya ca. 
   AÔÔhÈrase kappasate, devaloke ramissati. 

   DevalokÈ idhÈgantvÈ, sukkam|lena codito. 
   EkÈsane nisÊditvÈ, ka~khÈsotaÑ tarissati. 

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

   TathevidaÑ BuddhakhettaÑ, SammÈsambuddhadesitaÑ. 
   SammÈdhÈre pavecchante, phalaÑ maÑ tosayissati. 

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

   AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, taraÓÈya idaÑ phalaÑ. 

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

 EvaÑ pana arahattaÑ patvÈ Bhagavati KapilavatthusmiÑ viharante 
tattha gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ bhikkh|hi samÈgato paÔisanthÈravasena 
“kiÑ Èvuso araÒÒe phÈsuvihÈro laddho”ti puÔÔho “ramaÓÊyÈ Èvuso araÒÒe 
pabbatÈ”ti attanÈ vuÔÔhapabbate vaÓÓento “nÊlabbhavaÓÓÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 13. Tattha nÊlabbhavaÓÓÈti nÊlavalÈhakanibhÈ nÊlavalÈhakasaÓÔhÈnÈ ca. 
RucirÈti ruciyÈ sakiraÓÈ4 pabhassarÈ ca. SÊtavÈrÊti sÊtalasalilÈ. SucindharÈti 
sucisuddhabh|mibhÈgatÈya suddhacittÈnaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ayampi (SÊ) 2. PuÒÒavÈ (SÊ) 3. BuddhatÈrena (SÊ) 4. RuciyÈ karaÓiyÈ (SÊ) 
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ariyÈnaÑ nivÈsanaÔÔhÈnatÈya sucindharÈ. GÈthÈsukhatthaÑ hi sÈnunÈsikaÑ 
katvÈ niddeso. “SÊtavÈrisucindharÈ”tipi pÈÔho, sÊtasucivÈridharÈ 
sÊtalavimalasalilÈsayavantoti attho. IndagopakasaÒchannÈti 
IndagopakanÈmakehi pavÈÄavaÓÓehi rattakimÊhi saÒchÈditÈ 
pÈvussakÈlavasena1 evamÈha. Keci pana “IndagopakanÈmÈni rattatiÓÈnÊ”ti 
vadanti. Apare “kaÓikÈrarukkhÈ”ti. SelÈti silÈmayÈ pabbatÈ, na 
paÑsupabbatÈti attho. TenÈha “yathÈpi pabbato selo”ti2. Ramayanti manti 
maÑ ramÈpenti, mayhaÑ vivekÈbhiratiÑ paribr|henti. EvaÑ thero attano 
cirakÈlaparibhÈvitaÑ araÒÒÈbhiratiÑ pavedento tividhaÑ vivekÈbhiratimeva 
dÊpeti. Tattha upadhivivekena aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ dÊpitameva hotÊti. 
 

VanavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SivakasÈmaÓeragÈthÈvaÓÓanÈ 

 14. UpajjhÈyoti Sivakassa sÈmaÓerassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira ito 
ekatiÑse kappe Vessabhussa Bhagavato kÈle kulagehe nibbatto ekadivasaÑ 
kenacideva karaÓÊyena araÒÒaÑ paviÔÔho tattha pabbatantare nisinnaÑ 
VessabhuÑ BhagavantaÑ disvÈ pasannacitto upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
aÒjaliÑ paggayha aÔÔhÈsi. Puna tattha manoharÈni kÈsumÈrikaphalÈni disvÈ 
tÈni gahetvÈ Bhagavato upanesi, paÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya. 
So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato 
sÈsane mÈtule pabbajante tena saddhiÑ pabbajitvÈ bahuÑ vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Vanavacchattherassa 
bhÈgineyyo hutvÈ nibbatto, Sivakotissa nÈmaÑ ahosi. Tassa mÈtÈ attano 
jeÔÔhabhÈtike vanavacche sÈsane pabbajitvÈ pabbajitakiccaÑ3 matthakaÑ 
pÈpetvÈ araÒÒe viharante taÑ pavattiÑ sutvÈ puttaÑ Èha “tÈta Sivaka 
therassa santike pabbajitvÈ theraÑ upaÔÔhaha4, mahallako dÈni thero”ti. So 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈ-ussannakÈlavasena (SÊ) 2. Khu 1. 108. UdÈne. 
 3. PabbajjÈkiccaÑ (SÊ, Ka) 4. UpaÔÔhahatha (Ka) 
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mÈtu ekavacaneneva ca pubbe katÈdhikÈratÈya ca MÈtulattherassa santikaÑ 
gantvÈ pabbajitvÈ taÑ upaÔÔhahanto araÒÒe1 vasati. 

 Tassa ekadivasaÑ kenacideva karaÓÊyena gÈmantaÑ gatassa kharo 
ÈbÈdho uppajji. Manussesu bhesajjaÑ karontesupi na paÔippassambhi. 
TasmiÑ cirÈyante thero “sÈmaÓero cirÈyati, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti tattha 
gantvÈ taÑ gilÈnaÑ disvÈ tassa taÑ taÑ kattabbayuttakaÑ karonto 
divasabhÈgaÑ vÊtinÈmetvÈ rattibhÈge balavapacc|savelÈyaÑ Èha “Sivaka na 
mayÈ pabbajitakÈlato paÔÔhÈya gÈme vasitapubbaÑ, ito araÒÒameva 
gacchÈmÈ”ti. TaÑ sutvÈ Sivako “yadipi me bhante idÈni kÈyo gÈmante Ôhito, 
cittaÑ pana araÒÒe, tasmÈ sayÈnopi araÒÒameva gamissÈmÊ”ti, taÑ sutvÈ 
thero taÑ bÈhÈyaÑ gahetvÈ araÒÒameva netvÈ ovÈdaÑ adÈsi. So therassa 
ovÈde ÔhatvÈ vipassitvÈ2 arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “KaÓikÈraÑva jotantaÑ, nisinnaÑ pabbatantare. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, lokajeÔÔhaÑ narÈsabhaÑ. 

   Pasannacitto sumano, sire katvÈna aÒjaliÑ. 
   KÈsumÈrikamÈdÈya, BuddhaseÔÔhassa’dÈsahaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 So arahattaÑ patvÈ upajjhÈyena attanÈ ca vuttamatthaÑ saÑsanditvÈ4 
attano vivekÈbhiratikataÑ5 katakiccataÒca pavedento “upajjhÈyo maÑ 
avacÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 14. Tattha upajjhÈyoti vajjÈvajjaÑ upanijjhÈyati hitesitaÑ 
paccupaÔÔhapetvÈ ÒÈÓacakkhunÈ pekkhatÊti upajjhÈyo. Manti attÈnaÑ vadati. 
AvacÈti abhÈsi. Ito gacchÈma sÊvakÈti vuttÈkÈradassanaÑ, Sivaka ito 
gÈmantato6 araÒÒaÔÔhÈnameva ehi gacchÈma, tadeva amhÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AraÒÒeva (SÊ) 2. Natthi (Ka) 3. Khu 3. 340 piÔÔhe. 
 4. SaÑsandetvÈ (SÊ,Ka) 5. VivekÈbhiratiÑ (Ka) 6. GÈmantarato (SÊ) 
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vasanayogganti adhippÈyo. EvaÑ pana upajjhÈyena vutto Sivako bhadro 
assÈjÈnÊyo viya kasÈbhihato saÒjÈtasaÑvego hutvÈ araÒÒameva 
gantukÈmataÑ pavedento– 

   “GÈme me vasati kÈyo, araÒÒaÑ me gataÑ mano. 
   SemÈnakopi gacchÈmi, natthi sa~go vijÈnatan”ti– 

Èha. Tassattho–yasmÈ idÈni yadipi me idaÑ sarÊraÑ gÈmante ÔhitaÑ, 
ajjhÈsayo pana araÒÒameva gato, tasmÈ semÈnakopi gacchÈmi gelaÒÒena 
ÔhÈnanisajjÈgamanesu asamatthatÈya sayÈnopi iminÈ sayitÈkÈrena sarÊsapo 
viya sarÊsapanto1, etha bhante araÒÒameva gacchÈma, kasmÈ? Natthi sa~go 
vijÈnatanti2, yasmÈ dhammasabhÈvÈ kÈmesu saÑsÈre ca ÈdÊnavaÑ, 
nekkhamme nibbÈne ca ÈnisaÑsaÑ yÈthÈvato jÈnantassa na3 katthaci sa~go, 
tasmÈ ekapadeneva upajjhÈyassa ÈÓÈ anuÔhitÈti4, tadapadesena aÒÒaÑ 
byÈkÈsi. 
 

SivakasÈmaÓeragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. KuÓÉadhÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒca chinde paÒca jaheti Èyasmato KuÓÉadhÈnattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? So kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
uppanno vayappatto heÔÔhÈ vuttanayeneva BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
dhammaÑ suÓanto SatthÈrÈ ekaÑ bhikkhuÑ paÔhamaÑ salÈkaÑ 
gaÓhantÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapiyamÈnaÑ disvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ patthetvÈ 
tadanur|paÑ puÒÒaÑ karonto vicari. So ekadivasaÑ Padumuttarassa 
Bhagavato nirodhasamÈpattito vuÔÔhÈya nisinnassa manosilÈcuÓÓapiÒjaraÑ 
mahantaÑ kadaliphalakaÓÓikaÑ upanesi, taÑ BhagavÈ paÔiggahetvÈ 
paribhuÒji. So tena puÒÒakammena ekÈdasakkhattuÑ devesu devarajjaÑ 
kÈresi. CatuvÊsativÈre rÈjÈ ahosi cakkavattÊ. EvaÑ so punappunaÑ puÒÒÈni 
katvÈ aparÈparaÑ devamanussesu saÑsaranto KassapabuddhakÈle 
bhummadevatÈ hutvÈ nibbatti. 
______________________________________________________________ 
 1. SiriÑsapo viya parisappanto (SÊ) 2. VijÈnataÑ (Ka) 
 3. Nitthi (SÊ) 4. ŒÓaÑ anuÔÔhito (SÊ) 
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DÊghÈyukabuddhÈnaÒca nÈma na anvaddhamÈsiko uposatho hoti. TathÈ hi 
Vipassissa Bhagavato chabbassantare chabbassantare1 uposatho ahosi. 
Kassapadasabalo pana chaÔÔhe chaÔÔhe mÈse pÈtimokkhaÑ osÈresi. Tassa 
pÈtimokkhassa osÈraÓakÈle2 disÈvÈsikÈ dve sahÈyakÈ3 bhikkh| “uposathaÑ 
karissÈmÈ”ti gacchanti. 

 AyaÑ bhummadevatÈ cantesi “imesaÑ dvinnaÑ bhikkh|naÑ metti 
ativiya daÄhÈ, kiÑ nu kho bhedake sati bhijjeyya, na bhijjeyyÈ”ti4, sÈ5 tesaÑ 
okÈsaÑ olokayamÈnÈ tesaÑ avid|reneva gacchati. Atheko thero ekassa 
hatthe pattacÊvaraÑ datvÈ sarÊravaÄaÒjanatthaÑ udakaphÈsukaÔÔhÈnaÑ 
gantvÈ dhotahatthapÈdo hutvÈ gumbasamÊpato nikkhamati. BhummadevatÈ 
tassa therassa pacchato6 uttamar|pÈ itthÊ hutvÈ kese vidhunitvÈ saÑvidhÈya 
sambandhantÊ viya piÔÔhiyaÑ paÑsuÑ puÒchamÈnÈ viya sÈÔakaÑ 
saÑvidhÈya nivÈsayamÈnÈ viya ca hutvÈ therassa padÈnupadikÈ hutvÈ 
gumbato nikkhantÈ. Ekamante Ôhito SahÈyakatthero taÑ kÈraÓaÑ disvÈva 
domanassajÈto “naÔÔho dÈni me iminÈ bhikkhunÈ saddhiÑ dÊgharattÈnugato 
sineho, sacÈhaÑ evaÑvidhabhÈvaÑ7 jÈneyyaÑ, ettakaÑ addhÈnaÑ iminÈ 
saddhiÑ vissÈsaÑ na kareyyan”ti cintetvÈ Ègacchantassevassa “handÈvuso8 
tuyhaÑ pattacÊvaraÑ, tÈdisena pÈpena saddhiÑ ekamaggaÑ9 nÈgacchÈmÊ”ti 
Èha. TaÑ kathaÑ sutvÈ tassa lajjibhikkhuno hadayaÑ tikhiÓasattiÑ gahetvÈ 
viddhaÑ viya ahosi. Tato naÑ Èha “Èvuso kiÑ nÈmetaÑ vadasi, ahaÑ 
ettakaÑ kÈlaÑ dukkaÔamattampi ÈpattiÑ na jÈnÈmi. tvaÑ pana maÑ ajja 
‘pÈpo’ti vadasi, kiÑ te diÔÔhan”ti. KiÑ aÒÒena diÔÔhena, kiÑ tvaÑ 
evaÑvidhena ala~katapaÔiyattena mÈtugÈmena saddhiÑ ekaÔÔhÈne hutvÈ 
nikkhanto ti10. NatthetaÑ Èvuso mayhaÑ, nÈhaÑ evar|paÑ mÈtugÈmaÑ 
passÈmÊti. Tassa yÈvatatiyaÑ kathentassÈpi itaro thero kathaÑ asaddahitvÈ11 
attanÈ diÔÔhakÈraÓaÑyeva bh|tattaÑ12 katvÈ gaÓhanto tena saddhiÑ 
ekamaggena agantvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Chabbassantare (Ka) 2. PÈtimokkhaÑ osÈradesanÈkÈle (Ka) 
 3. SahÈyÈ (Ka) 4. BhijjeyyuÑ na bhijjeyyunti (Ka) 
 5. Natthi (Ka) 6. Pacchato pacchato gacchantÊ (SÊ) 
 7. EvaÑ viraddhabhÈvaÑ (Ka) 8. GaÓhÈvuso (SÊ) 
 9. Ekamaggena (SÊ) 10. Na nikkhantoti (SÊ) 
 11. Na tassa kathaÑ saddahi (SÊ) 12. Bh|tatthikaÑ (SÊ) 
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aÒÒena maggena Satthu santikaÑ gato. Itaropi bhikkhu aÒÒena maggena 
Satthu santikaÑyeva gato. 

 Tato bhikkhusaÑghassa uposathÈgÈraÑ pavisanavelÈya so bhikkhu taÑ 
bhikkhuÑ uposathagge saÒjÈnitvÈ “imasmiÑ uposathagge evar|po nÈma 
pÈpabhikkhu atthi, nÈhaÑ tena saddhiÑ uposathaÑ karissÈmÊ”ti 
nikkhamitvÈ bahi aÔÔhÈsi. Atha bhummadevatÈ “bhÈriyaÑ mayÈ kammaÑ 
katan”ti mahallaka-upÈsakavaÓÓena tassa santikaÑ gantvÈ “kasmÈ bhante 
ayyo imasmiÑ ÔhÈne Ôhito”ti Èha. “UpÈsaka imaÑ uposathaggaÑ eko 
pÈpabhikkhu paviÔÔho, nÈhaÑ tena saddhiÑ uposathaÑ karomÊ”ti bahi1 
ÔhitomhÊti. Bhante mÈ evaÑ gaÓhatha, parisuddhasÊlo esa bhikkhu. Tumhehi 
diÔÔhamÈtugÈmo nÈma ahaÑ2, mayÈ tumhÈkaÑ vÊmaÑsanatthÈya “daÄhÈ nu 
kho imesaÑ therÈnaÑ metti, no daÄhÈ”ti bhijjanÈbhijjanabhÈvaÑ3 
olokentena taÑ kammaÑ katanti. Ko pana tvaÑ sappurisÈti. AhaÑ ekÈ 
bhummadevatÈ bhanteti. Devaputto kathento4 dibbÈnubhÈve naÔhatvÈ 
therassa pÈdesu nipatitvÈ5 “mayhaÑ bhante khamatha, etaÑ dosaÑ thero na 
jÈnÈti, uposathaÑ karothÈ”ti theraÑ yÈcitvÈ uposathaggaÑ pavesesi. So 
thero uposathaÑ tÈva ekaÔÔhÈne akÈsi, mittasanthavavasena pana puna tena 
saddhiÑ na ekaÔÔhÈne ahosÊti6. Imassa therassa kammaÑ na kathÊyati, 
Cuditakatthero pana aparÈparaÑ vipassanÈya kammaÑ karonto arahattaÑ 
pÈpuÓi. 

 BhummadevatÈ tassa kammassa nissandena ekaÑ BuddhantaraÑ 
apÈyabhayato na muccittha. Sace pana kismiÒci kÈle manussattaÑ Ègacchati, 
aÒÒena yena kenaci kato doso tasseva upari patati. So amhÈkaÑ Bhagavato 
kÈle SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti. “DhÈnamÈÓavo”tissa nÈmaÑ 
akaÑsu. So vayappatto tayo vede uggaÓhitvÈ mahallakakÈle Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbaji, tassa 
upasampannadivasato7 paÔÔhÈya ekÈ ala~katapaÔiyattÈ itthÊ tasmiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KaromÊti vatvÈ nikkhamitvÈ bahi (SÊ) AÑ-®Ôha 1. 204 piÔÔhe ca. 
 2. NaÒÒo ahameva (SÊ) 3. UdÈhu no daÄhÈti lajji-alajjibhÈvaÑ (SÊ)  
 4. Kathento kathentova (SÊ) 5. PatitvÈ(Ka) 6. EkaÔÔhÈne vasÊti (SÊ) 
 7. PiÔiladdhasaddho sÈsane pabbajitvÈ upasampanno ahosi. Tassa upasampannadivasato 

(SÊ) 
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gÈmaÑ pavisante saddhiÑyeva gÈmaÑ pavisati, nikkhamante nikkhamati. 
VihÈraÑ pavisantepi saddhiÑ pavisati, tiÔÔhantepi tiÔÔhatÊti evaÑ 
niccÈnubandhÈ paÒÒÈyati. Thero taÑ na passati. Tassa pana 
purimakammanissandena sÈ aÒÒesaÑ upaÔÔhÈti. GÈme yÈguÑ bhikkhaÒca 
dadamÈnÈ itthiyo “bhante ayaÑ eko yÈgu-uÄu~ko tumhÈkaÑ, eko imissÈ 
amhÈkaÑ sahÈyikÈyÈ”ti parihÈsaÑ karonti. Therassa mahatÊ vihesÈ hoti. 
VihÈragatampi naÑ sÈmaÓerÈ ceva daharÈ bhikkh| ca parivÈretvÈ “dhÈno 
koÓÉo jÈto”ti parihÈsaÑ karonti. Athassa teneva kÈraÓena 
KuÓÉadhÈnattheroti nÈmaÑ jÈtaÑ. So uÔÔhÈya samuÔÔhÈya tehi kariyamÈnaÑ 
keÄiÑ sahituÑ asakkonto ummÈdaÑ gahetvÈ “tumhe KoÓÉÈ, tumhÈkaÑ 
upajjhÈyo KoÓÉo, Ècariyo KoÓÉo”ti vadati. Atha naÑ Satthu ÈrocesuÑ 
“KuÓÉadhÈno bhante daharasÈmaÓerehi saddhiÑ evaÑ pharusavÈcaÑ 
vadatÊ”ti. SatthÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “saccaÑ kira tvaÑ dhÈna sÈmaÓerehi 
saddhiÑ pharusavÈcaÑ vadasÊ”ti vatvÈ tena “saccaÑ BhagavÈ”ti vutte 
“kasmÈ evaÑ vadesÊ”ti1 Èha. Bhante nibaddhaÑ vihesaÑ asahanto2 evaÑ 
kathemÊti. "TvaÑ pubbe katakammaÑ yÈvajjadivasÈ jÊrÈpetuÑ na sakkosi, 
puna evar|paÑ pharusaÑ mÈvadÊ3 bhikkh|”ti vatvÈ Èha– 

   “MÈvoca pharusaÑ kaÒci, vuttÈ paÔivadeyyu taÑ. 
   Dukkho hi sÈrambhakathÈ, paÔidaÓÉÈ phuseyyu taÑ. 

   Sace neresi attÈnaÑ, kaÑso upahato yathÈ. 
   Esa pattosi nibbanaÑ, sÈrambho te na vijjatÊ”ti 4. 

 ImaÒca pana tassa therassa mÈtugÈmena saddhiÑ vicaraÓabhÈvaÑ 
KosalaraÒÒopi kathayiÑsu. RÈjÈ “gacchatha bhaÓe vÊmaÑsathÈ”ti pesetvÈ 
sayampi mandeneva parivÈrena therassa vasanaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ekamante 
olokento aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe thero s|cikammaÑ karonto nisinno hoti, 
sÈpi itthÊ avid|re ÔhÈne ÔhitÈ viya paÒÒÈyati. RÈjÈ disvÈ “atthidaÑ kÈraÓan”ti 
tassÈ ÔhitaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. SÈ tasmiÑ Ègacchante5 therassa 
vasanapaÓÓasÈlaÑ paviÔÔhÈ viya ahosi. RÈjÈpi tÈya saddhiÑ tameva 
paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ sabbattha olokento 
______________________________________________________________ 
 1. VadasÊti (SÊ) 2. VihesaÑ sahituÑ asahanto (SÊ) 3. MÈ vadasi (Ka) 
 4. Khu 1. 33 piÔÔhe Dhammapade. 5. Œgacchante Ègacchante (SÊ) 
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adisvÈ “nÈyaÑ mÈtugÈmo, therassa eko1 kammavipÈko”ti saÒÒaÑ katvÈ 
paÔhamaÑ therassa samÊpena gacchantopi theraÑ avanditvÈ tassa kÈraÓassa 
abh|tabhÈvaÑ ÒatvÈ Ègamma theraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno “kacci 
bhante piÓÉakena na kilamathÈ”ti pucchi. Thero “vaÔÔati mahÈrÈjÈ”ti Èha. 
“JÈnÈmahaÑ bhante2 ayyassa kathaÑ3, evar|pena parikkilesena saddhiÑ 
carantÈnaÑ tumhÈkaÑ ke nÈma pasÊdissanti, ito paÔÔhÈya vo katthaci 
gamanakiccaÑ natthi, ahaÑ cat|hi paccayehi tumhe upaÔÔhahissÈmi, tumhe 
yoniso manasikÈre mÈ pamajjitthÈ”ti nibaddhabhikkhaÑ paÔÔhapesi. Thero 
rÈjÈnaÑ upatthambhakaÑ labhitvÈ bhojanasappÈyena ekaggacitto hutvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tato paÔÔhÈya sÈ itthÊ antaradhÈyi. 

 TadÈ MahÈsubhaddÈ Ugganagare micchÈdiÔÔhikakule vasamÈnÈ “SatthÈ 
maÑ anukampat|”ti uposathaÑ adhiÔÔhÈya nirÈmagandhÈ hutvÈ 
uparipÈsÈdatale ÔhitÈ “imÈni pupphÈni antare aÔÔhatvÈ Dasabalassa matthake 
vitÈnaÑ hutvÈ tiÔÔhantu, Dasabalo imÈya saÒÒÈya sve paÒcahi bhikkhusatehi 
saddhiÑ mayhaÑ bhikkhaÑ gaÓhat|”ti saccakiriyaÑ katvÈ aÔÔha 
sumanapupphamuÔÔhiyo vissajjesi. PupphÈni gantvÈ dhammadesanÈvelÈya 
Satthu matthake vitÈnaÑ hutvÈ aÔÔhaÑsu. SatthÈ taÑ sumanapupphavitÈnaÑ 
disvÈ citteneva SubhaddÈya bhikkhaÑ adhivÈsetvÈ punadivase aruÓe uÔÔhite 
ŒnandattheraÑ Èha “Œnanda mayaÑ ajja d|raÑ bhikkhÈcÈraÑ gamissÈma, 
puthujjanÈnaÑ adatvÈ ariyÈnaÑyeva salÈkaÑ dehÊ”ti. Thero bhikkh|naÑ 
Èrocesi “Èvuso SatthÈ ajja d|raÑ bhikkhÈcÈraÑ gamissati, puthujjanÈ mÈ 
gaÓhantu, ariyÈva salÈkaÑ gaÓhant|”ti. KuÓÉadhÈnatthero “Èhara4 Èvuso 
salÈkan”ti paÔhamaÑyeva hatthaÑ pasÈresi. Œnando5 “SatthÈ tÈdisÈnaÑ 
bhikkh|naÑ salÈkaÑ na dÈpeti, ariyÈnaÑyeva dÈpetÊ”ti vitakkaÑ uppÈdetvÈ 
gantvÈ Satthu Èrocesi. SatthÈ “ÈharÈpentassa salÈkaÑ dehÊ”ti Èha. Thero 
cintesi “sace kuÓÉadhÈnassa salÈkÈ dÈtuÑ na yuttÈ6, atha SatthÈ 
paÔibÈheyya, bhavissati ettha kÈraÓan”ti “KuÓÉadhÈnassa salÈkaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Eso (Ka) 2. JÈnÈma bhante (Ka) 
 3. AyyakÈnaÑ (SÊ) 4. Œha Èhara (SÊ) 
 5. Œvuso (SÊ) 6. Na yuttÈ assa (AÑ-®Ôha 1. 208 piÔÔhe.) 
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dassÈmÊ”ti gamanaÑ abhinÊhari. KuÓÉadhÈno tassa pure ÈgamanÈ eva 
abhiÒÒÈpÈdakaÑ catutthajjhÈnaÑ samÈpajjitvÈ iddhiyÈ ÈkÈse ÔhatvÈ 
“ÈharÈvuso Œnanda SatthÈ maÑ jÈnÈti, mÈdisaÑ bhikkhuÑ paÔhamaÑ 
salÈkaÑ gaÓhantaÑ na SatthÈ nivÈretÊ”ti hatthaÑ pasÈretvÈ salÈkaÑ gaÓhi. 
SatthÈ taÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ imasmiÑ sÈsane paÔhamaÑ salÈkaÑ 
gaÓhantÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. YasmÈ ayaÑ thero rÈjÈnaÑ 
upatthambhakaÑ labhitvÈ sappÈyÈhÈralÈbhena samÈhitacitto vipassanÈya 
kammaÑ karonto upanissayasampannatÈya chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “SattÈhaÑ paÔisallÊnaÑ, SayambhuÑ aggapuggalaÑ. 
   Pasannacitto sumano, BuddhaseÔÔhaÑ upaÔÔhahiÑ. 

   VuÔÔhitaÑ2 kÈlamaÒÒÈya, PadumuttaraÑ MahÈmuniÑ. 
   MahantiÑ kadalÊkaÓÓiÑ, gahetvÈ upagacchahaÑ. 

   PaÔiggahetvÈ BhagavÈ, sabbaÒÒ| LokanÈyako. 
   Mama cittaÑ pasÈdento, paribhuÒji MahÈmuni. 

   ParibhuÒjitvÈ Sambuddho, satthavÈho anuttaro. 
   SakÈsane nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Ye ca santi samitÈro, yakkhÈ imamhi pabbate. 
   AraÒÒe bh|tabhabyÈni, suÓantu vacanaÑ mama. 

   Yo so BuddhaÑ upaÔÔhÈsi, migarÈjaÑva kesariÑ. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   EkÈdasaÒcakkhattuÑ so, devarÈjÈ bhavissati. 
   CatuvÊsatikkhattuÒca3, cakkavattÊ bhavissati. 

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

   AkkositvÈna samaÓe, sÊlavante anÈsave. 
   PÈpakammavipÈkena, nÈmadheyyaÑ labhissati4. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 91 piÔÔhe. 2. UÔÔhitaÑ (SÊ) 
 3. CatutiÑsatikkhattuÒca (ApadÈnapÈÄiyaÑ) 4. Bhavissati (Ka) 
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   Tassa dhamme sudÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   KuÓÉadhÈnoti nÈmena, sÈvako so bhavissati. 

   Pavivekamanuyutto, jhÈyÊ jhÈnarato ahaÑ. 
   TosayitvÈna SatthÈraÑ, viharÈmi anÈsavo. 

   SÈvakehi1 parivuto, bhikkhusaÑghapurakkhato. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, salÈkaÑ gÈhayÊ Jino. 

   EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ, vanditvÈ LokanÈyakaÑ. 
   VadataÑ varassa purato, paÔhamaÑ aggahesa’haÑ. 

   Tena kammena BhagavÈ, dasasahassikampako. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, aggaÔÔhÈne Ôhapesi maÑ. 

   VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ, yogakkhemÈdhivÈhanaÑ. 
   DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddhasÈsane. 

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

 EvaÑbh|tassapi imassa therassa guÓe2 ajÈnantÈ ye puthujjanÈ bhikkh| 
tadÈ paÔhamaÑ salÈkaggahaÓe “kiÑ nu kho etan”ti samacintesuÑ. TesaÑ 
vimatividhamanatthaÑ thero ÈkÈsaÑ abbhuggantvÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ 
dassetvÈ aÒÒÈpadesena aÒÒaÑ byÈkaronto “paÒca chinde”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 15. Tattha paÒca chindeti apÈy|papattinibbattanakÈni3 
paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pÈde bandhanarajjukaÑ4 viya puriso 
satthena heÔÔhimamaggattayena chindeyya pajaheyya. PaÒca jaheti 
uparidivalok|papatti5hetubh|tÈni paÒcuddhambhÈgiyasaÑyojanÈni puriso 
gÊvÈya bandhanarajjukaÑ viya arahattamaggena jaheyya, chindeyya vÈti 
attho. PaÒca cuttari bhÈvayeti tesaÑyeva uddhambhÈgiyasaÑyojanÈnaÑ 
pahÈnÈya saddhÈdÊni paÒcindriyÈni uttari anÈgÈmimaggÈdhigamato upari 
bhÈveyya6 aggamaggÈdhigama-vasena vaÉÉheyya. PaÒcasa~gÈtigoti 
evaÑbh|to pana paÒcannaÑ rÈgadosamohamÈnadiÔÔhisa~gÈnaÑ 
atikkamanena pahÈnena paÒcasa~gÈtigo hutvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈvakaggehi (SÊ) 2. GuÓaÑ (SÊ, Nisya) 3. NibbattÈpanakÈni (SÊ) 
 4. BandhanaÑ rajjukaÑ (SÊ), baddharajjuÑ (Dhammapada-®Ôha 2. 375 piÔÔhe) 
 5. Devalokuppatti (SÊ) 6. Uttari anÈgÈmimaggÈdhigamato ca upari bhÈveyya (SÊ) 
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bhikkhu oghatiÓÓoti vuccatÊti sabbathÈ bhinnakilesatÈya bhikkh|ti, 
kÈmabhavadiÔÔhi-avijjoghe taritvÈ tesaÑ pÈrabh|te nibbÈne Ôhitoti ca1 
vuccatÊti attho. 
 

KuÓÉadhÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. BelaÔÔhasÊsattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈpi bhaddo ÈjaÒÒoti Èyasmato BelaÔÔhasÊsattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? So kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbatto 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
samaÓadhammaÑ karonto upanissayasampattiyÈ abhÈvena visesaÑ 
nibbattetuÑ nÈsakkhi. VivaÔÔ|panissayaÑ pana bahuÑ kusalaÑ upacinitvÈ 
devamanussesu saÑsaranto ito ekatiÑse kappe VessabhuÑ BhagavantaÑ 
passitvÈ pasannacitto mÈtulu~gaphalaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devesu nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatito sugatiÑ upagacchanto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatto Bhagavato 
abhisambodhiyÈ puretarameva Uruvelakassapassa santike tÈpasapabbajjaÑ 
pabbajitvÈ aggiÑ paricaranto Uruvelakassapadamane Œditta-
apariyÈyadesanÈya2 purÈÓajaÔilasahassena3 saddhiÑ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne4– 

   “KaÓikÈraÑva jotantaÑ, puÓÓamÈyeva candimaÑ. 
   JalantaÑ5 dÊparukkhaÑva, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   MÈtulu~gaphalaÑ gayha, adÈsiÑ Satthuno ahaÑ. 
   DaddhiÓeyyassa vÊrassa, pasanno sehi pÈÓibhi. 

   EkatiÑ se ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ®hitoti (SÊ) 2. Vi 3. 44; SaÑ 2. 251 piÔÔhÈdÊsu. 3. JaÔilasahassena (Ka) 
 4. Khu 4. 89 piÔÔhe. 5. JalitaÑ (Ka) 
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 EvaÑ adhigatÈ’rahatto Èyasmato DhammabhaÓÉÈgÈrikassa upajjhÈyo 
ayaÑ thero ekadivasaÑ phalasamÈpattito uÔÔhÈya taÑ santaÑ paÓÊtaÑ 
nirÈmisaÑ sukhaÑ attano pubbayogaÒca paccavekkhitvÈ pÊtivegavasena 
“yathÈpi bhaddo ÈjaÒÒo”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 16. TatthayathÈpÊti opammapaÔipÈdanatthe nipÈto. Bhaddoti sundaro 
thÈmabalasamatthajavaparakkamÈdisampanno. ŒjaÒÒoti ÈjÈnÊyo jÈtimÈ 
kÈraÓÈkÈraÓÈnaÑ ÈjÈnanako. So tividho usabhÈjaÒÒo assÈjaÒÒo 
hatthÈjaÒÒoti. Tesu usabhÈjaÒÒo idhÈdhippeto. So ca kho chekakasanakicce 
niyutto, tenÈha “na~galÈvattanÊ”ti. Na~galassa phÈlassa Èvattanako, 
na~galaÑ ito cito ca ÈvattetvÈ khette kasanakoti attho. Na~galaÑ vÈ 
Èvattayati1 etthÈti Na~galÈvattaÑ, khette na~galapatho, tasmiÑ 
na~galÈvattani. GÈthÈsukhatthaÑ hettha “vattanÊ”ti dÊghaÑ katvÈ vuttaÑ. 
SikhÊti matthake avaÔÔhÈnato sikhÈsadisatÈya sikhÈ, si~gaÑ. Tadassa atthÊti 
SikhÊ. Apare pana “kakudhaÑ idha ‘sikhÈ’ti adhippetan”ti vadanti, 
ubhayathÈpi padhÈna~gakittanametaÑ2 “sikhÊ”ti. AppakasirenÈti 
appakilamathena. RatthindivÈti rattiyo divÈ ca, evaÑ mamaÑ appakasirena 
gacchantÊti yojanÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ bhaddo usabhÈjÈnÊyo kasane 
niyutto ghanatiÓam|lÈdikepi na~galapethe taÑ agaÓento appakasirena ito 
cito ca parivattento gacchati, yÈva kasanatiÓÈnaÑ parissamaÑ dasseti, evaÑ 
mamaÑ3 rattindivÈpi appakasireneva gacchanti atikkamantÊti. Tattha 
kÈraÓamÈha “sukhe laddhe nirÈmise”ti. YasmÈ 
kÈmÈmisalokÈmisavaÔÔÈmisehi asammissaÑ santaÑ paÓÊtaÑ 
phalasamÈpattisukhaÑ laddhaÑ, tasmÈti attho. Paccatte cetaÑ 
bhummavacanaÑ yathÈ “vanappagumbe”4 “tena vata re vatabbe”ti5 ca. Atha 
vÈ tato pabhuti rattindivÈ appakasirena gacchantÊti vicÈraÓÈya Èha “sukhe 
laddhe nirÈmise”ti, nirÈmise sukhe laddhe sati tassa laddhakÈlato paÔÔhÈyÈti 
attho. 
 

BelaÔÔhasÊsattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Œvattiyati (Ka) 2. UbhayathÈpi yathÈ na~galakittanameva taÑ (SÊ)  
 3. Mama (SÊ) 4. Khu 1. 7, 314 piÔÔhesu. 5. Abhi 4. 1 piÔÔhÈdÊsu. 
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7. DÈsakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 MiddhÊ yadÈti Èyasmato DÈsakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira ito 
ekanavute kappe anuppanne TathÈgate Ajitassa nÈma Paccekabuddhassa1 
GandhamÈdanato manussapathaÑ otaritvÈ aÒÒatarasmiÑ gÈme piÓÉÈya 
carantassa manoramÈni ambaphalÈni adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato kÈle sÈsane pabbajitvÈ 
vivaÔÔ|panissayaÑ bahuÑ puÒÒaÑ akÈsi. EvaÑ kusalakammappasuto hutvÈ 
sugatito sugatiÑ upagacchanto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
kulagehe nibbatti. DÈsakotissa nÈmaÑ ahosi. So AnÈthapiÓÉikena 
gahapatinÈ vihÈrapaÔijagganakamme Ôhapito sakkaccaÑ vihÈraÑ 
paÔijagganto abhiÓhaÑ Buddhadassanena dhammassavanena ca 
paÔiladdhasaddho pabbaji. Keci pana bhaÓanti “ayaÑ Kassapassa Bhagavato 
kÈle kulagehe nibbattitvÈ vayappatto aÒÒataraÑ khÊÓÈsavattheraÑ 
upaÔÔhahanto kiÒci kammaÑ kÈrÈpetukÈmo theraÑ ÈÓÈpesi. So tena 
kammena amhÈkaÑ Bhagavato kÈle SÈvatthiyaÑ AnÈthapiÓÉikassa dÈsiyÈ 
kucchimhi nibbatto vayappatto2 seÔÔhinÈ vihÈrapaÔijaggane Ôhapito 
vuttanayeneva paÔiladdhasaddho ahosi. MahÈseÔÔhi tassa sÊlÈcÈraÑ 
ajjhÈsayaÒca ÒatvÈ3 bhujissaÑ katvÈ ‘yathÈsukhaÑ pabbajÈ’ti Èha. TaÑ 
bhikkh|4 pabbÈjesun”ti. So pabbajitakÈlato paÔÔhÈya kusÊto hÊnavÊriyo hutvÈ 
na kiÒci vattapaÔivattaÑ karoti, kuto samaÓadhammaÑ, kevalaÑ 
yÈvadatthaÑ bhuÒjitvÈ niddÈbahulo5 viharati. DhammassavanakÈlepi ekaÑ 
koÓaÑ pavisitvÈ parisapariyante nisinno ghurughurupassÈsÊ niddÈyateva. 
Athassa BhagavÈ pubb|panissayaÑ oloketvÈ saÑvegajananatthaÑ “middhÊ 
yadÈ hoti mahagghaso cÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 17. Tattha middhÊti thinamiddhÈbhibh|to, yaÑ hi middhaÑ abhibhavati, 
taÑ thinampi abhibhavateva. YadÈti yasmiÑ kÈle. Mahagghasoti 
mahÈbhojano, Èharahatthaka, alaÑsÈÔaka, tatthavaÔÔaka, kÈkamÈsaka, 
bhuttavamitakÈnaÑ aÒÒataro viya. NiddÈyitÈti supanasÊlo. 
SamparivattasÈyÊti samparivattakaÑ nipajjitvÈ6 ubhayenapi seyyasukhaÑ 
passasukhaÑ7 
______________________________________________________________ 
 1. Sambuddhassa (Ka) 2. Nibbattoti, vayappatto ca so (SÊ)  
 3. SutvÈ (Ka) 4. TaÑ bhikkh| pacchÈ (SÊ)   
 5. NiddÈbahulo hutvÈ (SÊ) 6. Nipajjanto (Ka) 7. PhassasukhaÑ (SÊ, Ka)  
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middhasukhaÑ anuyuttoti dasseti. NivÈpapuÔÔhoti kuÓÉakÈdinÈ1 
s|karabhattena puÔÔho bharito. Gharas|karo hi bÈlakÈlato paÔÔhÈya 
posiyamÈno th|lasarÊrakÈle gehÈ bahi2 nikkhamituÑ alabhanto 
heÔÔhÈmaÒcÈdÊsu samparivattetvÈ samparivattetvÈ sayateva. IdaÑ vuttaÑ 
hoti–yadÈ puriso middhÊ ca hoti mahagghaso ca nivÈpapuÔÔho mahÈvarÈho 
viya aÒÒena iriyÈpathena yÈpetuÑ asakkonto niddÈyanasÊlo 
samparivattasÈyÊ, tadÈ so “aniccaÑ dukkhaÑ anattÈ”ti tÊÓi lakkhaÓÈni 
manasikÈtuÑ na sakkoti. TesaÑ amanasikÈrÈ mandapaÒÒo punappunaÑ 
gabbhaÑ upeti, gabbhÈvÈsato na parimuccatevÈti. TaÑ sutvÈ DÈsakatthero 
saÑvegajÈto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ sacchÈkÈsi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Ajito nÈma Sambuddho, Himavante vasÊ tadÈ. 
   CaraÓena ca sampanno, samÈdhikusalo Muni. 

   SuvaÓÓavaÓÓe Sambuddhe, ÈhutÊnaÑ paÔiggahe. 
   RathiyaÑ paÔipajjante, ambaphalamadÈsahaÑ. 

   Ekanavute ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ thero imÈya gÈthÈya maÑ BhagavÈ ovadi, “ayaÑ 
gÈthÈ mayhaÑ a~kusabh|tÈ”ti tameva gÈthaÑ paccudÈhÈsi. TayidaÑ 
therassa parivattÈhÈranayena aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ jÈtaÑ. 
 

DÈsakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. Si~gÈlapituttheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ahu Buddhassa dÈyÈdoti Si~gÈlaka4 Pituttherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So 
kira ito catunavute kappe SataraÑsiÑ nÈma paccekasambuddhaÑ piÓÉÈya 
carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso vanditvÈ attano hatthagataÑ tÈlaphalaÑ 
adÈsi. Tena puÒÒakammena devaloke nibbattho 
______________________________________________________________ 
 1. KuÓÉakÈdÊsu (SÊ) 2. GehÈ (Ka) 3. Khu 4. 90 piÔÔhe. 4. SigÈlaka (SÊ) 
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aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto Kassapassa Bhagavato 
kÈle manussayoniyaÑ nibbatto sÈsane paÔiladdhasaddho hutvÈ pabbajitvÈ 
aÔÔhikasaÒÒaÑ bhÈvesi. Puna imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ kulagehe 
nibbattitvÈ vayappatto dÈrapariggahaÑ katvÈ ekaÑ puttaÑ labhitvÈ tassa 
“Si~gÈlako”ti nÈmaÑ akÈsi. Tena naÑ Si~gÈlakapitÈti voharanti. So 
aparabhÈge gharabandhanaÑ pahÈya sÈsane pabbaji. Tassa BhagavÈ 
ajjhÈsayaÑ olokento1 AÔÔhikasaÒÒÈkammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. So taÑ gahetvÈ 
bhaggesu viharati SusumÈragire2 BhesakaÄÈvane, athassa tasmiÑ vane 
adhivatthÈ devatÈ ussÈhajananatthaÑ “bhÈvanÈphalaÑ3 na cirasseva 
hatthagataÑ karissatÊ”ti4 imamatthaÑ aÒÒÈpadesena vibhÈventÊ “ahu 
Buddhassa dÈyÈdo”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 18. Tattha ah|ti hoti, vattamÈnatthe hi idaÑ atÊtakÈlavacanaÑ. 
BuddhassÈti SabbaÒÒubuddhassa. DÈyÈdoti dhammadÈyÈdo navavidhassa 
lokuttaradhammadÈyassa5 attano sammÈpaÔipattiyÈ ÈdÈyako gaÓhanako. 
Atha vÈ ah|ti ahosi. EvaÑnÈmassa Buddhassa dÈyÈdabhÈve koci vibandho 
idÈneva bhavissatÊti adhippÈyo. TenÈha “maÒÒehaÑ kÈmarÈgaÑso, 
khippameva vahissatÊ”ti6. BhesakaÄÈvaneti bhesakena nÈma yakkhena 
labhitattÈ pariggahitattÈ, bhesakaÄÈnaÑ vÈ kaÔÔhÈdÊnaÑ bahulatÈya 
“BhesakaÄÈvanan”ti laddhanÈme araÒÒe. Tassa bhikkhuno Buddhassa 
dÈyÈdabhÈve7 kÈraÓaÑ vadanto “kevalaÑ aÔÔhisaÒÒÈya8, apharÊ pathaviÑ 
iman”ti Èha. Tattha kevalanti sakalaÑ anavasesaÑ. AÔÔhisaÒÒÈyÈti 
aÔÔhikabhÈvanÈya. ApharÊti “aÔÔhÊ”ti adhimuccanavasena patthari. Pathavinti 
attabhÈvapathaviÑ. AttabhÈvo hi idha “pathavÊ”ti vutto “ko imaÑ pathaviÑ 
viccessatÊ”ti9 ÈdÊsu viya. MaÒÒehanti maÒÒe ahaÑ. “MaÒÒÈhan”tipi pÈÔho. 
Soti so bhikkhu. Khippameva na cirasseva kÈmarÈgaÑ pahissati pajahissatÊti 
maÒÒe. KasmÈ? AÔÔhikasaÒÒÈya kÈmarÈgassa ujupaÔipakkhabhÈvato. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yo ekasmiÑ padese laddhÈya atthikasaÒÒÈya sakalaÑ attano 
sabbesaÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. OloketvÈ (SÊ, Ka) 2. SuÑsumÈragire (SÊ) 3. BhÈvanÈbalaÑ (Ka) 
 4. KarissÈmÊti (SÊ) 5. ...dÈyÈdassa (SÊ) 6. PahÊyatÊti (SÊ, Ka) 
 7. DÈyÈdabhÈva (SÊ) 8. AÔÔhikasaÒÒÈya (SÊ) 
 9. VijessatÊti (SÊ) Khu 1. 19. Dhammapade. 

 



 KhuddakanikÈya 88  

attabhÈvaÑ “aÔÔhÊ”tveva pharitvÈ Ôhito, so bhikkhu taÑ aÔÔhikajhÈnaÑ 
pÈdakaÑ katvÈ vipassanto na cireneva anÈgÈmimaggena kÈmarÈgaÑ, 
sabbaÑ vÈ kÈmanaÔÔhena “kÈmo”, raÒjanaÔÔhena “rÈgo”ti ca laddhanÈmaÑ 
taÓhaÑ aggamaggena pajahissatÊti. ImaÑ gÈthaÑ sutvÈ so thero “ayaÑ 
devatÈ mayhaÑ ussÈhajananatthaÑ evamÈhÈ”ti appaÔivÈnavÊriyaÑ 
adhiÔÔhÈya vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “SataraÑsÊ nÈma BhagavÈ, Sayambh| AparÈjito. 
   VivekÈ uÔÔhahitvÈna, gocarÈyÈbhinikkhami. 

   Phalahattho ahaÑ disvÈ2, upagacchiÑ narÈsabhaÑ. 
   Pasannacitto sumano, tÈlaphalamadÈsahaÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ tÈya devatÈya vuttavacanaÑ patimÈnento tameva 
gÈthaÑ udÈnavasena abhÈsi. Tadevassa therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

Si~gÈlapituttheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. KulattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UdakaÑ hi nayantÊti Èyasmato Kulattherassa3 gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira thero pubbepi vivaÔÔ|panissayaÑ4 bahuÑ kusalaÑ upacinitvÈ 
adhikÈrasampanno VipassiÑ BhagavantaÑ ÈkÈse5 gacchantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso nÈÄikeraphalaÑ dÈtukÈmo aÔÔhÈsi. SatthÈ tassa cittaÑ ÒatvÈ 
otaritvÈ paÔiggaÓhi. So ativiya pasannacitto hutvÈ teneva saddhÈpaÔilÈbhena 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈci, SatthÈ aÒÒataraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 91 piÔÔhe. 2. Phalahattho taÑ disvÈna (SÊ) 
 3. KuÓÉalattherassa (SÊ) evamuparipi. 4. Theropi vivaÔÔ|panissayaÑ (SÊ) 
 5. ŒkÈsena (SÊ, Ka) 
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bhikkhuÑ ÈÓÈpesi “imaÑ purisaÑ pabbÈjehÊ”ti. So pabbajitvÈ 
laddh|pasampado samaÓadhammaÑ katvÈ tato cuto chapi BuddhantarÈni 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbatti. Kulotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto sÈsane 
laddhappasÈdo Bhagavato santike pabbajitvÈ vikkhepabahulatÈya visesaÑ 
nibbattetuÑ nÈsakkhi. AthekadivasaÑ gÈmaÑ piÓÉÈya pavisanto 
antarÈmagge bh|miÑ khaÓitvÈ udakavÈhakaÑ katvÈ icchiticchitaÔÔhÈne1 
udakaÑ nente purise disvÈ taÑ sallakkhetvÈ gÈmaÑ paviÔÔho aÒÒataraÑ 
usukÈraÑ usudaÓÉakaÑ usuyante pakkhipitvÈ akkhikoÔiyÈ oloketvÈ ujuÑ 
karontaÑ disvÈ tampi sallakkhetvÈ gacchanto purato gantvÈ araneminÈbhi-
Èdike rathacakkÈvayave tacchante tacchake disvÈ tampi sallakkhetvÈ 
vihÈraÑ pavisitvÈ katabhattakicco pattacÊvaraÑ paÔisÈmetvÈ divÈvihÈre 
nisinno attanÈ2 diÔÔhanimittÈni upamÈbhÈvena gahetvÈ attano cittadamane3 
upanento “acetanaÑ udakampi manussÈ icchiticchitaÔÔhÈnaÑ nayanti, tathÈ 
acetanaÑ va~kampi saradaÓÉaÑ4 upÈyena namento5 ujuÑ karonti, tathÈ 
acetanaÑ kaÔÔhakaÄi~garÈdiÑ tacchakÈ nemi-Èdivasena va~kaÑ ujuÒca 
karonti. Atha kasmÈ ahaÑ sakacittaÑ ujuÑ na karissÈmÊ”ti cintetvÈ 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ ghaÔento vÈyamanto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne6– 

   “Nagare BandhumatiyÈ, ÈrÈmiko ahaÑ tadÈ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, gacchantaÑ anilaÒjase. 

   NÈÄikeraphalaÑ gayha, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 
   ŒkÈse Ôhitako santo, paÔiggaÓhi mahÈyaso. 

   VittisaÒjanano mayhaÑ, diÔÔhadhammasukhÈvaho. 
   PhalaÑ Buddhassa datvÈna, vippasannena cetasÈ. 

   AdhigacchiÑ tadÈ pÊtiÑ, vipulaÒca sukhuttamaÑ. 
   Uppajjateva ratanaÑ, nibbattassa tahiÑ tahiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. IcchitaÔÔhÈnena (SÊ) 2. Attano (SÊ, Ka) 3. CittaÑ damanena (Ka) 
 4. Va~kamidaÑ saradaÓÉakaÑ (SÊ) 5. Damento (Ka) 6. Khu 4. 92 piÔÔhe. 
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   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Dibbacakkhu visuddhaÑ me, samÈdhikusalo ahaÑ. 
   AbhiÒÒÈpÈramippatto, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 EvaÑ yÈni nimittÈni a~kuse katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi, tehi saddhiÑ attano cittadamanaÑ saÑsanditvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto 
“udakaÑ hi nayanti nettikÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 19. Tattha udakaÑ hÊti hi-saddo nipÈtamattaÑ. NayantÊti pathaviyÈ taÑ 
taÑ thalaÔÔhÈnaÑ khaÓitvÈ ninnaÔÔhÈnaÑ p|retvÈ mÈtikaÑ vÈ katvÈ 
rukkhadoÓiÑ1 vÈ ÔhapetvÈ attano icchiticchitaÔÔhÈnaÑ nenti. TathÈ te nentÊti 
nettikÈ. Tejananti kaÓÉaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–nettikÈ attano ruciyÈ 
icchiticchitaÔÔhÈnaÑ udakaÑ nayanti, usukÈrÈpi tÈpetvÈ tejanaÑ namayanti2 

ujuÑ karonti. Namanavasena3 tacchakÈ nemi-ÈdÊnaÑ atthÈya tacchantÈ 
dÈruÑ namayanti attano ruciyÈ ujuÑ vÈ va~kaÑ vÈ karonti4. EvaÑ ettakaÑ 
ÈrammaÓaÑ katvÈ subbatÈ yathÈsamÈdinnena sÊlÈdinÈ sundaravatÈ dhÊrÈ 
sotÈpattimaggÈdÊni uppÈdentÈ attÈnaÑ damenti, arahattaÑ pana pattesu 
ekantadantÈ nÈma hontÊti. 
 

KulattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. AjitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 MaraÓe me bhayaÑ natthÊti Èyasmato Ajitattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira ekanavute kappe VipassiÑ BhagavantaÑ passitvÈ pasannacitto 
kapitthaphalaÑ adÈsi. Tato parampi taÑ taÑ puÒÒaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ kappe anuppanne eva amhÈkaÑ Satthari SÈvatthiyaÑ 
MahÈkosalaraÒÒo AggÈsaniyassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti. Tassa 
Ajitoti nÈmaÑ ahosi. TasmiÑ ca 
______________________________________________________________ 
 1. RukkhadoÓiyo (SÊ) 2. Damayanti (Ka) 
 3. Damanavasena (Ka) 4. UjukaÑ vÈ karonti (SÊ) 
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samaye SÈvatthivÈsÊ BÈvarÊ nÈma brÈhmaÓo tÊhi mahÈpurisalakkhaÓehi 
samannÈgato tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| SÈvatthito nikkhamitvÈ 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ GodhÈvarÊtÊre KapitthÈrÈme1 vasati. Atha Ajito 
tassa santike pabbajito atthakÈmÈya devatÈya coditena BÈvarinÈ Satthu 
santikaÑ pesito TissametteyyÈdÊhi saddhiÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
manasÈva paÒhe pucchitvÈ tesu vissajjitesu pasannacitto Satthu santike 
pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, kapitthaÑ adadiÑ phalaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ dadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patto sÊhanÈdaÑ nadanto “maraÓe me bhayaÑ natthÊ”ti 
gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 20. Tattha maraÓeti maraÓanimittaÑ maraÓahetu. Meti mayhaÑ, 
bhayaÑ natthi ucchinnabhavam|latÈya parikkhÊÓajÈtikattÈ. 
Anucchinnabhavam|lÈnaÑ hi “kÊdisÊ nu kho mayhaÑ ÈyatiÑ uppattÊ”ti3 
maraÓato bhayaÑ bhaveyya. NikantÊti apekkhÈ taÓhÈ, sÈ natthi jÊvite 
suparimadditasa~khÈratÈya4 upÈdÈnakkhandhÈnaÑ dukkhÈsÈrakÈdibhÈvena5 
suÔÔhu upaÔÔhahanato. EvaÑbh|to cÈhaÑ sandehaÑ sarÊraÑ, sakaÑ vÈ 
dehaÑ dehasa~khÈtaÑ dukkhabhÈraÑ nikkhipissÈmi chaÉÉessÈmi, 
nikkhipanto ca “iminÈ sarÊrakena sÈdhetabbaÑ sÈdhitaÑ, idÈni taÑ 
ekaÑsena chaÉÉanÊyamevÈ”ti paÒÒÈvepullappattiyÈ sampajÈno 
sativepullappattiyÈ paÔissato nikkhipissÈmÊti. ImaÑ pana gÈthaÑ vatvÈ thero 
jhÈnaÑ samÈpajjitvÈ tadanantaraÑ parinibbÈyÊti. 
 

AjitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

DutiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KapitthatitthÈrÈme (SÊ) 2. Khu 4. 93 piÔÔhe. 3. UpapattÊti (Ka) 
 4. SÈ natthÊti. JÊvite hi suparimadditasa~khÈrasa~khÈtÈnaÑ (SÊ) 
 5. DukkhabhÈrakhÈdakÈdibhÈvena (Ka) 
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3. Tatiyavagga 
 

1. NigrodhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NÈhaÑ bhayassa bhÈyÈmÊti Èyasmato Nigrodhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira ito aÔÔhÈrase kappasate brÈhmaÓamahÈsÈlakule 
nibbattitvÈ1 vayappatto kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ disvÈ 
gharabandhanaÑ pahÈya araÒÒÈyatanaÑ pavisitvÈ aÒÒatarasmiÑ sÈlavane 
paÓÓasÈlaÑ katvÈ tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ vanam|laphalÈhÈro vasati. 
Tena samayena PiyadassÊ nÈma SammÈsambuddho loke uppajjitvÈ 
sadevakassa lokassa dhammÈmatavassena kilesasantÈpaÑ nibbÈpento 
ekadivasaÑ tÈpase anukampÈya taÑ sÈlavanaÑ pavisitvÈ2 
nirodhasamÈpattiÑ samÈpanno. TÈpaso vanam|laphalatthÈya gacchanto 
BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso pupphitasÈladaÓÉasÈkhÈyo gahetvÈ 
sÈlamaÓÉapaÑ3 katvÈ taÑ sabbatthakameva sÈlapupphehi saÒchÈdetvÈ 
BhagavantaÑ vanditvÈ pÊtisomanassavaseneva4 ÈhÈratthÈyapi agantvÈ 
namassa mÈno aÔÔhÈsi. SatthÈ nirodhato vuÔÔhÈya tassa anukampÈya 
“bhikkhusaÑgho Ègacchat|”ti cintesi “bhikkhusaÑghepi cittaÑ 
pasÈdessatÊ”ti. TÈvadeva bhikkhusaÑgho Ègato. So bhikkhusaÑghampi 
disvÈ pasannamÈnaso vanditvÈ aÒjaliÑ paggayha aÔÔhÈsi. SatthÈ sitassa 
pÈtukaraÓÈpadesena tassa bhÈviniÑ sampattiÑ pakÈsento dhammaÑ 
kathetvÈ pakkÈmi saddhiÑ bhikkhusaÑghena. So tena puÒÒakammena 
devamanussesuyeva saÑsaranto vivaÔÔ|panissayaÑ bahuÑ kusalaÑ 
upacinitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓamahÈsÈlakule 
nibbatti, Nigrodhotissa nÈmaÑ ahosi. So JetavanapaÔiggahaÓadivase 
BuddhÈnubhÈvadassanena saÒjÈtappasÈdo pabbajitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ 
na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “AjjhogÈhetvÈ sÈlavanaÑ, sukato assamo mama. 
   SÈlapupphehi saÒchanno, vasÈmi vipine tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Nibbatto (SÊ, Ka) 2. PavisitvÈ nisÊditvÈ (SÊ, Ka) 3. SÈkhÈmaÓÉapaÑ (SÊ) 
 4. PÊtisomanasseneva (SÊ) 5. Khu 4. 70 piÔÔhÈdÊsu. 
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   PiyadassÊ ca BhagavÈ, Sayambh| aggapuggalo. 
   VivekakÈmo Sambuddho, sÈlavanamupÈgami.  

   AssamÈ abhinikkhamma, pavanaÑ agamÈsahaÑ. 
   M|laphalaÑ1 gavesanto, ÈhindÈmi vane tadÈ. 

   TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, PiyadassiÑ mahÈyasaÑ2. 
   SunisinnaÑ samÈpannaÑ, virocantaÑ mahÈvane. 

   CatudaÓÉe ÔhapetvÈna, Buddhassa uparÊ ahaÑ. 
   MaÓÉapaÑ sukataÑ katvÈ, sÈlapupphehi chÈdayiÑ. 

   SattÈhaÑ dhÈrayitvÈna, maÓÉapaÑ sÈlachÈditaÑ. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, BuddhaseÔÔhamavandahaÑ. 

   BhagavÈ tamhi samaye, vuÔÔhahitvÈ samÈdhito. 
   YugamattaÑ pekkhamÈno, nisÊdi purisuttamo. 

   SÈvako VaruÓo nÈma, Piyadassissa Satthuno. 
   VasÊsatasahassehi, upagacchi vinÈyakaÑ. 

   PiyadassÊ ca BhagavÈ, lokajeÔÔho narÈsabho. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, sitaÑ pÈtukarÊ Jino. 

   Anuruddho upaÔÔhÈko, Piyadassissa Satthuno. 
   EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ, apucchittha MahÈmuniÑ. 

   Ko nu kho BhagavÈ hetu, sitakammassa Satthuno. 
   KÈraÓe vijjamÈnamhi, SatthÈ pÈtukare sitaÑ. 

   SattÈhaÑ sÈlacchadanaÑ, yo me dhÈresi mÈÓavo. 
   Tassa kammaÑ saritvÈna, sitaÑ pÈtukariÑ ahaÑ. 

   AnokÈsaÑ3 na passÈmi, yattha puÒÒaÑ vipaccati4. 
   Devaloke manusse vÈ, okÈsova na sammati. 

   Devaloke vasantassa, puÒÒakammasama~gino. 
   YÈvatÈ parisÈ5 tassa, sÈlacchannÈ bhavisati. 
______________________________________________________________ 
 1. PhalÈphalaÑ (SÊ) 2. MahÈmuniÑ (SÊ) 3. OkÈsahaÑ (SÊ) 
 4. Vipaccatha (Ka) 5. PharitÈ (SÊ, Ka) 
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   Tattha dibbehi naccehi, gÊtehi vÈditehi ca. 
   Ramissati sadÈ santo, puÒÒakammasamÈhito. 

   YÈvatÈ parisÈ tassa, gandhagandhÊ1 bhavissati. 
   SÈlassa pupphavasso ca, pavassissati tÈvade. 

   Tato cutoyaÑ manujo, mÈnusaÑ Ègamissati. 
   IdhÈpi sÈlacchadanaÑ, sabbakÈlaÑ dharissati. 

   Idha naccaÒca gÊtaÒca, sammatÈÄasamÈhitaÑ. 
   ParivÈressanti maÑ niccaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Uggacchante ca s|riye, sÈlavassaÑ pavassate. 
   PuÒÒakammena saÑyuttaÑ, vassate sabbakÈlikaÑ. 

   AÔÔhÈrase kappasate, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma nÈmena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhamme sudÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissatinÈsavo. 

   DhammaÑ abhisamentassa, sÈlacchannaÑ bhavissati. 
   Citake jhÈyamÈnassa, chadanaÑ tattha2 hessati. 

   VipÈkaÑ kittayitvÈna3, PiyadassÊ MahÈmuni. 
   ParisÈya dhammaÑ desesi, tappento dhammavuÔÔhiyÈ. 

   TiÑsakappÈni devesu, devarajjamakÈrayiÑ. 
   SaÔÔhi ca sattakkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 

   DevalokÈ idhÈgantvÈ, labhÈmi vipulaÑ sukhaÑ. 
   IdhÈpi sÈlacchadanaÑ, maÓÉapassa idaÑ phalaÑ. 

   AyaÑ pacchimako mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
   IdhÈpi sÈlacchadanaÑ, hessati sabbakÈlikaÑ. 

   MahÈmuniÑ tosayitvÈ, GotamaÑ Sakyapu~gavaÑ. 
   Pattomhi acalaÑ ÔhÈnaÑ, hitvÈ jayaparÈjayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. GandhagandhÈ (SÊ) 2. Tassa (SÊ) 3. KathayitvÈna (SÊ) 
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   AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ Buddha1 mabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

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

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

 EvaÑ pana chaÄabhiÒÒo hutvÈ phalasukhena vÊtinÈmento sÈsanassa 
niyyÈnikabhÈvavibhÈvanatthaÑ2 aÒÒÈbyÈkaraÓavasena “nÈhaÑ bhayassa 
bhÈyÈmÊ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 21. Tattha bhÈyanti etasmÈti bhayaÑ, jÈtijarÈdi. BhayassÈti nissakke 
sÈmivacanaÑ, bhayato bhÈyitabbanimittaÑ jÈtijarÈmaraÓÈdinÈ hetunÈ 
nÈhaÑ bhÈyÈmÊti attho. Tattha kÈraÓamÈha “SatthÈ no amatassa kovido”ti. 
AmhÈkaÑ SatthÈ amate kusalo veneyyÈnaÑ amatadÈne cheko3. Yattha 
bhayaÑ nÈvatiÔÔhatÊti yasmiÑ nibbÈne yathÈvuttaÑ bhayaÑ na tiÔÔhati 
okÈsaÑ na labhati. TenÈti tato4 nibbÈnato. VajantÊti abhayaÔÔhÈnameva 
gacchanti. NibbÈnaÑ hi abhayaÔÔhÈnaÑ nÈma. Kena pana vajantÊti5 Èha 
“maggena vajanti bhikkhavo”ti, aÔÔha~gikena ariyamaggena Satthu 
ovÈdakaraÓÈ6 bhikkh| saÑsÈre bhayassa ikkhanakÈti7 attho. YatthÈti vÈ 
yaÑ nimittaÑ yassa ariyamaggassa adhigamahetu attÈnuvÈdÈdikaÑ 
paÒcavÊsatividhampi bhayaÑ nÈvatiÔÔhati patiÔÔhaÑ na labhati, tena ariyena 
maggena vajanti abhayaÔÔhÈnaÑ Satthu sÈsane bhikkh|, tena maggena 
ahampi gato, tasmÈ nÈhaÑ bhayassa bhÈyÈmÊti thero aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

NigrodhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ sambuddha (SÊ) 2. NiyyÈnikabhÈvadassanatthaÑ (SÊ) 
 3. Kovido (SÊ) 4. Tatova (SÊ) 5. AbhayaÔÔhÈnaÑ, tena pavajantÊti (SÊ) 
 6. ...kÈraÓÈ (Ka) 7. BhayaÑ ikkhanakoti (Ka) 
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2. CittakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NÊlÈsugÊvÈti Èyasmato Cittakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira 
PadumuttarabuddhakÈlato1 paÔÔhÈya vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ Ècinanto ito 
ekanavute kappe manussayoniyaÑ nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto VipassiÑ 
BhagavantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso pupphehi p|jaÑ katvÈ vanditvÈ 
“santadhammena nÈma ettha bhavitabban”ti Satthari nibbÈne ca adhimucci. 
So tena puÒÒakammena tato cuto TÈvatiÑsabhavane2 nibbatto aparÈparaÑ 
puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
vibhavasampannassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti Cittako nÈma 
nÈmena. So Bhagavati RÈjagahaÑ gantvÈ VeÄuvane viharante SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ cariyÈnuk|laÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒÈyatanaÑ pavisitvÈ bhÈvanÈnuyutto jhÈnaÑ3 
nibbattetvÈ jhÈnapÈdakaÑ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ na cireneva arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “KaÓikÈraÑva jotantaÑ, nisinnaÑ pabbatantare. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, VipassiÑ LokanÈyakaÑ. 

   TÊÓi ki~kaÓipupphÈni, paggayha abhiropayiÑ. 
   SambuddhaÑ abhip|jetvÈ, gacchÈmi dakkhiÓÈmukho. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsaÑ agacchahaÑ. 

   Ekanavute ito kappe, yaÑ Buddha5 mabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ SatthÈraÑ vandituÑ RÈjagahaÑ upagato tattha 
bhikkh|hi “kiÑ Èvuso araÒÒe appamatto vihÈsÊ”ti puÔÔho attano 
appamÈdavihÈranivedanena aÒÒaÑ byÈkaronto “nÊlÈsugÊvÈ”ti gÈthaÑ 
abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Padumuttarassa Bhagavato kÈlato (SÊ) 2. TÈvatiÑsesu (SÊ) 3. JhÈnÈni (SÊ) 
 4. Khu 4. 74 piÔÔhe. 5. Sambuddha (Ka) 
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 22. Tattha nÊlÈsugÊvÈti nÊlasugÊvÈ, gÈthÈsukhatthaÒhettha1 dÊgho kato, 
rÈjivantatÈya sundarÈya gÊvÈya samannÈgatoti attho. Te yebhuyyena ca 
nÊlavaÓÓatÈya nÊlÈ. SobhanakaÓÔhatÈya sugÊvÈ. Sikhinoti matthake jÈtÈya 
sikhÈya sassirikabhÈvena Sikhino. MorÈti may|rÈ. KÈrambhiyanti 
kÈrambarukkhe. KÈrambhiyanti vÈ2 tassa vanassa nÈmaÑ. TasmÈ 
KÈrambhiyanti KÈrambhanÈmake3 vaneti attho. AbhinadantÊti pÈvussakÈle 
meghagajjitaÑ sutvÈ kekÈsaddaÑ karontÈ utusampadÈsiddhena sarena 
haÑsÈdike abhibhavantÈ viya nadanti. Teti te morÈ. SÊtavÈtakÊÄitÈti sÊtena 
meghavÈtena saÒjÈtakÊÄitÈ madhuravassitaÑ vassantÈ. Suttanti 
bhattasammadavinodanatthaÑ sayitaÑ, kÈyakilamathapaÔipassambhanÈya vÈ 
anuÒÒÈtavelÈyaÑ supantaÑ. JhÈyanti samathavipassanÈjhÈnehi jhÈyanasÊlaÑ 
bhÈvanÈnuyuttaÑ. NibodhentÊti pabodhenti. “Imepi nÈma niddaÑ 
anupagantvÈ jÈgarantÈ attanÈ kattabbaÑ karonti, kima~gaÑ panÈhan”ti 
evaÑ sampajaÒÒuppÈdanena sayanato vuÔÔhÈpentÊti adhippÈyo. 
 

CittakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. GosÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AhaÑ kho veÄugumbasminti Èyasmato GosÈlattherassa4 gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi5 purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ Ècinanto ito ekanavute kappe aÒÒatarasmiÑ pabbate 
rukkhasÈkhÈyaÑ olambamÈnaÑ Paccekabuddhassa paÑsuk|lacÊvaraÑ disvÈ 
“arahaddhajo6 vatÈyan”ti pasannacitto pupphehi p|jesi. So tena 
puÒÒakammena TÈvatiÑsabhavane nibbatto. Tato paÔÔhÈya 
devamanussesuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
ibbhakule7 nibbatto GosÈlo8 nÈma nÈmena. SoÓena pana koÔikaÓÓena9 
kataparicayattÈ tassa pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ “sopi nÈma mahÈvibhavo 
______________________________________________________________ 
 1. ©cettha (Ka) 2. KÈraÑviyanti kÈraÑvarukkho, kÈraÑvÊti vÈ (SÊ) 
 3. KÈraÑviyanti kÈravinÈmake (SÊ) 4. GopÈlattherassa (Ka) 
 5. So kira (SÊ) 6. Arahattadhajo (Ka) 
 7. Iddhe kule (SÊ) 8. GopÈlo (Ka)  
 9. So pana koÔikaÓÓena (SÊ) 
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pabbajissati, kima~gaÑ panÈhan”ti saÒjÈtasaÑvego Bhagavato santike 
pabbajitvÈ cariyÈnuk|laÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ sappÈyaÑ 
vasanaÔÔhÈnaÑ1 gavesanto attano jÈtagÈmassa avid|re ekasmiÑ sÈnupabbate 
vihÈsi. Tassa mÈtÈ divase divase bhikkhaÑ deti. AthekadivasaÑ gÈmaÑ 
piÓÉÈya paviÔÔhassa mÈtÈ madhusakkharÈbhisa~khataÑ pÈyÈsaÑ adÈsi. So 
taÑ gahetvÈ tassa pabbatassa chÈyÈyaÑ2 aÒÒatarassa veÄugumbassa m|le 
nisÊditvÈ paribhuÒjitvÈ dhovita3 pattapÈÓÊ vipassanaÑ Èrabhi4. 
BhojanasappÈyalÈbhena kÈyacittÈnaÑ kallatÈya samÈhito 
udayabbayaÒÈÓÈdike tikkhe s|re vahante appakasireneva vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ bhÈvanaÑ matthakaÑ pÈpento saha 
paÔisambhidÈhi arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “Himavantassa avid|re, Uda~gaÓo6 nÈma pabbato. 
   TatthaddasaÑ paÑsuk|laÑ, dumaggamhi vilambitaÑ7. 

   TÊÓi ki~kaÓipupphÈni, ocinitvÈnahaÑ tadÈ. 
   HaÔÔho pahaÔÔhena cittena, paÑsuk|laÑ ap|jayiÑ. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsaÑ agacchahaÑ. 

   Ekanavute ito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, p|jitvÈ arahaddhajaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana adhigantvÈ diÔÔhadhammasukhavihÈratthaÑ 
pabbatasÈnumeva gantukÈmo attano paÔipattiÑ pavedento “ahaÑ kho 
veÄugumbasmin”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 23. Tattha veÄugumbasminti veÄugacchassa samÊpe, tassa chÈyÈyaÑ. 
BhutvÈna madhupÈyasanti madhupasittapÈyÈsaÑ8 bhuÒjitvÈ. PadakkhiÓanti 
padakkhiÓaggÈhena, Satthu ovÈdassa sammÈ sampaÔicchanenÈti attho. 
Sammasanto khandhÈnaÑ udayabbayanti paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
udayabbayaÒca vipassanto, yadipi 
______________________________________________________________ 
 1. SappÈyasenÈsanaÑ (SÊ) 2. UpacchÈyÈyaÑ (Ka) 3. Dhota (SÊ) 
 4. ŒrabhitvÈ (SÊ, Ka) 5. Khu 4. 74 piÔÔhÈdÊsu. 6. Urago (SÊ) 
 7. VilaggitaÑ (Ka) 8. MadhusittapÈyÈsaÑ (Ka) 
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idÈni1 katakicco, phalasamÈpattiÑ pana samÈpajjituÑ vipassanaÑ 
paÔÔhapentoti adhippÈyo. SÈnuÑ paÔigamissÈmÊti pubbe mayÈ 
vutthapabbatasÈnumeva uddissa gacchissÈmi. Vivekamanubr|hayanti 
paÔipassaddhivivekaÑ phalasamÈpattikÈyavivekaÒca paribr|hayanto, tassa 
vÈ paribr|hanahetu gamissÈmÊti. EvaÑ pana vatvÈ thero tattheva gato, 
ayameva ca imassa therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosi. 
 

GosÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SugandhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Anuvassiko pabbajitoti Èyasmato Sugandhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira ito dvÈnavute kappe Tissassa nÈma SammÈsambuddhassa kÈle 
manussayoniyaÑ nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto migabyadhanena2 araÒÒe 
vicarati3. SatthÈ tassa anukampÈya padavaÄaÒjaÑ dassetvÈ gato. So Satthu 
padacetiyÈni disvÈ purimabuddhesu katÈdhikÈratÈya “sadevake loke 
aggapuggalassa imÈni padÈnÊ”ti pÊtisomanassajÈto koraÓÉaka4 pupphÈni 
gahetvÈ p|jaÑ katvÈ cittaÑ pasÈdesi. So tena puÒÒakammena devaloke 
nibbattitvÈ tato cuto aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
Kassapassa Bhagavato kÈle kuÔambiko hutvÈ Satthu bhikkhusaÑghassa ca 
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ GandhakuÔiÑ mahagghagositacandanaÑ pisitvÈ5 
tena paribhaÓÉaÑ katvÈ patthanaÑ paÔÔhapesi “nibbattanibbattaÔÔhÈne 
mayhaÑ sarÊraÑ evaÑsugandhaÑ hot|”ti. EvaÑ aÒÒÈnipi tattha tattha 
bhave bah|ni puÒÒakammÈni6 katvÈ sugatÊsu eva parivattamÈno imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ vibhavasampannassa brÈhmaÓassa gehe nibbatti. 
Nibbattassa ca tassa mÈtukucchigatakÈlato paÔÔhÈya mÈtu sarÊraÑ sakalampi 
gehaÑ surabhigandhaÑ vÈyati. JÈtadivase pana visesato paramasugandhaÑ 
sÈmantagehesupi vÈyateva. Tassa mÈtÈpitaro “amhÈkaÑ putto attanÈva 
attano nÈmaÑ gahetvÈ Ègato”ti Sugandhotveva nÈmaÑ akaÑsu. So 
anupubbena 
______________________________________________________________ 
 1. IdhÈpi (Ka) 2. Byasanena (Bah|su)  3. Viharati (SÊ)  
 4. KuraÓÉaka (SÊ) 5. PiÑsitvÈ (SÊ) 6. PuÒÒÈni (Bah|su) 
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vayappatto MahÈselattheraÑ disvÈ tassa santike dhammaÑ sutvÈ pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto sattÈhabbhantare eva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Vanakammiko pure ÈsiÑ, pitumÈtumatenahaÑ2. 
   PasumÈrena jÊvÈmi, kusalaÑ me na vijjati. 

   Mama ÈsayasÈmantÈ, Tisso LokagganÈyako. 
   PadÈni tÊÓi dassesi, anukampÈya cakkhumÈ. 

   Akkante ca pade disvÈ, TissanÈmassa Satthuno. 
   HaÔÔho haÔÔhena cittena3, pade cittaÑ pasÈdayiÑ. 

   KoraÓÉaÑ pupphitaÑ disvÈ, pÈdapaÑ dharaÓÊruhaÑ. 
   SakosakaÑ gahetvÈna, padaseÔÔhaÑ ap|jayiÑ. 

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

   YaÑ yaÑ yo nupapajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
   KoraÓÉakachavÊ homi, suppabhÈso bhavÈmahaÑ. 

   Dvenavute ito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, padap|jÈyidaÑ4 phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto “anuvassiko pabbajito”ti 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 24. Tattha anuvassikoti anugato upagato vassaÑ anuvasso, anuvassova 
anuvassiko. Pabbajitoti pabbajjaÑ upagato, pabbajito hutvÈ 
upagatavassamatto5 ekavassikoti attho. Atha vÈ anugataÑ pacchÈgataÑ 
apagataÑ vassaÑ6 anuvassaÑ, taÑ assa atthÊti anuvassiko. Yassa 
pabbajitassa vassaÑ aparipuÓÓatÈya na gaÓan|pagataÑ, so evaÑ vutto, 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 75 piÔÔhÈdÊsu. 2. PitumÈtumaposahaÑ (SÊ) 
 3. HaÔÔho pahaÔÔhacittohaÑ (SÊ) 4. Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 5. Upagatavasso (SÊ)  
 6. Anu pacchatogataÑ vassaÑ (SÊ), anugataÑ vassaÑ (Ka) 
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tasmÈ avassikoti vuttaÑ hoti. Passa dhammasudhammatanti tava Satthu 
dhammassa sudhammabhÈvaÑ svÈkkhÈtataÑ ekantaniyyÈnikataÑ passa, 
1yattha anuvassiko tuvaÑ pabbajito. PubbenivÈsaÒÈÓaÑ1 
dibbacakkhuÒÈÓaÑ ÈsavakkhayaÒÈÓanti tisso vijjÈ tayÈ anuppattÈ 
sacchikatÈ, tato eva kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ SammÈsambuddhassa 
sÈsanaÑ anusiÔÔhi ovÈdo anusikkhitoti katakiccataÑ nissÈya 
pÊtisomanassajÈto thero attÈnaÑ paraÑviya katvÈ vadatÊti. 
 

SugandhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. NandiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ObhÈsajÈtanti Èyasmato Nandiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle Satthari parinibbute cetiye candanasÈrena 
vedikaÑ kÈretvÈ uÄÈraÑ p|jÈsakkÈraÑ pavattesi. Tato paÔÔhÈya 
ajjhÈsayasampanno hutvÈ tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ bahuÑ 
puÒÒakammaÑ ÈcinitvÈ devesu ca manussesu ca saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde KapilavatthusmiÑ2 SakyarÈjakule nibbatti. Tassa mÈtÈpitaro 
nandiÑ janento jÈtoti Kandiyoti nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
AnuruddhÈdÊsu Satthu santike pabbajantesu sayampi pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karonto katÈdhikÈratÈya na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   JalitvÈ aggikhandhova, Sambuddho parinibbuto. 

   Nibbute ca mahÈvÊre, th|po vitthÈriko ahu. 
   D|ratova upaÔÔhenti4, dhÈtugehavaruttame. 

   Passannacitto sumano, akaÑ candanavedikaÑ. 
   Dissati th|pakhandho ca, th|pÈnucchaviko tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1-1. Yattha anuvassikenevaÑ pabbajjÈto pubbenivÈsaÒÈÓaÑ (SÊ) 
 AnuvassikenevaÑ pabbajitena pubbenivÈsaÒÈÓaÑ (?) 
 2. Kapilavatthunagare (SÊ) 3. Khu 3. 189 piÔÔhÈdÊsu. 4. D|ratova naÑ upaÔÔhenti (SÊ) 
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   Bhave nibbattimÈnamhi, Devatte atha mÈnuse. 
   OmattaÑ1 me na passÈmi, pubbakammassidaÑ phalaÑ. 

   PaÒcadasakappasate, ito aÔÔha janÈ ahuÑ. 
   Sabbe samattanÈmÈ te, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ AnuruddhattherÈdÊhi saddhiÑ 
PÈcÊnavaÑsamigadÈye viharante imasmiÑ there ekadivasaÑ mÈro pÈpimÈ 
bhiÑsÈpetu2 kÈmo tassa bheravar|paÑ dasseti. Thero taÑ “mÈro ayan”ti 
ÒatvÈ “pÈpima ye mÈradheyyaÑ vÊtivattÈ, tesaÑ tava kiriyÈ kiÑ karissati, 
tatonidÈnaÑ pana tvaÑ eva vighÈtaÑ anatthaÑ pÈpuÓissasÊ”ti dassento 
“obhÈsajÈtaÑ phalagan”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 25. Tattha obhÈsajÈtanti ÒÈÓobhÈsena jÈtobhÈsaÑ aggamaggaÒÈÓassa 
adhigatattÈ. Tena anavasesato kilesandhakÈrassa vihataviddhaÑsitabhÈvato 
ativiya pabhassaranti attho. Phalaganti phalaÑ gataÑ upagataÑ3, 
aggaphalaÒÈÓasahitanti adhippÈyo. Cittanti khÊÓÈsavassa cittaÑ sÈmaÒÒena 
vadati. TenÈha “abhiÓhaso”ti. TaÒhi nirodhaninnatÈya4 khÊÓÈsavÈnaÑ 
niccakappaÑ arahattaphalasamÈpatti-samÈpajjanato “phalena sahitan”ti 
vattabbataÑ arahati. TÈdisanti tathÈr|paÑ, arahantanti attho. ŒsajjÈti 
visodhetvÈ5 paribhuyya. KaÓhÈti mÈraÑ Èlapati, so hi kaÓhakammattÈ 
kaÓhÈbhijÈtitÈya6 ca “kaÓho”ti vuccati. DukkhaÑ nigacchasÊti idha kucchi-
anuppavesÈdinÈ niratthakaÑ kÈyaparissamaÑ dukkhaÑ, samparÈye ca 
appatikÈraÑ apÈyadukkhaÑ upagamissasi pÈpuÓissasi. TaÑ sutvÈ mÈro 
“jÈnÈti maÑ samaÓo”ti tatthevantaradhÈyÊti. 
 

NandiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. �nataÑ (SÊ) 2. BhayÈpetu (SÊ) 
 3. Phalaganti phal|pagataÑ (SÊ) 4. TaÓhÈnirodhaninnatÈya (SÊ) 
 5. VirodhetvÈ (SÊ), vibodhetvÈ (Ka) 6. KaÓhÈbhijÈtisamatÈya (SÊ, Ka) 
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6. AbhayattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SutvÈ subhÈsitaÑ vÈcanti Èyasmato Abhayattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira Padumuttarassa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ dhammakathiko hutvÈ 
dhammakathanakÈle paÔhamaÑ cat|hi gÈthÈhi BhagavantaÑ abhitthavitvÈ 
pacchÈ dhammaÑ kathesi. Tenassa puÒÒakammabalena kappÈnaÑ 
satasahassaÑ apÈyapaÔisandhi nÈma nÈhosi. TathÈ hi vuttaÑ– 

    “AbhitthavitvÈ PadumuttaraÑ JinaÑ, 
    Passannacitto abhayo SayambhuÑ. 

    Na gacchi1 kappÈni apÈyabh|miÑ, 
    SatasahassÈni uÄÈrasaddho”ti2. 

 KhettasampattiyÈdÊhi tassa ca pubbapacchimasanniÔÔhÈna3 cetanÈnaÑ 
ativiya uÄÈrabhÈvena so aparimeyyo puÒÒÈbhisando kusalÈbhisando4 tÈdiso 
ahosi. “Acintiye5 pasannÈnaÑ, vipÈko hoti acintiyo”ti6 hi vuttaÑ. Tattha 
tattha hi bhave upacitaÑ puÒÒaÑ tassa upatthambhakamahosi. TathÈ hi so 
Vipassissa Bhagavato ketakapupphehi p|jamakÈsi. EvaÑ uÄÈrehi 
puÒÒavisesehi sugatÊsu eva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde raÒÒo 
BimbisÈrassa putto hutvÈ nibbatti. Abhayotissa nÈmaÑ ahosi. Tassa uppatti 
parato Èvi bhavissati. So NigaÓÔhena NÈÔaputtena ubhatokoÔikaÑ paÒhaÑ 
sikkhÈpetvÈ “imaÑ paÒhaÑ pucchitvÈ samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ 
ÈropehÊ”ti vissajjito BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ taÑ paÒhaÑ pucchitvÈ 
tassa paÒhassa anekaÑsabyÈkaraÓabhÈve BhagavatÈ kathite NigaÓÔhÈnaÑ 
parÈjayaÑ, Satthu ca SammÈsambuddhabhÈvaÑ viditvÈ upÈsakattaÑ 
paÔivedesi. Tato raÒÒe BimbisÈre kÈla~kate saÒjÈtasaÑvego sÈsane 
pabbajitvÈ tÈlacchiggaÄ|pamasuttadesanÈya sotÈpanno hutvÈ puna 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne7– 

   “VinatÈnadiyÈ tÊre, vihÈsi purisuttamo. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈgacchi (SÊ) 2. Khu 4. 160 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.  
 3. PubbamajjhimasanniÔÔhÈna (Bah|su) 4. DÈnÈdikusalÈbhisando (SÊ)  
 5. Acintiyesu (SÊ, Ka) 6. Khu 3. 7 piÔÔhe. 7. Khu 4. 94 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Madhugandhassa pupphena, ketakassa ahaÑ tadÈ. 
   Pasannacitto sumano, BuddhaseÔÔhamap|jayiÑ. 

   Ekanavute ito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddap|jÈyidaÑ1 phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattikittanena aÒÒaÑ byÈkaronto 
“sutvÈ subhÈsitaÑ vÈcan”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 26. Tattha sutvÈti sotaÑ odahitvÈ, sotadvÈrÈnusÈrena upadhÈretvÈ. 
SubhÈsitanti suÔÔhu bhÈsitaÑ, sammadeva bhÈsitaÑ, 
SammÈsambuddhabhÈvato mahÈkÈruÓikatÈya ca kiÒci avisaÑvÈdetvÈ 
yathÈdhippetassa atthassa ekantato sÈdhanavasena bhÈsitaÑ 
catusaccavibhÈvanÊyadhammakathaÑ. Na hi saccavinimuttÈ Bhagavato 
dhammadesanÈ atthi. BuddhassÈti sabbaÒÒubuddhassa. Œdiccabandhunoti 
ÈdiccavaÑse sambh|tattÈ Èdicco bandhu etassÈti Èdiccabandhu, BhagavÈ. 
Tassa Èdiccabandhuno. Œdiccassa vÈ bandh|ti Èdiccabandhu, BhagavÈ. 
Tassa Bhagavato orasaputtabhÈvato. TenÈha BhagavÈ– 

   “Yo andhakÈre tamasÊ pabha~karo, 
   Verocano maÓÉalÊ uggatejo. 
   MÈ rÈhu gilÊ caramantalikkhe, 
   PajaÑ mamaÑ rÈhu pamuÒca s|riyan”ti2. 

 Paccabyadhinti paÔivijjhiÑ. HÊ-ti nipÈtamattaÑ. NipuÓanti saÓhaÑ 
paramasukhumaÑ, nirodhasaccaÑ, catusaccameva vÈ. HÊ-ti vÈ hetu-atthe 
nipÈto. YasmÈ paccabyadhiÑ3 nipuÓaÑ catusaccaÑ, tasmÈ na dÈni kiÒci 
paÔivijjhitabbaÑ atthÊti attho. YathÈ kiÑ paÔivijjhÊti Èha “vÈlaggaÑ usunÈ 
yathÈ”ti. YathÈ sattadhÈ bhinnassa vÈlassa koÔiÑ susikkhito4 kusalo issÈso 
usunÈ kaÓÉena avirajjhanto vijjheyya, evaÑ paccabyadhiÑ nipuÓaÑ 
ariyasaccanti yojanÈ. 
 

AbhayattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 2. SaÑ 1. 49 piÔÔhe. 
 3. YasmÈ so paccabyadhi (SÊ) 4. KoÔÊsu sikkhito (SÊ) 
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7. Lomasaka~giyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DabbaÑ kusanti Èyasmato Lomasaka~giyattherassa1 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira ito ekanavute kappe VipassiÑ BhagavantaÑ passitvÈ 
pasannamÈnaso nÈnÈpupphehi2 p|jetvÈ tena puÒÒakammena devaloke 
nibbatto puna aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto 
Kassapassa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karoti. Tena ca 
samayena SatthÈrÈ bhaddekarattapaÔipadÈya kathitÈya aÒÒataro bhikkhu 
Bhaddekarattasuttavasena tena sÈkacchaÑ karoti. So taÑ nasampÈyÈsi. 
AsampÈyanto “ahaÑ anÈgate tuyhaÑ bhaddakarattaÑ kathetuÑ samattho 
bhaveyyan”ti paÓidhÈnaÑ akÈsi, itaro “puccheyyan”ti. Etesu paÔhamo ekaÑ 
BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaritvÈ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle 
KapilavatthusmiÑ SÈkiyarÈjakule nibbatti. Tassa sukhumÈlabhÈvena 
SoÓassa viya pÈdatalesu lomÈni jÈtÈni, tenassa Lomasaka~giyoti nÈmaÑ 
ahosi. Itaro devaloke nibbattitvÈ Candanoti paÒÒÈyittha. Lomasaka~giyo 
AnuruddhÈdÊsu SakyakumÈresu pabbajantesu pabbajituÑ na icchi. Atha naÑ 
saÑvejetuÑ Candano devaputto upasa~kamitvÈ bhaddekarattaÑ pucchi. 
Itaro “na jÈnÈmÊ”ti 3. Puna devaputto “atha kasmÈ tayÈ ‘bhaddekarattaÑ 
katheyyan’ti sa~garo kato, idÈni pana nÈmamattampi na jÈnÈsÊ”ti codesi. 
Itaro tena saddhiÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ “mayÈ kira bhante pubbe 
‘imassa bhaddekarattaÑ kathessÈmÊ’ti sa~garo kato”ti pucchi. BhagavÈ 
“Èma kulaputta Kassapassa Bhagavato kÈle tayÈ evaÑ katan”ti Èha. 
SvÈyamattho UparipaÓÓÈsake4 Ègatanayena vitthÈrato veditabbo. Atha 
lomasaka~giyo “tena hi bhante pabbÈjetha man”ti Èha. BhagavÈ “na kho 
TathÈgatÈ mÈtÈpit|hi ananuÒÒÈtaÑ puttaÑ pabbÈjentÊ”ti paÔikkhipi. So mÈtu 
santikaÑ gantvÈ “anujÈnÈhi maÑ amma pabbajituÑ, pabbajissÈmahan”ti 
vatvÈ mÈtarÈ “tÈta sukhumÈlo tvaÑ kathaÑ pabbajissasÊ”ti vutte “attano 
parissayasahanabhÈvaÑ pakÈsento “dabbaÑ kusaÑ poÔakilan”ti gÈthaÑ 
abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Lomasa~kiyattherassa (Ka) 2. NÈgapupphehi (SÊ) 
 3. Na jÈnÈti (SÊ) 4. Ma 3. 240 piÔÔhÈdÊsu. 
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 27. Tattha dabbanti dabbatiÓamÈha, yaÑ “saddulo”tipi vuccati. Kusanti 
kusatiÓaÑ, yo “kÈso”ti vuccati. PoÔakilanti sakaÓÔakaÑ akaÓÔakaÒca 
gacchaÑ. Idha pana sakaÓÔakameva adhippetaÑ. UsÊrÈdÊni suviÒÒeyyÈni. 
DabbÈdÊni tiÓÈni bÊraÓatiÓÈni pÈdehi akkantassÈpi dukkhajanakÈni 
gamanantarÈyakarÈni ca, tÈni ca panÈhaÑ urasÈ panudissÈmi1 urasÈpi 
apanessÈmi. EvaÑ apanento taÑ nimittaÑ dukkhaÑ sahanto araÒÒÈyatane 
gumbantaraÑ pavisitvÈ samaÓadhammaÑ kÈtuÑ sakkhissÈmi. Ko pana vÈdo 
pÈdehi akkamaneti dasseti. Vivekamanubr|hayanti kÈyavivekaÑ 
cittavivekaÑ upadhivivekaÒca anubr|hayanto. GaÓasa~gaÓikaÑ hi pahÈya 
kÈyavivekaÑ anubr|hayantasseva aÔÔhatiÑsÈya ÈrammaÓesu yattha katthaci 
cittaÑ samÈdahantassa cittaviveko, na sa~gaÓikÈratassa. SamÈhitasseva 
vipassanÈya kammaÑ karontassa samathavipassanaÒca yuganaddhaÑ 
karontassa kilesÈnaÑ khepanena upadhivivekÈdhigamo, na asamÈhitassa. 
Tena vuttaÑ “vivekamanubr|hayanti kÈyavivekaÑ cittavivekaÑ 
upadhivivekaÒca anubr|hayanto”ti. EvaÑ pana puttena vutte2 mÈtÈ “tena hi 
tÈta pabbajÈ”ti anujÈni. So BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ pabbajjaÑ yÈci. 
TaÑ SÈtthÈ pabbÈjesi. TaÑ pabbajitvÈ katapubbakiccaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
gahetvÈ araÒÒaÑ pavisantaÑ bhikkh| ÈhaÑsu “Èvuso tvaÑ sukhumÈlo kiÑ 
sakkhissasi araÒÒe vasitun”ti. So tesampi tameva gÈthaÑ vatvÈ araÒÒaÑ 
pavisitvÈ bhÈvanaÑ anuyuÒjanto na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne3– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, nÈnÈpupphehi4 p|jayiÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddha5p|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ thero aÒÒaÑ byÈkaronto taÑyeva gÈthaÑ 
abhÈsÊti. 
 

Lomasaka~giyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 

1. ApanudissÈmi (SÊ) 2. EvaÑ pana vutte (SÊ) 3. Khu 4. 95 piÔÔhe. 
4. NÈgapupphehi (SÊ) 5. Puppha (SÊ) 
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8. JambugÈmiyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Kacci no vatthapasutoti Èyasmato JambugÈmiyaputtattherassa1 gÈthÈ. 
KÈ uppatti? So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro hutvÈ tattha tattha 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ Ècinanto ito ekatiÑse kappe Vessabhussa 
Bhagavato kÈle ekadivasaÑ kiÑsukÈni pupphÈni disvÈ tÈni pupphÈni 
gahetvÈ BuddhaguÓe anussaranto BhagavantaÑ uddissa ÈkÈse khipanto 
p|jesi. So tena puÒÒakammena TÈvatiÑsesu nibbatto. Tato paraÑ puÒÒÈni 
katvÈ aparÈparaÑ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
CampÈyaÑ JambugÈmiyassa nÈma upÈsakassa putto hutvÈ nibbatti. Tenassa 
JambugÈmiyaputtotveva samaÒÒÈ ahosi. So vayappatto Bhagavato santike 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaÑvego pabbajitvÈ katapubbakicco 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ SÈkete aÒjanavane vasati. Athassa pitÈ “kiÑ nu kho 
mama putto sÈsane abhirato viharati, udÈhu no”ti vÊmaÑsanatthaÑ “kacci 
no vatthapasuto”ti gÈthaÑ likhitvÈ pesesi. So taÑ vÈcetvÈ “pitÈ me 
pamÈdavihÈraÑ Èsa~kati, ahaÒca ajjÈpi puthujjanabh|miÑ nÈtivatto”ti 
saÑvegajÈto ghaÔento vÈyamanto na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne2– 

   “KiÑsukaÑ pupphitaÑ disvÈ, paggahetvÈna aÒjaliÑ. 
   BuddhaseÔÔhaÑ saritvÈna, ÈkÈse abhip|jayiÑ. 

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

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

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

 ArahattaÑ pana patvÈ ÒÈtÊnaÑ VasananagaraÑ gantvÈ sÈsanassa 
niyyÈnikabhÈvaÑ pakÈsento iddhipÈÔihÈriyaÑ dessesi. TaÑ disvÈ ÒÈtakÈ 
pasannamÈnasÈ bah| saÑghÈrÈme kÈresuÑ. Theropi sakapitarÈ 
______________________________________________________________ 
 1. JambugÈmiyattherassa (SÊ) 2. Khu 4. 76 piÔÔhe. 
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pesitaÑ gÈthaÑ a~kusaÑ katvÈ ghaÔento vÈyamanto arahattaÑ sacchÈkÈsi. 
AÒÒaÑ byÈkarontopi pitup|janatthaÑ1 “kaccino vatthapasuto”ti tameva 
gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 28. Tattha kaccÊti pucchÈyaÑ nipÈto. Noti paÔisedhe. Vatthapasutoti 
vatthe pasuto vatthapasuto, cÊvaramaÓÉanÈbhirato. NidassanamattaÑ cetaÑ 
pattamaÓÉanÈdicÈpallapaÔikkhepassÈpi adhippetattÈ. “Kacci na 
vatthapasuto”tipi pÈÔho, so evattho. Bh|sanÈratoti attabhÈvavibh|sanÈya 
rato abhirato, yathekacce pabbajitvÈpi capalÈ2 kÈyadaÄhibahulÈ3 
cÊvarÈdiparikkhÈrassa attano sarÊrassa ca maÓÉanavibh|sanaÔÔhÈnÈya yuttÈ 
honti. Kimeva parikkhÈrapasuto bh|sanÈrato ca nÈhosÊti ayamettha 
padadvayassÈpi attho. SÊlamayaÑ gandhanti akhaÓÉÈdibhÈvÈpÈdanena 
suparisuddhassa catubbidhassapi sÊlassa vasena yvÈyaÑ4 “yo ca sÊlavataÑ 
gandho, vÈti devesu uttamo”ti5 vutto sÊlamayo gandho, taÑ tvaÑ vÈyasi 
sÊlasampattisambhavena kalyÈÓena kittisaddena kiÑ tvaÑ sabbÈ disÈ 
pattharasÊti attho. NetarÈ pajÈti na itarÈ dussÊlapajÈ, dussÊlattÈyeva 
dussilyamayaÑ duggandhaÑ vÈyati, (  )6 evaÑ tvaÑ duggandhaÑ avÈyitvÈ 
kacci sÊlamayaÑ gandhaÑ vÈyasÊti attho. Atha vÈ netarÈ pajÈti na itarÈ7 
dussÊlapajÈ, taÑ kacci8 na hoti, yato sÊlamayaÑ gandhaÑ vÈyasÊti 
byatirekena sÊlagandhavÈyanameva vibhÈveti. 
 

JambugÈmiyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. HÈritattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SamunnamayamattÈnanti Èyasmato HÈritattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro hutvÈ tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒasambhÈraÑ upacinanto ito ekatiÑse kappe 
______________________________________________________________ 
 1. Sapitup|janatthaÑ (SÊ) 2. Natthi (SÊ) 3. KÈyadaÉÉhibahulÈ (SÊ) 
 4. Natthi (SÊ) 5. Khu 1. 21 piÔÔhe Dhammapade. 
 6. (Na sÊlamayaÑ gandhaÑ) (Ka) 7. ItarÈ (SÊ) 8. KiÒci (SÊ) 
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SudassanaÑ nÈma paccekasambuddhaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
kuÔajapupphehi p|jaÑ katvÈ tena puÒÒakammena sugatÊsuyeva parivattento 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthinagare brÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbatti. 
HÈritotissa1 nÈmaÑ ahosi. Tassa vayappattassa mÈtÈpitaro kular|pÈdÊhi 
anucchavikaÑ kumÈrikaÑ brÈhmaÓadhÊtaraÑ ÈnesuÑ. So tÈya saddhiÑ 
bhogasukhaÑ anubhavanto ekadivasaÑ attano tassÈ ca rupasampattiÑ 
oloketvÈ dhammatÈya codiyamÈno “ÊdisaÑ nÈma r|paÑ na cirasseva jarÈya 
maccunÈ ca abhippamaddÊyatÊ”ti saÑvegaÑ paÔilabhi. 
KatipayadivasÈtikkameneva cassa bhariyaÑ kaÓhasappo ÉaÑsitvÈ mÈresi. 
So tena bhiyyoso mattÈya saÒjÈtasaÑvego Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ gharabandhane chinditvÈ pabbaji. Tassa ca cariyÈnuk|laÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ viharantassa kammaÔÔhÈnaÑ na sampajjati, cittaÑ 
ujugataÑ na hoti. So gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔho aÒÒataraÑ usukÈraÑ 
usudaÓÉaÑ2 yante pakkhipitvÈ ujuÑ karontaÑ disvÈ “ime acetanampi nÈma 
ujuÑ karonti, kasmÈ ahaÑ cittaÑ ujuÑ na karissÈmÊ”ti cintetvÈ tatova3 
paÔinivattitvÈ divÈÔÔhÈne nisinno vipassanaÑ Èrabhi. Athassa BhagavÈ upari 
ÈkÈse nisÊditvÈ ovÈdaÑ dento “samunnamayamattÈnan”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
Ayameva thero attÈnaÑ paraÑ viya ovadanto abhÈsÊti ca vadanti. 
 
 29. Tattha4 samunnamayanti sammÈ unnamento, samÈpattivasena 
kosajjapakkhe patituÑ adatvÈ tato uddharanto vÊriyasamataÑ5 yojentoti 
attho. AttÈnanti cittaÑ, atha vÈ samunnamayÈti kosajjapakkhato 
samunnamehi. Ma-kÈro padasandhikaro. HÊnavÊriyatÈya tava cittaÑ 
kammaÔÔhÈnavÊthiÑ nappaÔipajjati ce, taÑ vÊriyÈrambhavasena sammÈ 
unnamehi, anonataÑ6 anapanataÑ karohÊti adhippÈyo. EvaÑ pana karonto 
usukÈrova tejanaÑ. CittaÑ ujuÑ karitvÈna, avijjaÑ bhindahÈritÈti. YathÈ 
nÈma usukÈro kaÓÉaÑ Êsakampi onataÑ apanataÑ ca7 vijjhanto lakkhaÑ 
bhindanatthaÑ ujuÑ karoti, evaÑ kosajjapÈtato arakkhaÓena onataÑ8 
uddhaccapÈtato arakkhaÓena apanataÑ vijjhanto9 appanÈpattiyÈ cittaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. HÈritoti (Ka) 2. UsudaÓÉakaÑ (SÊ) 3. Tato (SÊ) 
 4. EvaÑ tattha (sabbattha) 5. VÊriyasamataÑ (Ka)  
 6. AnamantaÑ (SÊ) 7. ¢sakampi onatiÑ apanatiÑ ca (SÊ)  
 8. RakkhaÓena onatiÑ (SÊ) 9. RakkhaÓena apanatiÑ vijjhanto (SÊ) 
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ujuÑ karitvÈna samÈhitacitto vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ sÊghaÑ 
aggamaggaÒÈÓena avijjaÑ bhinda padÈlehÊti. TaÑ sutvÈ thero vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ na cireneva arahÈ ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “HimavantassÈvid|re, Vasalo nÈma pabbato. 
   Buddho Sudassano nÈma, vasate2 pabbatantare. 

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

   PupphaÑ kuÔajamÈdÈya, sÊse katvÈnahaÑ tadÈ3. 
   Buddhassa abhiropesiÑ, Sayambhussa Mahesino. 

   EkatiÑ se ito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkarontopi tameva gÈthaÑ abhÈsi. 
 

HÈritattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. UttiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ŒbÈdhe me samuppanneti Èyasmato Uttiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ4 upacinanto ito catunavute kappe Siddhatthassa Bhagavato kÈle 
CandabhÈgÈya nadiyÈ mahÈr|po5 SusumÈro hutvÈ nibbatto. So pÈraÑ 
gantuÑ nadiyÈ tÊraÑ6 upagataÑ BhagavantaÑ disvÈ pasannacitto pÈraÑ 
netukÈmo tÊrasamÊpe nipajji. BhagavÈ tassa anukampÈya piÔÔhiyaÑ pÈde 
Ôhapesi. So haÔÔho udaggo pÊtivegena diguÓussÈho hutvÈ sotaÑ chindanto 
sÊghena javena BhagavantaÑ paratÊraÑ7 nesi. BhagavÈ tassa cittappasÈdaÑ 
oloketvÈ “ayaÑ ito cuto 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 321 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.  2. Vasanto (Ka) 
 3. Sire katvÈna aÒjaliÑ (Ka) 4. BahuÑ puÒÒaÑ (SÊ) 5. MahÈrahade (SÊ)  
 6. TÊre (Ka) 7. PÈraÑ tÊraÑ (SÊ) 
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devaloke nibbattitvÈ1 tato paÔÔhÈya sugatÊsuyeva saÑsaranto ito catunavute 
kappe amataÑ pÈpuÓissatÊ”ti byÈkaritvÈ pakkÈmi. 

 So tathÈ sugatÊsuyeva paribbhamanto2 imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti Uttiyo nÈma 
nÈmena. So vayappatto “amataÑ pariyesissÈmÊ”ti paribbÈjako hutvÈ 
vicaranto ekadivasaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ3 dhammaÑ sutvÈ4 
sÈsane pabbajitvÈpi sÊlÈdÊnaÑ avisodhitattÈ visesaÑ nibbattetuÑ asakkonto 
aÒÒe bhikkh| visesaÑ nibbattetvÈ aÒÒaÑ byÈkaronte disvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ sa~khepeneva5 ovÈdaÑ yÈci. SatthÈpi tassa “tasmÈtiha tvaÑ 
uttiya Èdimeva visodhehÊ”ti-ÈdinÈ6 sa~khepeneva ovÈdaÑ adÈsi. So tassa 
ovÈde ÔhatvÈ vipassanaÑ Èrabhi. Tassa Èraddhavipassanassa ÈbÈdho uppajji. 
Uppanne pana ÈbÈdhe saÒjÈtasaÑvego vÊriyÈrambhavatthuÑ katvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Te vuttaÑ ApadÈne7– 

   “CandabhÈgÈnadÊtÊre, SusumÈro ahaÑ tadÈ. 
   SagocarapasutohaÑ, nadititthaÑ8 agacchahaÑ.  

   Siddhattho tamhi samaye, Sayambh| aggapuggalo. 
   NadiÑ taritukÈmo so, nadititthaÑ upÈgami. 

   Upagate ca Sambuddhe, ahampi tatthupÈgamiÑ. 
   UpagantvÈna SambuddhaÑ, imaÑ vÈcaÑ udÊrayiÑ. 

   Abhir|ha mahÈvÊra, tÈressÈmi ahaÑ tuvaÑ. 
   PettikaÑ visayaÑ mayhaÑ, anukampa MahÈmuni. 

   Mama uggajjanaÑ9 sutvÈ, abhir|hi MahÈmuni. 
   HaÔÔho haÔÔhena cittena, tÈresiÑ LokanÈyakaÑ. 

   NadiyÈ pÈrime tÊre, Siddhattho LokanÈyako. 
   AssÈsesi mamaÑ tattha, amataÑ pÈpuÓissati. 
______________________________________________________________ 
 1. Nibbattissati (SÊ) 2. SaÑsaranto (SÊ) 3. DisvÈ upasa~kamitvÈ (SÊ) 
 4. SutvÈ paÔiladdhasaddho (SÊ) 5. Sa~khepena (Ka) 6. SaÑ 3. 124 piÔÔhe. 
 7. Khu 3. 88 piÔÔhe. 8. NaditÊraÑ (Ka) 9. Mama taÑ gajjanaÑ (SÊ) 

 



 KhuddakanikÈya 112  

   TamhÈ kÈyÈ cavitvÈna, devalokaÑ agacchahaÑ. 
   DibbasukhaÑ anubhaviÑ, accharÈhi purakkhato. 

   SattakkhattuÒca Devindo, devarajjamakÈsahaÑ. 
   TÊÓikkhattuÑ cakkavattÊ, mahiyÈ issaro ahuÑ. 

   VivekamanuyuttohaÑ, nipako ca susaÑvuto. 
   DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddhasÈsane. 

   Catunnavutito kappe, tÈresiÑ yaÑ narÈsabhaÑ. 
   DuggattiÑ nÈbhijÈnÈmi, taraÓÈya idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano sammÈ paÔipattiyÈ 
paripuÓÓÈkÈravibhÈvanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto “ÈbÈdhe me 
samuppanne”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 30. Tattha ÈbÈdhemesamuppanneti sarÊrassa ÈbÈdhanato “ÈbÈdho”ti 
laddhanÈme visabhÈgadhÈtukkhobhahetuke roge mayhaÑ saÒjÈte. Sati me 
udapajjathÈti “uppanno kho me ÈbÈdho, ÔhÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, 
yadidaÑ ÈbÈdho vaÉÉheyya. YÈva panÈyaÑ ÈbÈdho na vaÉÉhati, handÈhaÑ 
vÊriyaÑ ÈrabhÈmi ‘appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya 
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ’ti” vÊriyÈrambhavatthubh|tÈ sati tasseva 
ÈbÈdhassavasena dukkhÈya vedanÈya pÊÄiyamÈnassa mayhaÑ udapÈdi. 
TenÈha “Èbodho me samuppanno, kÈlo me nappamajjitun”ti. EvaÑ 
uppannaÑ hi satiÑ a~kusaÑ katvÈ ayaÑ thero arahattaÑ pattoti. 
 

UttiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

TatiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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4. Catutthavagga 
 

1. GahvaratÊriyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PhuÔÔho ÉaÑsehÊti Èyasmato GahvaratÊriyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro ito ekatiÑse kappe Sikhissa Bhagavato 
kÈle migaluddo hutvÈ araÒÒe vicaranto addasa SikhiÑ BhagavantaÑ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le devanÈgayakkhÈnaÑ dhammaÑ desentaÑ, disvÈ 
pana pasannamÈnaso “dhammo esa vuccatÊ”ti sare nimittaÑ aggahesi. So 
tena cittappasÈdena devaloke uppanno puna aparÈparaÑ sugatÊsuyeva 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
“Aggidatto”ti laddhanÈmo vayappatto Bhagavato yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ 
saÒjÈtappasÈdo sÈsane pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ GahvaratÊre nÈma 
araÒÒaÔÔhÈne1 vasati. Tenassa GahvaratÊriyoti samaÒÒÈ ahosi. So 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

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

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

   Ghose cittaÑ pasÈdesiÑ, asamappaÔipuggale. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, uttariÑ duttaraÑ3 bhavaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ saÒÒamalabhiÑ4 tadÈ. 
   DuggattiÑ nÈbhijÈnÈmi, ghosasaÒÒÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ SÈvatthiyaÑ5 agamÈsi. 
Tassa ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ ÒÈtakÈ upagantvÈ mahÈdÈnaÑ pavattesuÑ. So 
katipayadivase vasitvÈ araÒÒameva gantukÈmo ahosi. TaÑ ÒÈtakÈ “bhante 
araÒÒaÑ nÈma ÉaÑsamakasÈdivasena bahuparissayaÑ, idheva 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒataraÔÔhÈne (SÊ) 2. Khu 4. 97 piÔÔhe. 3. AtariÑ uttariÑ (SÊ) 
 4. YaÑ puÒÒamalabhiÑ (SÊ) 5. SÈvatthiÑ (SÊ) 
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vasathÈ”ti ÈhaÑsu. TaÑ sutvÈ thero “araÒÒavÈsoyeva mayhaÑ ruccatÊ”ti 
vivekÈbhiratikittanamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto “phuÔÔho ÉaÑsehÊ”ti 
gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 31. Tattha phuÔÔho ÉaÑsehi makasehÊti ÉaÑsanasÊlatÈya “ÉaÑsÈ”ti 
laddhanÈmÈhi andhakamakkhikÈhi, makasasaÒÒitehi ca s|cimukhapÈÓehi 
phussito daÔÔhoti attho. AraÒÒasminti “paÒcadhanusatikaÑ pacchiman”ti1 
vutta-araÒÒalakkhaÓayogato araÒÒe. BrahÈvaneti 
mahÈrukkhagacchagahanatÈya mahÈvane araÒÒÈniyaÑ. NÈgo 
sa~gÈmasÊsevÈti sa~gÈmÈvacaro hatthinÈgo viya sa~gÈmamuddhani 
parasenÈsampahÈraÑ2. “AraÒÒavÈso nÈma BuddhÈdÊhi vaÓÓito thomito”ti 
ussÈhajÈto sato satimÈ hutvÈ tatra tasmiÑ araÒÒe, tasmiÑ vÈ 
ÉaÑsÈdisamphasse upaÔÔhite adhivÈsaye adhivÈseyya saheyya, “ÉaÑsÈdayo 
maÑ ÈbÈdhentÊ”ti araÒÒavÈsaÑ na jaheyyÈti attho. 
 

GahvaratÊriyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. SuppiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AjaraÑ jÊramÈnenÈti Èyasmato Suppiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So 
kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ tÈpasapabbajjaÑ 
pabbajitvÈ araÒÒÈyatane vasanto tattha BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
phalÈphalaÑ adÈsi, tathÈ bhikkhusaÑghassa. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto Kassapassa SammÈsambuddhassa kÈle 
khattiyakule nibbattitvÈ anukkamena viÒÒutaÑ patto 
kalyÈÓamittasannissayena laddhasaÑvego sÈsane pabbajitvÈ bahussuto 
ahosi. JÈtimadena sutamadena ca attÈnaÑ ukkaÑsento pare ca vambhento 
vihÈsi. So imasmiÑ BuddhuppÈde tassa kammassa nissandena SÈvatthiyaÑ 
paribh|tar|pe susÈnagopakakule nibbatti. Suppiyotissa nÈmaÑ ahosi. Atha 
viÒÒutaÑ patto attano sahÈyabh|taÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 1. 377 piÔÔhe. 2. ParasenÈsuppahÈraÑ (SÊ) 
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SopÈkattheraÑ upasa~kamitvÈ tassa santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaÑvego pabbajitvÈ sammÈpaÔipattiÑ p|retvÈ “ajaraÑ 
jÊramÈnenÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 32. Tattha ajaranti jarÈrahitaÑ, nibbÈnaÑ sandhÈyÈha. TaÑ hi ajÈtattÈ1 
natthi ettha jarÈ, etasmiÑ vÈ adhigate puggalassa sÈ natthÊti 
jarÈbhÈvahetutopi ajaraÑ nÈma. JÊramÈnenÈti jÊrantena, khaÓe khaÓe jaraÑ 
pÈpuÓantena. TappamÈnenÈti santappamÈnena, rÈgÈdÊhi ekÈdasahi aggÊhi 
dayhamÈnena. Nibbutinti yathÈvuttasantÈpÈbhÈvato nibbutasabhÈvaÑ2 
nibbÈnaÑ. Nimiyanti3parivatteyyaÑ cetÈpeyyaÑ. ParamaÑ santinti 
anavasesakilesÈbhisa~khÈrapariÄÈhav|pasamadhammatÈya uttamaÑ santiÑ. 
Cat|hi yogehi ananubandhattÈ yogakkhemaÑ. Attano uttaritarassa kassaci 
abhÈvato anuttaraÑ. AyaÑ hettha sa~khepattho–khaÓe khaÓe jarÈya 
abhibhuyyamÈnattÈ jÊramÈnena, tathÈ rÈgaggi-ÈdÊhi santappamÈnena gato 
evaÑ aniccena dukkhena asÈrena sabbathÈpi anupasantasabhÈvena sa-
upaddavena, tappaÔipakkhabhÈvato ajaraÑ, paramupasamabh|taÑ kenaci 
anupaddutaÑ anuttaraÑ nibbÈnaÑ nimiyaÑ4 parivatteyyaÑ “mahÈvata me 
lÈbho mahÈ udayo hatthagato”ti. YathÈ hi manussÈ yaÑ kiÒci bhaÓÉaÑ 
parivattentÈ nirapekkhÈ gayhamÈnena sambahumÈnÈ honti, evamayaÑ thero 
pahitatto viharanto attano kÈye ca jÊvite ca nirapekkhataÑ5. nibbÈnaÑ 
paÔipesitatthaÒca6 pakÈsento “nimiyaÑ paramaÑ santiÑ, yogakkhemaÑ 
anuttaran”ti vatvÈ tameva paÔipattiÑ paribr|hayanto vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne7– 

   “VaruÓo nÈma nÈmena, brÈhmaÓo mantapÈrag|. 
   ChaÉÉetvÈ dasa puttÈni, vanamajjhogahiÑ8 tadÈ. 

   AssamaÑ sukataÑ katvÈ, suvibhattaÑ manoramaÑ. 
   PaÓÓasÈlaÑ karitvÈna, vasÈmi vipine ahaÑ. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   MamuddharitukÈmo so, Ègacchi mama assamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AjarattÈ (Ka) 2. NibbutabhÈvo (SÊ), nibbutabhÈvaÑ (Ka)  
 3. Nimmissanti (SÊ) 4. NimmissaÑ (SÊ) 5. NirapekkhaÑ (SÊ)  
 6. PaÔisevitabbataÒca (SÊ) 7. Khu 4. 97 piÔÔhÈdÊsu. 8. VanamajjhogamiÑ (SÊ) 
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   YÈvatÈ vanasaÓÉamhi, obhÈso vipulo ahu. 
   Buddhassa ÈnubhÈvena, pajjalÊ vipinaÑ tadÈ. 

   DisvÈna taÑ pÈÔihÊraÑ, BuddhasseÔÔhassa tÈdino. 
   PattapuÔaÑ gahetvÈna, phalena p|jayiÑ ahaÑ. 

   UpagantvÈna SambuddhaÑ, sahakhÈri1 madÈsahaÑ. 
   AnukampÈya me Buddho, idaÑ vacanamabravi. 

   KhÈribhÈraÑ gahetvÈna, pacchato ehi me tuvaÑ. 
   Paribhutte ca saÑghamhi, puÒÒaÑ tava bhavissati. 

   PuÔakaÑ taÑ gahetvÈna, bhikkhusaÑghassa’dÈsahaÑ. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, TusitaÑ upapajjahaÑ. 

   Tattha dibbehi naccehi, gÊtehi vÈditehi ca. 
   PuÒÒakammena saÑyuttaÑ, anubhomi sadÈ sukhaÑ. 

   YaÑ yaÑ yonupapajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
   Bhoge me |natÈ natthi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   YÈvatÈ caturo dÊpÈ, sasamuddÈ sapabbatÈ. 
   PhalaÑ Buddhassa datvÈna, issaraÑ kÈrayÈmahaÑ. 

   YÈvatÈ ye pakkhigaÓÈ, ÈkÈse uppatanti ce. 
   Tepi me vasamanventi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   YÈvatÈ vanasaÓÉamhi, yakkhÈ bh|tÈ ca rakkhasÈ. 
   KumbhaÓÉÈ garuÄÈ cÈpi, pÈricariyaÑ upenti me. 

   KummÈ SoÓÈ madhukÈrÈ, ÉaÑsÈ ca makasÈ ubho. 
   Tepi maÑ vasamanventi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   SupaÓÓÈ nÈma sakuÓÈ, pakkhijÈtÈ2 mahabbalÈ. 
   Tepi maÑ saraÓaÑ yanti, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Yepi dÊghÈyukÈ nÈgÈ, iddhimanto mahÈyasÈ. 
   Tepi maÑ vasamanventi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SakaÑ khÈriÑ (SÊ) 2. PakkhajÈtÈ (SÊ) 
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   SÊhÈ byagghÈ ca dÊpÊ ca, acchakokataracchakÈ1. 
   Tepi maÑ vasamanventi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   OsadhÊ tiÓavÈsÊ ca, ye ca ÈkÈsavÈsino. 
   Sabbe maÑ saraÓaÑ yanti, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   SududdasaÑ sunipuÓaÑ, gambhÊraÑ suppakÈsitaÑ. 
   PhassayitvÈ viharÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Vimokkhe aÔÔha phusitvÈ, viharÈmi anÈsavo. 
   ŒtÈpÊ nipako cÈhaÑ, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Ye phalaÔÔhÈ BuddhaputtÈ, khÊÓadosÈ mahÈyasÈ. 
   AhamaÒÒataro tesaÑ, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   AbhiÒÒÈpÈramiÑ gantvÈ, sukkam|lena codito. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

   TevijjÈ iddhipattÈ ca, BuddhaputtÈ mahÈyasÈ. 
   DibbasotaÑ samÈpannÈ, tesaÑ aÒÒataro ahaÑ. 

   Satasahassito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈpi tameva gÈthaÑ aÒÒÈbyÈkaraÓavasena abhÈsi. 
 

SuppiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. SopÈkattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈpi ekaputtasminti Èyasmato SopÈkattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So 
kira purimabuddhesu katÈdhikÈro hutvÈ tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto Kakusandhassa Bhagavato kÈle aÒÒatarassa 
kuÔumbikassa putto hutvÈ nibbatto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannacitto 
bÊjap|raphalÈni Satthu upanesi. PaÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AcchakÈ ca taracchakÈ (SÊ) 
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upÈdÈya. So bhikkhusaÑghe ca abhippasanno salÈkabhattaÑ paÔÔhapetvÈ 
saÑghuddesavasena tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ yÈvatÈyukaÑ khÊrabhattaÑ adÈsi. 
So tehi puÒÒakammehi aparÈparaÑ devamanussesu sampattiÑ1 anubhavanto 
ekadÈ manussayoniyaÑ nibbatto ekassa Paccekabuddhassa khÊrabhattaÑ 
adÈsi. EvaÑ tattha tattha puÒÒÈni katvÈ sugatÊsu eva paribbhamanto2 
imasmiÑ BuddhuppÈde purimakammanissandena SÈvatthiyaÑ aÒÒatarÈya 
duggatitthiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. Tassa mÈtÈ dasa mÈse kucchinÈ 
pariharitvÈ paripakke gabbhe vijÈyanakÈle vijÈyituÑ asakkontÊ mucchaÑ 
ÈpajjitvÈ bahuvelaÑ matÈ viya nipajji. TaÑ ÒÈtakÈ “matÈ”ti saÒÒÈya 
susÈnaÑ netvÈ citakaÑ ÈropetvÈ devatÈnubhÈvena3 vÈtavuÔÔhiyÈ uÔÔhitÈya 
aggiÑ adatvÈ pakkamiÑsu. DÈrako pacchimabhavikattÈ devatÈnubhÈvena 
mÈtukucchito arogo nikkhami. MÈtÈ pana kÈlamakÈsi. DevatÈ taÑ gahetvÈ 
manussar|pena susÈnagopakassa gehe ÔhapetvÈ katipayakÈlaÑ patir|pena 
ÈhÈrena posesi. Tato paraÑ susÈnagopako ca naÑ attano puttaÑ katvÈ 
vaÉÉheti. So tathÈ vaÉÉhento tassa puttena Supiyena nÈma dÈrakena 
saddhiÑ kÊÄanto vicarati. Tassa susÈne jÈtasaÑvaÉÉhabhÈvato SopÈkoti 
samaÒÒÈ ahosi. 

 AthekadivasaÑ sattavassikaÑ taÑ BhagavÈ pacc|savelÈya ÒÈÓajÈlaÑ 
pattharitvÈ veneyyabandhave oloketvÈ4 ÒÈÓajÈlantogadhaÑ disvÈ 
susÈnaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. DÈrako pubbahetunÈ codiyamÈno pasannamÈnaso 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. SatthÈ tassa dhammaÑ kathesi. 
So dhammaÑ sutvÈ pabbajjaÑ yÈcitvÈ “pitarÈ anuÒÒÈtosÊ”ti vutto pitaraÑ 
Satthu santikaÑ nesi5. Tassa pitÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ “bhante 
imaÑ dÈrakaÑ pabbÈjethÈ”ti anujÈni. SatthÈ taÑ pabbÈjetvÈ mettÈbhÈvanÈya 
niyojesi. So mettÈkammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ susÈne viharanto na cirasseva 
mettÈjhÈnaÑ nibbattetvÈ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne6– 
______________________________________________________________ 
 1. Sampattiyo (SÊ) 2. SaÑsaranto (SÊ) 3. DevatÈdhiggahitena (Ka) 
 4. Olokento (SÊ) 5. Œnesi (SÊ) 6. Khu 4. 24 piÔÔhe. 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  119  

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

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

   DisvÈnahaÑ devadevaÑ, vippasannena cetasÈ. 
   DakkhiÓeyyassa vÊrassa1, bÊjamiÒja2 madÈsahaÑ. 

   ImasmiÑyeva kappamhi, yaÑ miÒjamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bÊjamiÒjassidaÑ3 phalaÑ. 

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

 ArahÈ hutvÈ pana aÒÒesaÑ sosÈnikabhikkh|naÑ mettÈbhÈvanÈvidhiÑ4 
dassento “yathÈpi ekaputtasmin”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 33. Tattha yathÈti opammatthe nipÈto. Ekaputtasminti punÈti ca 
kulavaÑsaÑ tÈyati cÈti5 putto, atrajÈdibhedo putto. Eko putto ekaputto, 
tasmiÑ ekaputtasmiÑ. Visaye cetaÑ bhummavacanaÑ. Piyasminti 
piyÈyitabbatÈya ceva ekaputtatÈya ca r|pasÊlÈcÈrÈdÊhi ca 
pemakaraÓaÔÔhÈnabh|te. KusalÊti kusalaÑ vuccati khemaÑ sotthibhÈvo, taÑ 
labhitabbaÑ etassa atthÊti kusalÊ, sattÈnaÑ hitesÊ mettajjhÈsayo. Sabbesu 
pÈÓes|ti sabbesu sattesu. SabbatthÈti sabbÈsu disÈsu, sabbesu vÈ bhavÈdÊsu, 
sabbÈsu vÈ avatthÈsu. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ ekaputtake6 piye manÈpe 
mÈtÈpitÈ kusalÊ ekantahitesÊ bhaveyya, evaÑ puratthimÈdibhedÈsu sabbÈsu 
disÈsu, kÈmabhavÈdibhedesu sabbesu7 bhavesu daharÈdibhedÈsu sabbÈsu 
avatthÈsu ca8 Ôhitesu sabbesu sattesu ekantahitesitÈya kusalÊ bhaveyya, 
“mitto udÈsÊno9 paccatthiko”ti sÊmaÑ akatvÈ sÊmÈsambhedavasena 
sabbattha ekarasaÑ mettaÑ bhÈveyyÈti. ImaÑ pana gÈthaÑ vatvÈ “sace10 
tumhe Èyasmanto evaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DhÊrassa (Ka) 2. BÊjap|ra (SÊ, Ka) 3. BÊjap|jÈyidaÑ (SÊ)     
 4. MettÈbhÈvanÈya vÊthiÑ (SÊ) 5. PunÈti kulavaÑsaÑ tÈyatÊti vÈ (SÊ, Ka) 
 6. Ekaputte (SÊ) 7. Sabbesu vÈ (SÊ) 8. AvatthÈsupi (SÊ) 
 9. Mitto udÈhu no (SÊ) 10. Sabbe (Ka) 
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mettÈbhÈvanaÑ anuyuÒjeyyÈtha, ye te BhagavatÈ ‘sukhaÑ supatÊ’ti-ÈdinÈ1 
ekÈdasa mettÈnisaÑsÈ vuttÈ, ekaÑsena tesaÑ bhÈgino bhavathÈ”ti 
ovÈdamadÈsi. 
 

SopÈkattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. PosiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AnÈsannavarÈti Èyasmato Posiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ bahuÑ 
kusalaÑ upacinitvÈ sugatÊsu eva saÑsaranto ito dvenavute2 kappe Tissassa 
Bhagavato kÈle migaluddo hutvÈ araÒÒe vicarati. Atha BhagavÈ tassa 
anuggahaÑ kÈtuÑ araÒÒaÑ gantvÈ tassa cakkhupathe attÈnaÑ dassesi. So 
BhagavantaÑ disvÈ pasannacitto ÈvudhaÑ nikkhipitvÈ upasa~kamitvÈ 
aÒjaliÑ paggayha aÔÔhÈsi. BhagavÈ nisÊditukÈmataÑ dassesi. So tÈvadeva 
tiÓamuÔÔhiyo gahetvÈ same bh|mibhÈge sakkaccaÑ santharitvÈ adÈsi. NisÊdi 
tattha BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya. Nisinne pana Bhagavati anappakaÑ 
pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedento BhagavantaÑ vanditvÈ sayampi ekamantaÑ 
nisÊdi. Atha BhagavÈ “ettakaÑ vaÔÔati imassa kusalabÊjan”ti uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi. Acirapakkante Bhagavati taÑ sÊho migarÈjÈ ghÈtesi. So kÈla~kato 
devaloke nibbatti. “So kira Bhagavati anupagacchanne3 sÊhena ghÈtito 
niraye nibbattissatÊ”ti taÑ disvÈ BhagavÈ sugatiyaÑ nibbattanatthaÑ 
kusalabÊjaropanatthaÒca upasa~kami. 

 So tattha yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato devalokato cavitvÈ sugatÊsuyeva 
parivattento imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa 
MahÈvibhavassa seÔÔhino putto Sa~gÈmajitattherassa kaniÔÔhabhÈtÈ hutvÈ 
nibbatti. Posiyotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto dÈrapariggahaÑ katvÈ 
ekaÑ puttaÑ labhitvÈ antimabhavikatÈya dhammatÈya codiyamÈno jÈti-ÈdiÑ 
paÔicca uppannasaÑvego pabbajitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ v|pakaÔÔho 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 3. 542 piÔÔhe. 2. Catunavute (SÊ) 3. AnÈgacchante (SÊ) 
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hutvÈ catusaccakammaÔÔhÈnabhÈvanaÑ1 anuyuÒjanto na cirasseva 
vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “HimavantassÈvid|re, Lambako nÈma pabbato. 
   Tattheva Tisso Sambuddho, abbhokÈsamhi ca~kami. 

   Migaluddo tadÈ ÈsiÑ, araÒÒe kÈnane ahaÑ. 
   DisvÈna taÑ devadevaÑ, tiÓamuÔÔhimadÈsahaÑ. 

   NisÊdanatthaÑ Buddhassa, datvÈ cittaÑ pasÈdayiÑ. 
   SambuddhaÑ abhivÈdetvÈ, pakkÈmiÑ uttarÈmukho. 

   AciraÑ gatamattassa, migarÈjÈ apothayi. 
   SÊhena pothito3 santo, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

   Œsanne me kataÑ kammaÑ, BuddhaseÔÔhe anÈsave. 
   Sumutto saravegova, devalokamagacchahaÑ. 

   Y|po tattha subho Èsi, puÒÒakammÈbhinimmito. 
   SahassakaÓÉo satabheÓÉu, dhajÈlu haritÈmayo. 

   PabhÈ niddhÈvate tassa, sataraÑsÊva uggato. 
   ŒkiÓÓo devakaÒÒÈhi, ÈmodiÑ kÈmakÈmihaÑ. 

   DevalokÈ cavitvÈna, sukkam|lena codito. 
   ŒgantvÈna manussattaÑ, pattomhi ÈsavakkhayaÑ. 

   Catunnavutito kappe, nisÊdanamadÈsahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, tiÓamuÔÔhe idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ BhagavantaÑ vandituÑ SÈvatthiÑ Ègato ÒÈtiÑ4 
anukampÈya ÒÈtigehaÑ agamÈsi. Tattha naÑ purÈÓadutiyikÈ vanditvÈ 
ÈsanadÈnÈdinÈ paÔhamaÑ upÈsikÈ viya vattaÑ dassetvÈ therassa ajjhÈsayaÑ 
ajÈnantÊ pacchÈ itthikuttÈdÊhi palobhetukÈmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TacapaÒcakakammaÔÔhÈnabhÈvanaÑ (SÊ) 2. Khu 4. 101 piÔÔhe. 
 3. PÈtito (SÊ) 4. ©ÈtÊnaÑ (SÊ) 
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ahosi. Thero “aho andhabÈlÈ mÈdisepi nÈma evaÑ paÔipajjatÊ”ti cintetvÈ 
kiÒci avatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ araÒÒameva gato. TaÑ ÈraÒÒakÈ bhikkh| “kiÑ 
Èvuso atilahuÑ nivattosi1, ÒÈtakehi na diÔÔhosÊ”ti pucchiÑsu. Thero tattha 
pavattiÑ Ècikkhanto “anÈsannavarÈ etÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 34. Tattha anÈsannavarÈti etÈ itthiyo na ÈsannÈ anupagatÈ, d|re eva vÈ 
ÔhitÈ hutvÈ varÈ purisassa seÔÔhÈ hitÈvahÈ, taÒca kho niccameva 
sabbakÈlameva, na rattimeva, na divÈpi, na rahovelÈyapi. VijÈnatÈti 
vijÈnantena. “AnÈsannaparÈ”tipi PÈÄi, so evattho. AyaÑ hettha adhippÈyo–
caÓÉahatthi-assamahiÑsasÊhabyagghayakkharakkhasapisÈcÈpi manussÈnaÑ 
anupasa~kamantÈ varÈ seÔÔhÈ, na anatthÈvahÈ, te pana upasa~kamantÈ 
diÔÔhadhammikaÑyeva anatthaÑ kareyyuÑ. Itthiyo pana upasa~kamitvÈ 
diÔÔhadhammikaÑ samparÈyikaÑ vimokkhanissitampi atthaÑ vinÈsetvÈ 
mahantaÑ anatthaÑ ÈpÈdenti, tasmÈ anÈsannavarÈ etÈ niccameva vijÈnatÈti. 
IdÈni tamatthaÑ att|panÈyikaÑ katvÈ dassento “gÈmÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
gÈmÈti gÈmaÑ. Upayogatthe hi etaÑ nissakkavacanaÑ. AraÒÒamÈgammÈti 
araÒÒato ÈgantvÈ. Ma-kÈro padasandhikaro, nissakke cetaÑ 
upayogavacanaÑ. Tatoti maÒcakato. AnamantetvÈti anÈlapitvÈ 
purÈÓadutiyikaÑ “appamattÈ hohÊ”ti ettakampi avatvÈ. Posiyoti attÈnameva 
paraÑ viya vadati. Ye pana “pakkÈmin”ti paÔhanti, tesaÑ ahaÑ posiyo 
pakkÈminti yojanÈ. Ye pana “sÈ itthÊ theraÑ gharaÑ upagataÑ bhojetvÈ 
palobhetukÈmÈ jÈtÈ, taÑ disvÈ thero tÈvadeva gehato nikkhamitvÈ vihÈraÑ 
gantvÈ attano vasanaÔÔhÈne maÒcake nisÊdi. SÈpi kho itthÊ pacchÈbhattaÑ 
ala~katapaÔiyattÈ vihÈre therassa vasanaÔÔhÈnaÑ upasa~kami. TaÑ disvÈ 
thero kiÒci avatvÈ2 uÔÔhÈya divÈÔÔhÈnameva gato”ti vadanti, tesaÑ “gÈmÈ 
araÒÒamÈgammÈ”ti gÈthÈpadassa attho yathÈrutavaseneva3 niyyati. vihÈro hi 
idha “araÒÒan”ti adhippeto. 
 

PosiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Œnivattosi (SÊ) 2. AvatvÈva (SÊ) 3. YathÈvuttavaseneva (SÊ) 
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5. SÈmaÒÒakÈnittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SukhaÑ sukhatthoti Èyasmato SÈmaÒÒakÈnittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro hutvÈ tattha tattha bhave kusalaÑ 
upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle manussayoniyaÑ 
nibbatto VipassiÑ BhagavantaÑ disvÈ passannamÈnaso ekaÑ maÒcaÑ 
adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde aÒÒatarassa paribbÈjakassa putto hutvÈ nibbatti. 
SÈmaÒÒakÈnÊtissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto Satthu 
yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ passannamÈnaso sÈsane pabbajitvÈ cariyÈnuk|laÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ jhÈnaÑ nibbattetvÈ jhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

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

   HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ, dibbayÈnaÑ samajjhagaÑ2. 
   Tena maÒcaka3 dÈnena, pattomhi ÈsavakkhayaÑ. 

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

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

 Therassa pana gihisahÈyako KÈtiyÈno4 nÈma paribbÈjako 
BuddhuppÈdato paÔÔhÈya titthiyÈnaÑ hatalÈbhasakkÈratÈya 
ghÈsacchÈdanamattampi alabhanto ŒjÊvakÈpakato5 theraÑ upasa~kamitvÈ 
“tumhe sÈkiyaputtiyÈ nÈma mahÈlÈbhaggayasaggappattÈ sukhena jÊvatha, 
mayaÑ pana dukkhitÈ kicchajÊvikÈ, kathaÑ nu kho paÔipajjamÈnassa 
diÔÔhadhammikaÒceva samparÈyikaÒca sukhaÑ sampajjatÊ”ti pucchi. Athassa 
thero “nippariyÈyato sukhaÑ nÈma lokuttarasukhameva, taÒca tadanur|paÑ 
paÔipattiÑ paÔipajjantassevÈ”ti attanÈ tassa adhigatabhÈvaÑ pariyÈyena 
vibhÈvento “sukhaÑ sukhattho labhate tadÈcaran”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 328 piÔÔhe. 2. RathayÈnaÑ labhÈmahaÑ (SÊ) 3. MaÒcassa (SÊ) 
 4. KÈÔiyÈno (Ka)  5. ŒjÊvÈpakato (?) 
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 35. Tattha sukhanti nirÈmisaÑ sukhaÑ idhÈdhippetaÑ. TaÒca 
phalasamÈpatti ceva nibbÈnaÒca. TathÈ hi “ayaÑ samÈdhi 
paccuppannasukho ceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈko”1 “nibbÈnaÑ paramaÑ 
sukhan”ti2 ca vuttaÑ. Sukhatthoti sukhappayojano, yathÈvuttena sukhena 
atthiko. Labhateti pÈpuÓÈti, atthikassevedaÑ sukhaÑ, na itarassa. Ko pana 
atthikoti Èha “tadÈcaran”ti tadatthaÑ Ècaranto, yÈya paÔipattiyÈ taÑ 
paÔipattiÑ paÔipajjantoti attho. Na kevalaÑ tadÈcaraÑ sukhameva labhate, 
atha kho kittiÒca pappoti “itipi sÊlavÈ suparisuddhakÈyavacÊkammanto 
suparisuddhÈjÊvo jhÈyÊ jhÈnayutto”ti-ÈdinÈ kittiÑ parammukhÈ 
patthaÔayasataÑ pÈpuÓÈti. Yasa’ssa vaÉÉhatÊti sammukhe 
guÓÈbhitthavasa~khÈto parivÈrasampadÈsa~khÈto ca yaso assa paribr|hati. 
IdÈni “tadÈcaran”ti sÈmaÒÒato vuttamatthaÑ sar|pato dassento “yo 
ariyamaÔÔha~gikamaÒjasaÑ ujuÑ, bhÈveti maggaÑ amatassa pattiyÈ”ti Èha. 
Tassattho–yo puggalo kilesehi ÈrakattÈ parisuddhaÔÔhena paÔipajjantÈnaÑ 
ariyabhÈvakaraÓaÔÔhena ca ariyaÑ, sammÈdiÔÔhi-Èdi-aÔÔha~gasamudÈya-tÈya 
aÔÔha~gikaÑ, antadvayarahitamajjhimapaÔipattibhÈvato akuÔilaÔÔhena 
aÒjasaÑ, kÈyava~kÈdippahÈnato ujuÑ, nibbÈnatthikehi magganiyaÔÔhena 
kilese mÈrento gamanaÔÔhena ca “maggan”ti laddhanÈmaÑ 
dukkhanirodhagÈminipaÔipadaÑ amatassa asa~khatÈya dhÈtuyÈ pattiyÈ 
adhigamÈya bhÈveti attano santÈne uppÈdeti vaÉÉheti ca, so nippariyÈyena 
“sukhattho tadÈcaran”ti vuccati, tasmÈ yathÈvuttaÑ sukhaÑ labhati. TaÑ 
sutvÈ paribbÈjako pasannamÈnaso pabbajitvÈ sammÈ paÔipajjanto na 
cirasseva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Idameva therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

SÈmaÒÒakÈnittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. DÊ 3. 234; AÑ 2. 20; Abhi 2. 347 piÔÔhesu. 2. Khu 1. 43 piÔÔhe Dhammapade. 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  125  

6. KumÈputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SÈdhu sutanti Èyasmato KumÈputtattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira 
purimabuddhesu katÈdhikÈro ito ekanavute kappe Ajinacammavasano 
tÈpaso hutvÈ BandhumatÊnagare rÈjuyyÈne vasanto VipassiÑ BhagavantaÑ 
passitvÈ pasannamÈnaso pÈdabbhaÒjanatelaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devaloke nibbatto. Tato paÔÔhÈya sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde AvantiraÔÔhe VeÄukaÓÔakanagare gahapatikule nibbatto. 
“Nando”tissa nÈmaÑ akaÑsu. MÈtÈ panassa KumÈ nÈma, tena KumÈputtoti 
paÒÒÈyittha. So Èyasmato SÈriputtassa santike dhammaÑ sutvÈ 
laddhappasÈdo pabbajitvÈ1 katapubbakicco pariyantapabbatapasse 
samaÓadhammaÑ karonto visesaÑ nibbattetuÑ asakkonto BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ kammaÔÔhÈnaÑ sodhetvÈ sappÈyaÔÔhÈne2 
vasanto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

   “Nagare BandhumatiyÈ, rÈjuyyÈne vasÈmahaÑ. 
   CammavÈsÊ tadÈ ÈsiÑ, kamaÓÉaludharo4 ahaÑ. 

   AddasaÑ vimalaÑ BuddhaÑ, SayambhuÑ aparÈjitaÑ. 
   PadhÈnaÑ pahitattaÑ taÑ, jhÈyiÑ jhÈnarataÑ vasiÑ. 

   SabbakÈmasamiddhaÒca, oghatiÓÓamanÈsavaÑ. 
   DisvÈ pasannasumano, abbhaÒjanamadÈsahaÑ. 

   Ekanavutito kappe, abbhaÒjanamadÈsahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, abbhaÒjanassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ araÒÒe kÈyadaÄhibahule bhikkh| disvÈ te 
ovadanto sÈsanassa niyyÈnikabhÈvaÑ pakÈsento “sÈdhu sutaÑ sÈdhu 
caritakan”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. PabbajitvÈ laddh|pasampado (SÊ) 2. SappÈyaÔÔhÈneva (SÊ) 
 3. Khu 4. 103 piÔÔhe. 4. KamaÓÉaladharo (SÊ) 
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 36. Tattha sÈdh|ti sundaraÑ. Sutanti savanaÑ. TaÒca kho 
vivaÔÔ|panissitaÑ visesato appicchatÈdipaÔisaÑyuttaÑ 
dasakathÈvatthusavanaÑ idhÈdhippetaÑ. SÈdhu caritakanti tadeva 
appicchatÈdicaritaÑ ciÓÓaÑ, sÈdhucaritameva hi “caritakan”ti vuttaÑ. 
PadadvayenÈpi bÈhusaccaÑ tadanur|paÑ paÔipattiÒca “sundaran”ti dasseti. 
SadÈti sabbakÈle navakamajjhimatherakÈle, sabbesu vÈ iriyÈpathakkhaÓesu. 
AniketavihÈroti kilesÈnaÑ nivÈsanaÔÔhÈnaÔÔhena paÒcakÈmaguÓÈ niketÈ 
nÈma, lokiyÈ vÈ chaÄÈrammaÓadhammÈ. YathÈha “r|panimitta1 
niketavisÈravinibandhÈ kho gahapati ‘niketasÈrÊ’ti vuccatÊ”ti-Èdi2. TesaÑ 
niketÈnaÑ pahÈnatthÈya paÔipadÈ aniketavihÈro. Atthapucchananti taÑ3 
ÈjÈnitukÈmassa kalyÈÓamittaÑ upasa~kamitvÈ 
diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthapabhedassa pucchanaÑ, 
kusalÈdibhedassa vÈ atthassa sabhÈvadhammassa “kiÑ bhante kusalaÑ, kiÑ 
akusalaÑ, kiÑ sÈvajjaÑ, kiÑ anavajjan”ti-ÈdinÈ4 pucchanaÑ 
atthapucchanaÑ. PadakkhiÓakammanti taÑ pana pucchitvÈ 
padakkhiÓaggÈhibhÈvena tassa ovÈde adhiÔÔhÈnaÑ sammÈpaÔipatti. IdhÈpi 
“sÈdh|”ti padaÑ ÈnetvÈ yojetabbaÑ. EtaÑ sÈmaÒÒanti “sÈdhu sutan”ti-
ÈdinÈ vuttaÑ yaÑ sutaÑ, yaÒca caritaÑ, yo ca aniketavihÈro, yaÒca 
atthapucchanaÑ, yaÒca padakkhiÓakammaÑ, etaÑ sÈmaÒÒaÑ eso 
samaÓabhÈvo5. YasmÈ imÈya eva paÔipadÈya samaÓabhÈvo, na aÒÒathÈ, 
tasmÈ “sÈmaÒÒan”ti nippariyÈyato maggaphalassa adhivacanaÑ. Tassa vÈ 
pana ayaÑ apaÓÓakapaÔipadÈ, taÑ panetaÑ sÈmaÒÒaÑ yÈdisassa 
sambhavati, taÑ dassetuÑ “akiÒcanassÈ”ti vuttaÑ. ApariggÈhakassa,6 
khettavatthuhiraÒÒasuvaÓÓadÈsidÈsÈdipariggahapaÔiggahaÓarahitassÈti attho. 
 
 
 
 
 
 

KumÈputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈruppanimitta (Ka), yathÈnur|panimittaÑ (Ka) 2. SaÑ 2. 9 piÔÔhe. 
 3. Nitthi (SÊ) 4. Ma 3. 248 piÔÔhe. 
 5. SÈmaÒÒabhÈvo (SÊ, Ka) 6. Vatthu-apariggÈhakassa (Ka) 
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7. KumÈputtasahÈyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NÈnÈjanapadaÑ yantÊti Èyasmato KumÈputtasahÈyattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto ito catunavute kappe Siddhatthassa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto araÒÒaÑ pavisitvÈ 
bahuÑ rukkhadaÓÉaÑ chinditvÈ kattarayaÔÔhiÑ1 katvÈ saÑghassa adÈsi. 
AÒÒaÒca yathÈvibhavaÑ puÒÒaÑ katvÈ devesu nibbattitvÈ tato paÔÔhÈya 
sugatÊsuyeva parivattento imasmiÑ BuddhuppÈde VeÄukaÓÔakanagare iddhe 
kule nibbatti. Sudanto2tissa nÈmaÑ ahosi. “VÈsulo”ti keci vadanti. So 
KumÈputtassa piyasahÈyo hutvÈ vicaranto “KumÈputto pabbajito”ti sutvÈ na 
hi n|na so orako dhammavinayo, yattha KumÈputto pabbajito”ti 
tadanubandhena sayampi pabbajitukÈmo hutvÈ Satthu santikaÑ upasa~kami. 
Tassa SatthÈ dhammaÑ desesi. So bhiyyoso mattÈya pabbajjÈya 
saÒjÈtachando pabbajitvÈ KumÈputteneva saddhiÑ pariyantapabbate 
bhÈvanÈnuyutto viharati. Tena ca samayena sambahulÈ bhikkh| 
nÈnÈjanapadesu janapadacÈrikaÑ carantÈpi gacchantÈpi ÈgacchantÈpi taÑ 
ÔhÈnaÑ upagacchanti. Tena tattha kolÈhalaÑ hoti. TaÑ disvÈ Sudantatthero 
“ime bhikkh| niyyÈnikasÈsane pabbajitvÈ janapadavitakkaÑ anuvattentÈ 
cittasamÈdhiÑ virÈdhentÊ”ti saÑvegajÈto tameva saÑvegaÑ attano 
cittadamanassa a~kusaÑ karonto “nÈnÈjanapadaÑ yantÊ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 37. Tattha nÈnÈjanapadanti visuÑ visuÑ nÈnÈvidhaÑ janapadaÑ, 
KÈsikosalÈdi-anekaraÔÔhanti3 attho. YantÊti gacchanti. VicarantÈti “asuko 
janapado subhikkho sulabhapiÓÉo, asuko khemo arogo”ti-Èdivitakkavasena 
janapadacÈrikaÑ carantÈ. AsaÒÒatÈti tasseva janapadavitakkassa 
appahÊnatÈya cittena asaÑyatÈ. SamÈdhiÒca virÈdhentÊti sabbassapi 
uttarimanussadhammassa m|labh|taÑ upacÈrappanÈbhedaÑ samÈdhiÒca 
nÈma 
______________________________________________________________ 
 1. KÈttarayaÔÔhiyo (SÊ) 2. Sudatto (SÊ) 
 3. KÈsikosalÈdibhedaÑ anekaraÔÔhanti (SÊ) 
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virÈdhenti. Ca-saddo sambhÈvane. DesantaracaraÓena jhÈyituÑ 
okÈsÈbhÈvena anadhigataÑ samÈdhiÑ nÈdhigacchantÈ, adhigataÒca 
vasÊbhÈvÈnÈpÈdanena jÊrantÈ virÈdhenti nÈma. KiÑsu raÔÔhacariyÈ karissatÊti 
s|ti nipÈtamattaÑ. “EvaÑbh|tÈnaÑ raÔÔhacariyÈ janapadacÈrikÈ kiÑ 
karissati, kiÑ nÈma atthaÑ sÈdhessati, niratthakÈvÈ”ti garahanto vadati. 
TasmÈti yasmÈ ÊdisÊ desantaracariyÈ bhikkhussa na atthÈvahÈ, api ca kho 
anatthÈvahÈ sampattÊnaÑ1 virÈdhanato, tasmÈ. Vineyya sÈrambhanti 
vasanapadese arativasena uppannaÑ sÈrambhaÑ cittasaÑkilesaÑ 
tadanur|pena paÔisa~khÈnena vinetvÈ v|pasametvÈ. JhÈyeyyÈti 
ÈrammaÓ|panijjhÈnena lakkhaÓ|panijjhÈnena cÈti duvidhenapi jhÈnena 
jhÈyeyya. Apurakkhatoti micchÈvitakkehi taÓhÈdÊhi vÈ na purakkhatoti 
tesaÑ vasaÑ anupagacchanto kammaÔÔhÈnameva manasi kareyyÈti attho. 
EvaÑ pana vatvÈ thero tameva saÑvegaÑ a~kusaÑ katvÈ vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “KÈnanaÑ vanamoggayha, veÄuÑ chetvÈnahaÑ tadÈ. 
   ŒlambanaÑ karitvÈna, saÑghassa adadiÑ bahuÑ. 

   Tena cittappasÈdena, subbate abhivÈdiya3. 
   ŒlambadaÓÉaÑ datvÈna, pakkÈmiÑ uttarÈmukho. 

    Catunnavutito kappe, yaÑ daÓÉamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, daÓÉadÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 YaÑ panatthaÑ a~kusaÑ katvÈ ayaÑ thero arahattaÑ patto, 
tamevatthaÑ hadaye ÔhapetvÈ arahattaÑ pattopi “nÈnÈjanapadaÑ yantÊ”ti 
imameva gÈthaÑ abhÈsi. TasmÈ tadevassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 
 
 
 
 

KumÈputtasahÈyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈpattÊnaÑ (SÊ) 2. Khu 4. 104 piÔÔhe. 3. Subbaco abhivÈdayiÑ (SÊ) 
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8. GavampatittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo iddhiyÈ sarabhunti Èyasmato Gavampatittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro ito ekatiÑse kappe SikhiÑ 
BhagavantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso pupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke uppanno1 aparÈparaÑ puÒÒÈni karonto 
KoÓÈgamanassa Bhagavato cetiye chattaÒca vedikaÒca kÈresi. Kassapassa 
pana Bhagavato kÈle aÒÒatarasmiÑ kulagehe nibbatto. TasmiÑ ca kule 
bahuÑ gomaÓÉalaÑ ahosi. TaÑ gopÈlakÈ rakkhanti. AyaÑ tattha 
antarantarÈ yuttappayuttaÑ vicÈrento vicarati. So ekaÑ khÊÓÈsavattheraÑ 
gÈme piÓÉÈya caritvÈ bahigÈme devasikaÑ ekasmiÑ padese bhattakiccaÑ 
karontaÑ disvÈ “ayyo s|riyÈtapena kilamissatÊ”ti cintetvÈ cattÈro 
sirÊsadaÓÉe ussÈpetvÈ tesaÑ upari sirÊsasÈkhÈyo ÔhapetvÈ sÈkhÈmaÓÉapaÑ 
katvÈ adÈsi. “MaÓÉapassa samÊpe sirÊsarukkhaÑ ropesÊ”ti ca vadanti. Tassa 
anukampÈya devasikaÑ thero tattha nisÊdi. So tena puÒÒakammena tato 
cavitvÈ CÈtumahÈrÈjikesu nibbatti. Tassa purimakammasaÑs|cakaÑ 
vimÈnadvÈre mahantaÑ sirÊsavanaÑ nibbatti vaÓÓagandhasampannehi 
aÒÒehi2 pupphehi sabbakÈle upasobhayamÈnaÑ, tena taÑ vimÈnaÑ 
“serÊsakan”ti paÒÒÈyittha. So devaputto ekaÑ BuddhantaraÑ devesu ca 
manussesu ca saÑsaritvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde Yasattherassa cat|su 
gihisahÈyesu Gavampati nÈma hutvÈ Èyasmato Yasassa pabbajitabhÈvaÑ 
sutvÈ attano sahÈyehi saddhiÑ Bhagavato santikaÑ agamÈsi. SatthÈ tassa 
dhammaÑ desesi. So desanÈvasÈne sahÈyehi saddhiÑ arahatte patiÔÔhÈsi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Migaluddo pure ÈsiÑ, vipine vicaraÑ ahaÑ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, sabbadhammÈna pÈraguÑ. 

   TasmiÑ MahÈkÈruÓike, sabbasattahite rate. 
   Pasannacitto sumano, nelapupphaÑ ap|jayiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Nibbatto (SÊ) 2. CaÒÒehi (SÊ) 3. Khu 4. 105 piÔÔhe. 
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   EkatiÑse ito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddha1p|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ thero vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedento SÈkete 
viharati AÒjanavane. Tena ca samayena BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena 
saddhiÑ SÈketaÑ gantvÈ AÒjanavane vihÈsi. SenÈsanaÑ nappahosi. 
SambahulÈ bhikkh| vihÈrasÈmantÈ sarabhuyÈ nadiyÈ vÈlikÈpuÄine sayiÑsu. 
Atha aÉÉharattasamaye nadiyÈ udakoghe Ègacchante sÈmaÓerÈdayo 
uccÈsaddamahÈsaddÈ ahesuÑ. BhagavÈ taÑ ÒatvÈ ÈyasmantaÑ GavampatiÑ 
ÈÓÈpesi “gaccha Gavampati jaloghaÑ vikkhambhetvÈ bhikkh|naÑ 
phÈsuvihÈraÑ karohÊ”ti. Thero “sÈdhu bhante”ti iddhibalena nadÊsotaÑ 
vikkhambhi, taÑ d|ratova pabbatak|ÔaÑ viya aÔÔhÈsi. Tato paÔÔhÈya therassa 
ÈnubhÈvo loke pÈkaÔo ahosi. AthekadivasaÑ SatthÈ mahatiyÈ devaparisÈya 
majjhe nisÊditvÈ dhammaÑ desentaÑ theraÑ disvÈ lokÈnukampÈya tassa 
guÓÈnaÑ vibhÈvanatthaÑ taÑ pasaÑsanto “yo iddhiyÈ sarabhun”ti gÈthaÑ 
abhÈsi. 
 
 38. Tattha iddhiyÈti adhiÔÔhÈniddhiyÈ. Sarabhunti evaÑnÈmikaÑ 
nadiÑ2, yaÑ loke “Sarabhun”ti3 vadanti. AÔÔhapesÊti4 sandituÑ adento 
sotaÑ nivattetvÈ pabbatak|ÔaÑ viya mahantaÑ jalarÈsiÑ katvÈ Ôhapesi. 
Asitoti na sito, taÓhÈdiÔÔhi-nissayarahito, bandhanasa~khÈtÈnaÑ5 vÈ 
sabbasaÑyojanÈnaÑ samucchinnattÈ kenacipi bandhanena abaddho, tato eva 
ejÈnaÑ6 kilesÈnaÑ abhÈvato anejo so gavampati, taÑ sabbasa~gÈtigataÑ 
tÈdisaÑ sabbepi rÈgadosamohamÈnadiÔÔhisa~ge atikkamitvÈ ÔhitattÈ 
sabbasa~gÈtigataÑ, asekkhamunibhÈvato MuhÈmuniÑ, tato eva 
kÈmakammabhavÈdibhedassa7 sakalassapi bhavassa pÈraÑ nibbÈnaÑ gatattÈ 
bhavassa pÈraguÑ. DevÈ namassantÊti devÈpi namassanti, pageva itarÈ 
pajÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Puppha (SÊ) 2. EvaÑnÈmakÈ nadÊ (SÊ) 3. Sarayunti (?)  
 4. PaÔÔhapesÊti (Ka) 5. Bandhanasambh|tÈnaÑ (Ka) 6. EjÈkÈrÈnaÑ (Ka)  
 7. KÈmabhavÈdibhedassa (SÊ) 
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 GÈthÈpariyosÈne mahato janakÈyassa dhammÈbhisamayo ahosi. Thero 
aÒÒaÑ byÈkaronto “SatthÈraÑ p|jessÈmÊ”ti imameva gÈthaÑ abhÈsÊti. 
 

GavampatittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. TissattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SattiyÈ viya omaÔÔhoti Èyasmato Tissattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi kira purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Tissassa Bhagavato bodhiyÈ m|le 
purÈÓapaÓÓÈni1 nÊharitvÈ sodhesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Kapilavatthunagare Bhagavato 
PitucchÈputto hutvÈ nibbatti Tisso nÈma nÈmena. So BhagavantaÑ 
anupabbajitvÈ upasampanno hutvÈ araÒÒÈyatane viharanto jÈtiÑ paÔicca 
mÈnaÑ karonto kodh|pÈyÈsabahulo ca ujjhÈnabahulo ca hutvÈ vicarati, 
samaÓadhamme ussukkaÑ na karoti. Atha naÑ SatthÈ ekadivasaÑ 
divÈÔÔhÈne vivaÔamukhaÑ niddÈyantaÑ dibbacakkhunÈ olokento SÈvatthito 
ÈkÈsena gantvÈ tassa upari ÈkÈseyeva ÔhatvÈ obhÈsaÑ pharitvÈ tenobhÈsena 
paÔibuddhassa satiÑ uppÈdetvÈ ovÈdaÑ dento “sattiyÈ viya omaÔÔho”ti 
gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 39. Tattha sattiyÈti2 desanÈsÊsametaÑ, ekatodhÈrÈdinÈ satthenÈti attho. 
OmaÔÔhoti pahato. CattÈro hi pahÈrÈ omaÔÔho ummaÔÔho maÔÔho vimaÔÔhoti. 
Tattha upari ÔhatvÈ adhomukhaÑ dinnapahÈro omaÔÔho nÈma, heÔÔhÈ ÔhatvÈ 
uddhammukhaÑ dinnapahÈro ummaÔÔho nÈma, aggaÄas|ci viya vinivijjhitvÈ 
gato3 maÔÔho nÈma, seso sabbopi vimaÔÔho nÈma. ImasmiÑ pana ÔhÈne 
omaÔÔho gahito. So hi sabbadÈruÓo duruddharaÓasallo duttikiccho antodoso 
antopubbalohitova hoti, pubbalohitaÑ anikkhamitvÈ vaÓamukhaÑ 
pariyonandhitvÈ tiÔÔhati. PubbalohitaÑ nÊharitukÈmehi maÒcena saddhiÑ 
bandhitvÈ adhosiro 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÓasa~kaÔaÑ (SÊ) 2. SattiyÈ viyÈti (SÊ) 3. Kato (Ka) 
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kÈtabbo hoti, maraÓaÑ vÈ maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ pÈpuÓanti. 
�ayhamÈneti agginÈ jhÈyamÈne. Matthaketi sÊse. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ 
sattiyÈ omaÔÔho puriso sallubbÈhana1 vaÓatikicchanÈnaÑ atthÈya vÊriyaÑ 
Èrabhati tÈdisaÑ payogaÑ karoti parakkamati, yathÈ ca ÉayhamÈne 
matthake ÈdittasÊso puriso tassa nibbÈpanatthaÑ vÊriyaÑ Èrabhati tÈdisaÑ 
payogaÑ karoti, evamevaÑ bhikkhu kÈmarÈgappahÈnÈya sato appamatto 
ativiya ussÈhajÈto hutvÈ vihareyyÈti. 

 EvaÑ BhagavÈ tassa therassa kodh|pÈyÈsav|pasamÈya ovÈdaÑ dento 
tadekaÔÔhatÈya kÈmarÈgappahÈnasÊsena desanaÑ niÔÔhÈpesi. Thero imaÑ 
gÈthaÑ sutvÈ saÑviggahadayo vipassanÈya yuttappayutto vihÈsi. Tassa 
ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ satthÈ SaÑyuttake TissattherasuttaÑ2 desesi. So 
desanÈpariyosÈne arahatte patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Devaloke manusse ca4, anubhotvÈ ubho yase. 
   AvasÈne ca nibbÈnaÑ, sivaÑ patto anuttaraÑ. 

   SambuddhaÑ uddisitvÈna, bodhiÑ vÈ tassa Satthuno. 
   Yo puÒÒaÑ pasavÊ poso, tassa kiÑ nÈma dullabhaÑ. 

   Magge phale Ègame ca, jhÈnÈbhiÒÒÈguÓesu ca. 
   AÒÒesaÑ adhiko hutvÈ, nibbÈyÈmi5 anÈsavo. 

   PurehaÑ bodhiyÈ pattaÑ, chaÉÉetvÈ haÔÔhamÈnaso. 
   Imehi vÊsata~gehi, sama~gÊ homi sabbathÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ thero aÒÒaÑ byÈkaronto SatthÈraÑ p|jetuÑ 
tameva gÈthaÑ abhÈsi. 
 

TissattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SallabbhÈharaÓa (SÊ) 2. SaÑ 2. 87 piÔÔhe.   
 3. Khu 4. 107 piÔÔhe. 4. Manussesu (SÊ) 5. Adhiko hoti, nibbÈyati (SÊ)  
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10. VaÉÉhamÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SattiyÈ viya omaÔÔhoti Èyasmato VaÉÉhamÈnattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi kira purimabuddhesu katÈdhikÈro ito dvenavute kappe 
Tissassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ pattho TissaÑ 
BhagavantaÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso suparipakkÈni vaÓÔato 
muttÈni ambaphalÈni adÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbatto 
aparÈparaÑ puÒÒakammÈni upacinanto imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ 
LicchavirÈjakule nibbatti, VaÉÉhamÈnotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto 
saddho pasanno dÈyako dÈnarato kÈrako saÑghupaÔÔhÈko hutvÈ tathÈr|pe 
aparÈdhe SatthÈrÈ pattanikkujjanakamme kÈrÈpite aggiÑ akkanto viya 
saÑghaÑ khamÈpetvÈ kammaÑ paÔippassambhetvÈ saÒjÈtasaÑvego pabbaji, 
pabbajitvÈ pana thinamiddhÈbhibh|to vihÈsi. TaÑ SatthÈ saÑvejento 
“sattiyÈ viya omaÔÔho”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 40. Tattha bhavarÈgappahÈnÈyÈti bhavarÈgassa r|parÈgassa 
ar|parÈgassa ca pajahanatthÈya. Yadipi ajjhattasaÑyojanÈni appahÈya 
bahiddhasaÑyojanÈnaÑ pahÈnaÑ nÈma natthi, nÈnantarikabhÈvato pana 
uddhambhÈgiyasaÑyojanappahÈnavacanena 
orambhÈgiyasaÑyojanappahÈnampi vuttameva hoti. YasmÈ vÈ 
samucchinnorambhÈgiyasaÑyojanÈnampi kesaÒci ariyÈnaÑ 
uddhambhÈgiyasaÑyojanÈni duppaheyyÈni honti, tasmÈ suppaheyyato 
duppaheyyameva dassento BhagavÈ bhavarÈgappahÈnasÊsena sabbassÈpi 
uddhambhÈgiyasaÑyojanassa pahÈnamÈha. Therassa eva vÈ 
ajjhÈsayavasenevaÑ vuttaÑ. SesaÑ vuttanayameva. 
 

VaÉÉhamÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

CatutthavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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5. PaÒcamavagga 
 

1. SirivaÉÉhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Vivaramanupatanti vijjutÈti Èyasmato SirivaÉÉhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto VipassiÑ BhagavantaÑ passitvÈ 
ki~kaÓipupphehi1 p|jaÑ katvÈ tena puÒÒakammena devaloke nibbatto 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
RÈjagahe vibhavasampannassa brÈhmaÓassa gehe nibbatti, SirivaÉÉhotissa 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto BimbisÈrasamÈgame Satthari saddhamme ca 
uppannappasÈdo hetusampannatÈya pabbaji. PabbajitvÈ ca katapubbakicco 
VebhÈrapaÓÉavapabbatÈnaÑ avid|re aÒÒatarasmiÑ araÒÒÈyatane 
pabbataguhÈyaÑ kammaÔÔhÈnamanuyutto viharati. TasmiÑ ca samaye mahÈ 
akÈlamegho uÔÔhahi. VijjullatÈ pabbatavivaraÑ pavisantiyo viya2 vicaranti. 
Therassa ghammapariÄÈhÈbhibh|tassa sÈragabbhehi meghavÈtehi 
ghammapariÄÈho v|pasami. UtusappÈyalÈbhena cittaÑ ekaggaÑ ahosi. 
SamÈhitacitto vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

   “KaÒcanagghiyasa~kÈso, sabbaÒÒ| LokanÈyako. 
   OdakaÑ dahamoggayha, sinÈyi aggapuggalo. 

   Paggayha ki~kaÓiÑ pupphaÑ, VipassissÈbhiropayiÑ. 
   Udaggacitto sumano, dvipadindassa tÈdino. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ4. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SattavÊsatikappamhi, rÈjÈ bhÊmaratho ahu. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ki~kiÓipupphehi (SÊ) 2. PavisantÊ asaniyo viya (SÊ) 
 3. Khu 3. 228 piÔÔhe. 4. Pupphamabhip|jayiÑ (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒÈpadesena attasannissayaÑ1 udÈnaÑ 
udÈnento “vivaramanupatanti vijjutÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 41. Tatta vivaranti antarÈ vemajjhaÑ. AnupatantÊti anu lakkhaÓe patanti 
pavattanti, vijjotantÊ attho. Vijjotanameva hi vijjullatÈnaÑ pavatti nÈma. 
Anu-saddayogena cettha upayogavacanaÑ, yathÈ “rukkhamanuvijjotantÊ”ti. 
VijjutÈti sateratÈ. VebhÈrassa ca PaÓÉavassa cÈti VebhÈrapabbatassa ca 
PaÓÉavapabbatassa ca vivaramanupatantÊti yojanÈ. Nagavivaragatoti 
nagavivaraÑ pabbataguhaÑ upagato. JhÈyatÊti ÈrammaÓ|panijjhÈnena 
lakkhaÓ|panijjhÈnena ca jhÈyati, samathavipassanaÑ ussukkÈpento bhÈveti2. 
Putto appaÔimassa tÈdinoti sÊlakkhandhÈdidhammakÈyasampattiyÈ 
r|pakÈyasampattiyÈ ca anupamassa upamÈrahitassa iÔÔhÈniÔÔhÈdÊsu 
tÈdilakkhaÓasampattiyÈ tÈdino Buddhassa Bhagavato orasaputto. 
Puttavacaneneva cettha therena Satthu anujÈtabhÈvadÊpanena aÒÒÈ byÈkatÈti 
veditabbaÑ. 
 

SirivaÉÉhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
 2. KhadiravaniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 CÈle upacÈleti Èyasmato Khadiravaniyarevatattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
titthanÈvikakule nibbattitvÈ MahÈga~gÈya PayÈgatitthe titthanÈvÈkammaÑ 
karonto ekadivasaÑ sasÈvakasaÑghaÑ BhagavantaÑ Ga~gÈtÊraÑ upagataÑ 
disvÈ pasannamÈnaso nÈvÈsa~gÈÔaÑ yojetvÈ mahantena p|jÈsakkÈrena 
paratÊraÑ pÈpetvÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ SatthÈrÈ ÈraÒÒakÈnaÑ3 aggaÔÔhÈne 
ÔhapiyamÈnaÑ disvÈ tadatthaÑ patthanaÑ paÔÔhapetvÈ Bhagavato 
bhikkhusaÑghassa ca mahÈdÈnaÑ pavattesi. BhagavÈ ca tassa patthanÈya 
avaÒjhabhÈvaÑ byÈkÈsi. So tato paÔÔhÈya tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Atth|panissayaÑ (SÊ) 2. BhÈveti jhÈyati (SÊ) 3. ŒraÒÒakÈnaÑ bhikkh|naÑ (SÊ) 
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katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
NÈlakagÈme R|pasÈriyÈ brÈhmaÓiyÈ kucchismiÑ nibbatti. TaÑ 
vayappattaÑ mÈtÈpitaro gharabandhanena bandhitukÈmÈ jÈtÈ1. So 
SÈriputtattherassa2 pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ  
“mayhaÑ jeÔÔhabhÈtÈ ayyo3 Upatisso imaÑ vibhavaÑ chaÉÉetvÈ pabbajito4, 
tena vantaÑ kheÄapiÓÉaÑ kathÈhaÑ pacchÈ gilissÈmÊ”ti jÈtasaÑvego pÈsaÑ 
anupagacchanakamigo viya ÒÈtake vaÒcetvÈ hetusampattiyÈ codiyamÈno 
bhikkh|naÑ santikaÑ gantvÈ DhammasenÈpatino kaniÔÔhabhÈvaÑ nivedetvÈ 
attano pabbajjÈya chandaÑ Èrocesi. Bhikkh| taÑ pabbÈjetvÈ 
paripuÓÓavÊsativassaÑ upasampÈdetvÈ kammaÔÔhÈne niyojesuÑ. So 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ KhadiravanaÑ pavisitvÈ “arahattaÑ patvÈ 
BhagavantaÑ DhammasenÈpatiÒca passissÈmÊ”ti ghaÔento vÈyamanto 
ÒaÓassa paripÈkagatattÈ na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne5– 

   “Ga~gÈ BhÈgÊrathÊ nÈma, HimavantÈ pabhÈvitÈ. 
   Kutitthe nÈviko ÈsiÑ, orime ca tariÑ ahaÑ. 

   Padumuttaro NÈyako, Sambuddho dvipaduttamo. 
   VasÊsatasahassehi, Ga~gÈtÊramupÈgato. 

   Bah| nÈvÈ samÈnetvÈ, vaÉÉhakÊhi susa~khataÑ. 
   NÈvÈya chadanaÑ katvÈ, paÔimÈniÑ narÈsabhaÑ. 

   ŒgantvÈna ca Sambuddho, Èr|hi taÒca nÈvakaÑ. 
   VÈrimajjhe Ôhito SatthÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo so tÈresi SambuddhaÑ, saÑghaÒcÈpi anÈsavaÑ. 
   Tena cittappasÈdena, devaloke ramissati. 

   Nibbattissati te byamhaÑ, sukataÑ nÈvasaÓÔhitaÑ. 
   ŒkÈse pupphachadanaÑ, dhÈrayissati sabbadÈ. 

   AÔÔhapaÒÒÈsakappamhi, TÈrako nÈma khattiyo. 
   CÈturanto vijatÈvÊ, cakkavattÊ bhavissati. 
______________________________________________________________ 
 1. BaddhitukÈmÈ hutvÈ tassa ÈrocesuÑ (SÊ) 2. SÈriputtassa (SÊ) 
 3. MayhaÑ ayyo (Ka) 4. Pabbaji (SÊ) 5. Khu 3. 55 piÔÔhÈdÊsu. 
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   SattapaÒÒÈsakappamhi, Cammako nÈma khattiyo. 
   Uggacchantova s|riyo, jotissati mahabbalo. 

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

   TidasÈ so cavitvÈna, manussattaÑ gamissati. 
   Revato nÈma nÈmena, brahmabandhu bhavissati. 

   AgÈrÈ nikkhamitvÈna, sukkam|lena codito. 
   Gotamassa Bhagavato, sÈsane pabbajissati. 

   So pacchÈ pabbajitvÈna, yuttayogo vipassako1. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ, yogakkhemÈdhivÈhanaÑ. 
   DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddhasÈsane. 

   Satasahasse kataÑ kammaÑ, phalaÑ dassesi me idha. 
   Sumutto saravegova, kilese jhÈpayÊ mama. 

   Tato maÑ vananirataÑ2, disvÈ lokantag| Muni. 
   VanavÈsibhikkh|’ggaÑ3, paÒÒapesi mahÈmati. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ thero SatthÈraÑ DhammasenÈpatiÒca vandituÑ 
senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya anupubbena SÈvatthiÑ patvÈ 
JetavanaÑ pavisitvÈ SatthÈraÑ DhammasenÈpatiÒca vanditvÈ katipÈhaÑ 
Jetavane vihÈsi. Atha naÑ SatthÈ ariyagaÓamajjhe nisinno ÈraÒÒakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi “etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ ÈraÒÒakÈnaÑ yadidaÑ Revato Khadiravaniyo”ti4. So 
aparabhÈge attano jÈtagÈmaÑ gantvÈ “CÈlÈ, UpacÈlÈ, SÊs|pacÈlÈ”ti 
tissannaÑ bhaginÊnaÑ putte “CÈlÈ, UpacÈlÈ, SÊs|pacÈlÈ”ti tayo bhÈgineyye 
ÈnetvÈ pabbÈjetvÈ kammaÔÔhÈne niyojesi. Te kammaÔÔhÈnaÑ anuyuttÈ 
viharanti. TasmiÑ ca samaye therassa kocideva ÈbÈdho uppanno. 
______________________________________________________________ 
 1. Vipassati (SÊ) 2. JhÈnanirataÑ (SÊ) 
 3. JhÈyÊnaÑ bhikkh|naÑ aggaÑ (SÊ) 4. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 
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TaÑ sutvÈ SÈriputtatthero RevataÑ “gilÈnapucchanaÑ 
adhigamapucchanaÒca karissÈmÊ”ti upagacchi. Revatatthero 
DhammasenÈpatiÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ tesaÑ sÈmaÓerÈnaÑ 
satuppÈdanavasena ovadanto “CÈle upacÈle”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 42. Tattha cÈle upacÈle sÊs|pacÈleti tesaÑ ÈlapanaÑ. “CÈlÈ, UpacÈlÈ, 
SÊs|pacÈlÈ”ti hi itthili~gavasena laddhanÈmÈ te tayo dÈrakÈ pabbajitÈpi tathÈ 
voharÊyanti. “‘CÈlÊ UpacÈlÊ SÊs|pacÈlÊ’ti tesaÑ nÈman”ti ca vadanti. 
YadatthaÑ “CÈle”ti-ÈdinÈ1 ÈmantanaÑ kataÑ, taÑ dassento “patissatÈ nu 
kho viharathÈ”ti vatvÈ tattha kÈraÓamÈha “Ègato vo vÈlaÑ viya vedhÊ”ti. 
PatissatÈti patissatikÈ. Khoti2 avadhÈraÓe. Œgatoti Ègacchi. Voti tumhÈkaÑ. 
VÈlaÑ viya vedhÊti vÈlavedhÊ viya, ayaÑ hettha sa~khepattho–
tikkhajavananibbedhikapaÒÒatÈya vÈlavedhir|po Satthukappo tumhÈkaÑ 
MÈtulatthero Ègato, tasmÈ samaÓasaÒÒaÑ3 upaÔÔhapetvÈ 
satisampajaÒÒayuttÈ eva hutvÈ viharatha, “yathÈdhigate vihÈre appamattÈ 
bhavathÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ te sÈmaÓerÈ DhammasenÈpatissa paccuggamanÈdivattaÑ 
katvÈ ubhinnaÑ MÈtulattherÈnaÑ paÔisanthÈravelÈyaÑ nÈtid|re samÈdhiÑ 
samÈpajjitvÈ nisÊdiÑsu. DhammasenÈpati Revatattherena saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ katvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ te sÈmaÓere upasa~kami, te 
tathÈkÈlaparicchedassa katattÈ there upasa~kamante eva uÔÔhahitvÈ vanditvÈ 
aÔÔhaÑsu. Thero “katarakataravihÈrena viharathÈ”ti pucchitvÈ tehi “imÈya 
imÈyÈ”ti vutte “dÈrakepi nÈma evaÑ vinento mayhaÑ bhÈtiko paccapÈdi 
vata dhammassa anudhamman”ti theraÑ pasaÑsanto pakkÈmi. 
 

KhadiravaniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

______________________________________________________________ 
 1. CÈleti (SÊ) 2. Nu khoti (SÊ) 3. SamaÓÈsamaÓasaÒÒaÑ (SÊ, Ka) 
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3. Suma~galattheraghÈthÈvaÓÓanÈ 

 Sumuttikoti Èyasmato Suma~galattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Sopi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ 
upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle rukkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. So 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ nhÈyitvÈ ekacÊvaraÑ ÔhitaÑ disvÈ somanassappatto 
hutvÈ apphoÔesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyÈ avid|re aÒÒatarasmiÑ gÈmake tÈdisena 
kammanissandena daliddakule nibbatti. Tassa Suma~galoti nÈmaÑ ahosi. So 
vayappatto khujjakÈsitana~galakuddÈlaparikkhÈro hutvÈ kasiyÈ jÊvasi. So 
ekadivasaÑ raÒÒÈ Pasenadikosalena Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca 
mahÈdÈne pavattiyamÈne dÈnopakaraÓÈni1 gahetvÈ Ègacchantehi manussehi 
saddhiÑ dadhighaÔaÑ gahetvÈ Ègato bhikkh|naÑ sakkÈrasammÈnaÑ disvÈ 
“ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ sukhumavatthasunivatthÈ subhojanÈni bhuÒjitvÈ 
nivÈtesu senÈsanesu viharanti, yann|nÈhampi pabbajeyyan”ti cintetvÈ 
aÒÒataraÑ mahÈtheraÑ upasa~kamitvÈ attano pabbajjÈdhippÈyaÑ nivedesi. 
So taÑ karuÓÈyanto pabbÈjetvÈ kammaÔÔhÈnaÑ Ècikkhi. So araÒÒe viharanto 
ekavihÈre nibbinno ukkaÓÔhito hutvÈ vibbhamitukÈmo ÒÈtigÈmaÑ gacchanto 
antarÈmagge kacchaÑ bandhitvÈ khettaÑ kasante kiliÔÔhavatthanivatthe2 
samantato rajokiÓÓasarÊre vÈtÈtapena phussante3 kassake disvÈ “mahantaÑ 
vatime sattÈ jÊvika4nimittaÑ dukkhaÑ paccanubhontÊ”ti saÑvegaÑ 
paÔilabhi. ©ÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ yathÈgahitaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
upaÔÔhÈsi. So aÒÒataraÑ rukkham|laÑ upagantvÈ vivekaÑ labhitvÈ yoniso 
manasikaronto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “AtthadassÊ Jinavaro, lokajeÔÔho narÈsabho. 
   VihÈrÈ abhinikkhamma, taÄÈkaÑ upasa~kami. 

   NhÈtvÈ pitvÈ ca Sambuddho, uttaritve’kacÊvaro. 
   AÔÔhÈsi BhagavÈ tattha, vilokento disodisaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DÈrupakaraÓÈni (Ka) 2. KiliÔÔhavatthe (SÊ) 3. Sussante (SÊ) 
 4. JÊvita (SÊ) 5. Khu 3. 162 piÔÔhe. 
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   Bhavane upaviÔÔhohaÑ, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 
   HaÔÔho haÔÔhena cittena, apphoÔesiÑ ahaÑ tadÈ. 

   SataraÑsiÑva jotantaÑ, pabhÈsantaÑva kaÒcanaÑ. 
   NaccagÊte payuttohaÑ, paÒca~gat|riyamhi ca1. 

   YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
   Sabbe satte abhibhomi, vipulo hoti me yaso. 

   Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
   AttÈnaÑ tosayitvÈna, pare tosesi2 tvaÑ Muni. 

   Pariggahe nisÊditvÈ, hÈsaÑ katvÈna subbate3. 
   UpaÔÔhahitvÈ SambuddhaÑ, TusitaÑ upapajjahaÑ. 

   SoÄaseto4 kappasate, dvinava-ekacintitÈ. 
   SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ sampattiÑ attano dukkhavimuttiÑ ca 
kittanavasena udÈnaÑ udÈnento “sumuttiko”ti-ÈdimÈha. 
 
 43. Tattha sumuttikoti sundarÈ accantikatÈya apunabbhavikÈ5 mutti 
etassÈti sumuttiko. Tassa pana vimuttiyÈ pÈsaÑsiyatÈya acchariyatÈya ca 
apphoÔento6 Èha “sumuttiko”ti. Puna tattha vimuttiyaÑ attano pasÈdassa 
daÄhabhÈvaÑ7 dassento “sÈhu sumuttikomhÊ”ti Èha, sÈdhu suÔÔhu8 muttiko 
vatamhÊti attho. Kuto panÈyaÑ sumuttikatÈti? KÈmaÒcÈyaÑ thero 
sabbasmÈpi vaÔÔadukkhato suvimutto, attano pana tÈva upaÔÔhitaÑ ativiya 
aniÔÔhabh|taÑ dukkhaÑ dessento “tÊhi khujjakehÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
khujjakehÊti khujjasabhÈvehi, khujjhÈkÈrehi vÈ. NissakkavacanaÒcetaÑ 
muttasaddÈpekkhÈya. Kassako hi akhujjopi samÈno tÊsu ÔhÈnesu attÈnaÑ 
khujjaÑ katvÈ dasseti lÈyane kasane kuddÈlakamme ca. Yo hi pana kassako 
lÈyanÈdÊni 
______________________________________________________________ 
 1. Paccattharasatamhi ca (SÊ) 2. Paritosesi (SÊ) 3. Subbato (SÊ) 
 4. SoÄasake (Se) 5. ApunabbhavantikÈ (SÊ, Ka) 6. ApphoÔhento (SÊ) 
 7. DaÄÊbhÈvaÑ (SÊ) 8. SÈdhu sÈdhu (SÊ) 
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karoti, tÈnipi asitÈdÊni kuÔilÈkÈrato khujjakÈnÊti vuttaÑ “tÊhi khujjakehÊ”ti. 

 IdÈni tÈni sar|pato dassento “asitÈsu mayÈ, na~galÈsu mayÈ, 

khuddakuddÈlÈsu mayÈ”ti Èha. Tattha asitÈsu mayÈti lavittehi mayÈ muttanti 

attho. Nissakke cetaÑ bhummavacanaÑ. Sesesupi eseva nayo. Apare pana 

“asitÈsu mayÈti lavittehi karaÓabh|tehi mayÈ khujjitan”ti1 vadanti. TesaÑ 

matena karaÓatthe hetumhi vÈ bhummavacanaÑ. “Na~galÈs|”ti 

li~gavipallÈsaÑ katvÈ vuttaÑ, na~galehi kasirehÊti attho. AttanÈ 

vaÄaÒjitakuddÈlassa sabhÈvato vaÄaÒjanena vÈ appakatÈya vuttaÑ 

“khuddakuddÈlÈs|”ti. “KuÓÔhakuddÈlÈs|”tipi PÈÄi. VaÄaÒjaneneva 

atikhiÓakhaÓittes|ti attho. IdhamevÈti ma-kÈro padasandhikaro. Atha vÈpÊti 

vÈ-saddho2 nipÈtamattaÑ. GÈmake ÔhitattÈ tÈni asitÈdÊni kiÒcÈpi idheva 

mama samÊpeyeva, tathÈpi alameva hotÊti attho. Turitavasena cetaÑ 

ÈmeÉita3 vacanaÑ. JhÈyÈti phalasamÈpattijhÈnavasena 

diÔÔhadhammasukhavihÈratthaÑ dibbavihÈrÈdivasena ca jhÈya. Suma~galÈti 

attÈnaÑ Èlapati. JhÈne pana ÈdaradassanatthaÑ ÈmeÉitaÑ kataÑ. Appamatto 

viharÈti satipaÒÒÈ4 vepullappattiyÈ sabbatthakameva appamattosi tvaÑ, 

tasmÈ idÈni sukhaÑ vihara suma~gala. Keci pana “arahattaÑ appatvÈ eva 

vipassanÈya vÊthipaÔipannÈya sÈsane saÒjÈtÈbhiratiyÈ5 yathÈnubh|taÑ 

gharÈvÈsadukkhaÑ jigucchanto thero imaÑ gÈthaÑ vatvÈ pacchÈ 

vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓÊ”ti vadanti. TesaÑ matena “JhÈya 

appamatto viharÈ”ti padÈnaÑ attho vipassanÈmaggavasenapi yujjati eva. 

 

Suma~galattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. Mucchitanti (SÊ) 2. Pi-saddo (SÊ) 3. ŒmeÓÉita (SÊ) 

 4. PaÒÒÈsati (SÊ, Ka)  5. PabbajjÈbhiratiyÈ (SÊ) 
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4. SÈnuttheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 MataÑ vÈ amma rodantÊti Èyasmato SÈnuttherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto ito catunavute kappe Siddhatthassa Bhagavato 
hatthapÈdadhovanamukhavikkhÈlanÈnaÑ atthÈya udakaÑ upanesi. SatthÈ hi 
bhojanakÈle hatthapÈde dhovitukÈmo ahosi. So Satthu ÈkÈraÑ sallakkhetvÈ 
udakaÑ upanesi. BhagavÈ hatthapÈde dhovitvÈ bhuÒjitvÈ mukhaÑ 
vikkhÈletukÈmo ahosi. So tampi ÒatvÈ mukhodakaÑ upanesi. SatthÈ 
mukhaÑ vikkhÈletvÈ mukhadhovanakiccaÑ niÔÔhÈpesi. EvaÑ BhagavÈ 
anukampaÑ upÈdÈya tena karÊyamÈnaÑ veyyÈvaccaÑ sÈdiyi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa 
upÈsakassa gehe paÔisandhiÑ gaÓhi. TasmiÑ gabbhagateyeva pitÈ pavÈsaÑ 
gato, upÈsikÈ dasamÈsaccayena puttaÑ vijÈyitvÈ SÈn|tissa nÈmaÑ akÈsi. 
TasmiÑ anukkamena vaÉÉhante sattavassikaÑyeva naÑ bhikkh|naÑ 
santike pabbÈjesi “evamayaÑ anantarÈyo vaÉÉhitvÈ accantasukhabhÈgÊ 
bhavissatÊ”ti. So “SÈnusÈmaÓero”ti paÒÒÈto paÒÒavÈ vattasampanno 
bahussuto dhammakathiko sattesu mettajjhÈsayo hutvÈ devamanussÈnaÑ 
piyo ahosi manÈpoti sabbaÑ SÈnusutte Ègatanayena veditabbaÑ. 

 Tassa atÊtajÈtiyaÑ mÈtÈ yakkhayoniyaÑ nibbatti. TaÑ yakkhÈ 
“SÈnuttherassa ayaÑ mÈtÈ”ti gurucittikÈrabahulÈ hutvÈ mÈnenti1. EvaÑ 
gacchante kÈle puthujjanabhÈvassa ÈdÊnavaÑ vibhÈventaÑ viya ekadivasaÑ 
sÈnussa yoniso manasikÈrÈbhÈvÈ ayoniso ummujjantassa2 
vibbhamitukÈmatÈcittaÑ3 uppajji. TaÑ tassa yakkhinimÈtÈ ÒatvÈ 
manussamÈtuyÈ Èrocesi “tava putto SÈnu ‘vibbhamissÈmÊ’ti cittaÑ uppÈdesi, 
tasmÈ tvaÑ– 

   ‘SÈnuÑ pabuddhaÑ vajjÈsi4, yakkhÈnaÑ vacanaÑ5 idaÑ. 
   MÈkÈsi pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÓÈmenti (SÊ) 2. Ummajjantassa (Ka) 
 3. VibbhamitukÈmatÈya cittaÑ (SÊ), vibbhamitukÈmacittaÑ (Ka) 
 4. SÈnu mÈ buddhaÑ vajjhÈsi (SÊ) 5. YakkhinivacanaÑ (SÊ) 
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   Sace tvaÑ pÈpakaÑ kammaÑ, karissasi karosi vÈ. 
   Na te dukkhÈ pamutyatthi, uppaccÈpi palÈyato’ti1– 

 EvaÑ bhaÓÈhÊ”ti. EvaÒca pana vatvÈ yakkhinimÈtÈ tatthevantaradhÈyi. 
ManussamÈtÈ pana taÑ sutvÈ paridevasokasamÈpannÈ cetodukkhasamappitÈ 
ahosi. Atha SÈnusÈmaÓero pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
mÈtusantikaÑ upagato mÈtaraÑ rodamÈnaÑ disvÈ “amma kiÑ nissÈya 
rodasÊ”ti vatvÈ “taÑ nissÈyÈ”ti ca vutto mÈtu “mataÑ vÈ amma rodanti, yo 
vÈ jÊvaÑ na dissatÊ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 44. Tassattho–amma rodantÈ nÈma ÒÈtakÈ mittÈ vÈ attano ÒÈtakaÑ 
mittaÑ vÈ mataÑ uddissa rodanti paralokaÑ gatattÈ, yo vÈ ÒÈtako mitto vÈ 
jÊvaÑ jÊvanto desantaraÑ pakkantatÈya ca na dissati, taÑ vÈ uddissa rodanti, 
ubhayampetaÑ mayi na vijjati, evaÑ sante jÊvantaÑ2 dharamÈnaÑ maÑ 
purato ÔhitaÑ passantÊ kasmÈ amma rodasi, maÑ uddissa tava rodanassa 
kÈraÓameva natthÊti. 

 TaÑ sutvÈ tassa mÈtÈ “maraÓaÑ hetaÑ bhikkhave, yo sikkhaÑ 
paccakkhÈya hÊnÈyÈvattatÊ”ti3 suttapadÈnusÈrena uppabbajanaÑ4 ariyassa 
vinaye maraÓanti dassentÊ– 

   “MataÑ vÈ putta rodanti, yo vÈ jÊvaÑ na dissati. 
   Yo ca kÈme cajitvÈna, punarÈgacchate idha. 

   TaÑ vÈpi putta rodanti, puna jÊvaÑ mato hi so. 
   KukkuÄÈ ubbhato tÈta, kukkuÄaÑ patitumicchasÊ”ti5– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha kÈme cajitvÈnÈti nekkhammajjhÈsayena vatthukÈme pahÈya, 
taÒca kilesakÈmassa tada~gappahÈnavasena veditabbaÑ. PabbajjÈ hettha 
kÈmapariccÈgo adhippeto. PunarÈgacchate idhÈti idha gehe punadeva 
Ègacchati, hÊnÈyÈvattanaÑ sandhÈya vadati. TaÑ vÈpÊti yo pabbajitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 1. 211; Dhammapada-®Ôha 2. 318 piÔÔhesu. 2. JÊvantaÑ ÔhitaÑ (SÊ) 
 3. Ma 3. 45 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ. 4. UppabbajjanaÑ (SÊ) 
 5. SaÑ 1. 211; Dhammapada-®Ôha 2. 319 piÔÔhesu. 
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vibbhamati, taÑ vÈpi1 puggalaÑ mataÑ viya mÈdisiyo rodanti. KasmÈti ce? 
Puna jÊvaÑ mato hi soti vibbhamanato pacchÈ yo jÊvanto, so2 
guÓamaraÓena atthato matoyeva. IdÈnissa savissesasaÑvegaÑ janetuÑ 
“kukkuÄÈ”ti-Èdi vuttaÑ. Tassattho–ahorattaÑ ÈdittaÑ viya hutvÈ 
ÉahanaÔÔhena kukkuÄanirayasadisattÈ kukkuÄÈ gihibhÈvÈ anukampantiyÈ 
mÈyÈ ubbhato uddhato tÈta sÈnu kukkuÄaÑ patituÑ icchasi patitukÈmosÊti. 

 TaÑ sutvÈ SÈnusÈmaÓero saÑvegajÈto hutvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ3 
na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “BhuÒjantaÑ samaÓaÑ disvÈ, vippasannamanÈvilaÑ. 
   GhaÔenodakamÈdÈya, Siddhatthassa adÈsahaÑ. 

   Nimmalo homahaÑ ajja5, vimalo khÊÓasaÑsayo. 
   Bhave nibbattamÈnassa, phalaÑ nibbattate subhaÑ. 

   Catunnavutito kappe, udakaÑ yamadÈsahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, dakadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   EkasaÔÔhimhito kappe, ekova vimalo ahu. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ thero imissÈ gÈthÈya vasena “mayhaÑ 
vipassanÈrambho arahattappatti ca jÈtÈ”ti udÈnavasena tameva gÈthaÑ 
paccudÈhÈsi. 
 
 
 
 
 

SÈnuttheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÒcÈpi (SÊ) 2. Yo vibbhanto pacchÈ so jÊvanto (SÊ) 
 3. VaÉÉhetvÈ (SÊ) 4. Khu 3. 229 piÔÔhÈdÊsu. 5. Nimmalehi guÓehijja (SÊ, Ka) 
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5 RamaÓÊyavihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈpi bhaddo ÈjaÒÒoti Èyasmato RamaÓÊyavihÈrittherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha puÒÒÈni upacinanto 
ito ekanavute kappe VipassiÑ BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ koraÓÉapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devesu1 nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe aÒÒatarassa 
seÔÔhissa putto hutvÈ nibbatto yobbanamadena kÈmesu mucchaÑ Èpanno 
viharati. So ekadivasaÑ aÒÒataraÑ pÈradÈrikaÑ rÈjapurisehi vividhÈ 
kammakÈraÓÈ2 karÊyamÈnaÑ disvÈ saÑvegajÈto Satthu santike dhammaÑ 
sutvÈ pabbaji. Pabbajito ca rÈgacaritatÈya niccakÈlaÑ susammaÔÔhaÑ 
pariveÓaÑ s|paÔÔhitaÑ3 pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ supaÒÒattaÑ maÒcapÊÔhaÑ 
katvÈ viharati. Tena so RamaÓÊyavihÈrÊtveva paÒÒÈyittha. 

 So rÈgussannatÈya ayoniso manasi karitvÈ saÒcetanikaÑ sukkavissaÔÔhi-
ÈpattiÑ ÈpajjitvÈ “dhiratthu maÑ evaÑbh|to saddhÈdeyyaÑ bhuÒjeyyan”ti 
vippaÔisÈrÊ hutvÈ “vibbhamissÈmÊ”ti gacchanto antarÈmagge rukkham|le 
nisÊdi, tena ca maggena sakaÔesu gacchantesu eko sakaÔayuttho goÓo 
parissamanto4 visamaÔÔhÈne khalitvÈ pati, taÑ sÈkaÔikÈ yugato muÒcitvÈ 
tiÓodakaÑ datvÈ parissamaÑ vinodetvÈ punapi dhure yojetvÈ agamaÑsu. 
Thero taÑ disvÈ “yathÈyaÑ goÓo sakiÑ khalitvÈpi uÔÔhÈya sakiÑ5 dhuraÑ 
vahati, evaÑ mayÈpi kilesavasena sakiÑ khalitenÈpi vuÔÔhÈya 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti yoniso ummujjanto6 nivattitvÈ 
UpÈlittherassa attano pavattiÑ ÈcikkhitvÈ tena vuttavidhinÈ Èpattito 
vuÔÔhahitvÈ sÊlaÑ pÈkatikaÑ katvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne7– 

   “AkkantaÒca padaÑ disvÈ, cakkÈla~kÈrabh|sitaÑ. 
   PadenÈnupadaÑ yanto, Vipassissa Mahesino. 
______________________________________________________________ 
 1. Devaloke (SÊ) 2. VividhakammakaraÓaÑ (Ka) 3. SupatiÔÔhitaÑ (Ka) 
 4. Parissanto (SÊ) 5. SakaÑ (SÊ, Ka) 
 6. Upapajjanto (SÊ) 7. Khu 3. 231 phiÔÔhe. 
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   KoraÓÉaÑ pupphitaÑ disvÈ, sam|laÑ p|jitaÑ mayÈ. 

   HaÔÔho haÔÔhena cittena, avandiÑ padamuttamaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 

   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SattapaÒÒÈsakappamhi, eko vÊtamalo ahuÑ. 

   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhaÑ anubhavanto attano 

pubbabhÈgapaÔipattiyÈ saddhiÑ ariyadhammÈdhigamanadÊpaniÑ “yathÈpi 

bhaddo ÈjaÒÒo, khalitvÈ patitiÔÔhatÊ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 

 

 45. Tattha khalitvÈti pakkhalitvÈ. PatitiÔÔhatÊti patiÔÔhahati, punadeva 

yathÈÔhÈne tiÔÔhati. Evanti yathÈ bhaddo usabhÈjÈnÊyo bhÈraÑ vahanto 

parissamappatto visamaÔÔhÈnaÑ Ègamma ekavÈraÑ pakkhalitvÈ patito na 

tattakena dhuraÑ chaÉÉeti, thÈmajava1parakkamasampannatÈya pana 

khalitvÈpi patitiÔÔhati, attano sabhÈveneva ÔhatvÈ bhÈraÑ vahati, evaÑ 

kilesaparissamappatto kiriyÈparÈdhena khalitvÈ taÑ khalitaÑ 

thÈmavÊriyasampattitÈya2 paÔipÈkatikaÑ katvÈ maggasammÈdiÔÔhiyÈ 

dassanasampannaÑ, tato eva SammÈsambuddhassa savanante ariyÈya jÈtiyÈ 

jÈtatÈya sÈvakaÑ, tassa ure vÈyÈmajanitÈbhijÈtitÈya3 orasaÑ puttaÑ 

bhaddÈjÈnÊyasadisakiccatÈya ÈjÈnÊyanti ca maÑ dhÈretha upadhÈrethÈti 

attho. 

 

RamaÓÊyavihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. ThÈmavÊriya (SÊ) 2. ThÈmavÊriyasampattiyÈ (SÊ) 

 3. Ure vÈsamajanÊti tÈyÈbhijÈtitÈya (SÊ) 
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6. SamiddhittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaddhÈyÈhaÑ pabbajitoti Èyasmato Samiddhittherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha puÒÒÈni 
upacinanto ito catunavute kappe SiddhatthaÑ BhagavantaÑ passitvÈ 
pasannamÈnaso savaÓÔÈni pupphÈni kaÓÓikabaddhÈni gahetvÈ p|jesi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
sugatÊsuyeva parivattento imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe kulagehe 
nibbatti. Tassa jÈtakÈlato1 paÔÔhÈya taÑ kulaÑ dhanadhaÒÒÈdÊhi vaÉÉhi, 
attabhÈvo cassa abhir|po dassanÊyo guÓavÈ, iti vibhavasamiddhiyÈ ca 
guÓasamiddhiyÈ ca SamiddhÊtveva paÒÒÈyittha. So BimbisÈrasamÈgame 
BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ bhÈvanÈya 
yuttappayutto viharanto Bhagavati TapodÈrÈme viharante ekadivasaÑ evaÑ 
cintesi “lÈbhÈ vata me SatthÈ ArahaÑ SammÈsambuddho, svÈkkhÈte cÈhaÑ 
dhammavinaye pabbajito, sabrahmacÈrÊ ca me sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ”ti. 
TassevaÑ cintentassa uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ udapÈdi. TaÑ asahanto mÈro 
pÈpimÈ therassa avid|re mahantaÑ bheravasaddamakÈsi, pathaviyÈ 
undriyanakÈlo viya ahosi. Thero Bhagavato tamatthaÑ Èrocesi. BhagavÈ 
“mÈro tuyhaÑ vicakkhukammÈya ceteti, gaccha bhikkhu tattha acintetvÈ 
viharÈhÊ”ti Èha. Thero tattha gantvÈ viharanto na cirasseva vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “KaÓikÈraÑva jotantaÑ, nisinnaÑ pabbatantare. 
   ObhÈsentaÑ disÈ sabbÈ, SiddhatthaÑ narasÈrathiÑ. 

   DhanuÑ advejjhaÑ katvÈna, usuÑ sannayha’haÑ tadÈ3. 
   PupphaÑ savaÓÔaÑ chetvÈna, Buddhassa abhiropayiÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   EkapaÒÒÈsito kappe, eko ÈsiÑ Jutindharo. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈtadivasato (SÊ) 2. Khu 3. 230 piÔÔhe. 3. SandhÈyahaÑ tadÈ (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ tattheva viharantassa therassa khÊÓÈsavabhÈvaÑ 
ajÈnanto purimanayeneva mÈro mahantaÑ bheravasaddaÑ akÈsi. TaÑ sutvÈ 
thero abhÊto acchambhÊ “tÈdisÈnaÑ mÈrÈnaÑ satampi sahassampi mayhaÑ 
lomampi na kampetÊ”ti aÒÒaÑ byÈkaronto “saddhÈyÈhaÑ pabbajito”ti 
gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 46. Tattha saddhÈyÈti dhammacchandasamuÔÔhÈnÈya 
kammaphalasaddhÈya ceva ratanattayasaddhÈya ca. Ahanti attÈnaÑ 
niddisati1. Pabbajitoti upagato2. AgÈrasmÈti gehato gharÈvÈsato vÈ. 
AnagÈriyanti pabbajjaÑ, sÈ hi yaÑkiÒci kasivÈÓijjÈdikammaÑ ‘agÈrassa 
hitan’ti agÈriyaÑ nÈma, tadabhÈvato “anagÈriyÈ”ti vuccati. Sati paÒÒÈ ca me 
vuÉÉhÈti saraÓalakkhaÓÈ sati, pajÈnanalakkhaÓÈ paÒÒÈti ime dhammÈ 
vipassanÈkkhaÓato3 paÔÔhÈya maggapaÔipÈÔiyÈ yÈva arahattÈ me vuÉÉhÈ 
vaÉÉhitÈ, na dÈni vaÉÉhetabbÈ atthi, satipaÒÒÈ vepullappattÈti dasseti. 
CittaÒca susamÈhitanti aÔÔhasamÈpattivasena ceva lokuttarasamÈdhivasena4 
ca cittaÑ me suÔÔhu samÈhitaÑ, na dÈni tassa samÈdhÈtabbaÑ atthi, samÈdhi 
vepullappattoti dasseti. TasmÈ kÈmaÑ karassu r|pÈnÊti pÈpima maÑ uddissa 
yÈni kÈnici vippakÈrÈni yathÈruciÑ karohi, tehi pana neva maÑ 
byÈdhayissasi mama sarÊrakampanamattampi kÈtuÑ na sakkhissasi, kuto 
cittaÒÒathattaÑ. TasmÈ tava kiriyÈ appaÔicchitapahenakaÑ viya na kiÒci 
atthaÑ sÈdheti, kevalaÑ tava cittavighÈtamattaphalÈti thero MÈraÑ tajjesi. 
TaÑ sutvÈ mÈro “jÈnÈti maÑ samaÓo”ti tatthevantaradhÈyi. 
 

SamiddhittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. UjjayattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Namo te buddha vÊratth|ti Èyasmato Ujjayattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
ito dvÈnavute kappe TissaÑ BhagavantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso 
kaÓikÈrapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena 
______________________________________________________________ 
 1. Uddisati (SÊ) 2. PabbajjaÑ upagato (Ka) 
 3. VipassanÈlakkhaÓato (Bah|su) 4. ...dhammÈdivasena (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  149  

devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe aÒÒatarassa SottiyabrÈhmaÓassa putto 
hutvÈ nibbatti, Ujjayotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto tiÓÓaÑ vedÈnaÑ 
pÈrag| hutvÈ tattha sÈraÑ apassanto upanissayasampattiyÈ codiyamÈno 
VeÄuvanaÑ gantvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ cariyÈnuk|laÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe viharanto 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “KaÓikÈraÑ pupphitaÑ disvÈ, ocinitvÈnahaÑ tadÈ. 
   Tissassa abhiropesiÑ, oghatiÓÓassa tÈdino. 

   Dvenavute ito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   PaÒcatiÑ se ito kappe, aruÓapÈÓÊti2 vissuto. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ vanditvÈ ekamantaÑ 
nisÊditvÈ Bhagavato thomanÈkÈrena aÒÒaÑ byÈkaronto “namo te Buddha 
vÊratth|”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 47. Tattha namoti paÓÈmakittanaÑ. Teti paÓÈmakiriyÈya 
sampadÈnakittanaÑ, tuyhanti attho. Buddha vÊrÈti ca Bhagavato ÈlapanaÑ. 
BhagavÈ hi yathÈ abhiÒÒeyyÈdi-bhedassa atthassa abhiÒÒeyyÈdibhedena 
sayambh|ÒÈÓena anavasesato BuddhattÈ “Buddho”ti vuccati. EvaÑ 
paÒcannampi mÈrÈnaÑ abhippamaddanavasena padahantena mahatÈ 
vÊriyena samannÈgatattÈ “VÊro”ti vuccati. Atth|ti hotu, tassa “namo”ti iminÈ 
sambandho. Vippamuttosi sabbadhÊti sabbehi kilesehi sabbasmiÑ ca 
sa~khÈragate vippamutto visaÑyutto asi bhavasi, na tayÈ kiÒci 
avippamuttaÑ nÈma atthi, yatohaÑ tuyhÈpadÈne viharaÑ, viharÈmi 
anÈsavoti tuyhaÑ tava apadÈne ovÈde gatamagge paÔipatticariyÈya viharaÑ 
________________________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 227 piÔÔhe. 2. AruÓabaloti (SÊ) 
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yathÈsatti yathÈbalaÑ paÔipajjanto kÈmÈsavÈdÊnaÑ catunnampi ÈsavÈnaÑ 
suppahÊnattÈ anÈsavo viharÈmi, tÈdisassa namo te Buddha vÊratth|ti. 
 

UjjayattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. SaÒjayattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yato ahanti Èyasmato SaÒjayattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Sopi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ 
upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle mahati p|ge saÑkittivasena1 vatthuÑ 
saÑgharitvÈ2 ratanattayaÑ uddissa puÒÒaÑ karonto sayaÑ daliddo hutvÈ 
nesaÑ gaÓÈdÊnaÑ3 puÒÒakiriyÈya byÈvaÔo ahosi. KÈlena kÈlaÑ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ pasannamÈnaso bhikkh|naÒca taÑ 
taÑ veyyÈvaccaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbatto 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
RÈjagahe vibhavasampannassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti SaÒjayo 
nÈma nÈmena, so vayappatto brahmÈyupokkharasÈti-Èdike abhiÒÒÈte 
brÈhmaÓe sÈsane abhippasanne disvÈ saÒjÈtappasÈdo SatthÈraÑ upasa~kami. 
Tassa SatthÈ dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ sotÈpanno ahosi. 
AparabhÈge pabbaji. Pabbajanto ca khuraggeyeva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Vipassissa Bhagavato, mahÈp|gagaÓo ahu. 
   VeyyÈvaccakaro ÈsiÑ, sabbakiccesu vÈvaÔo. 

   Deyyadhammo ca me natthi, Sugatassa Mahesino. 
   AvandiÑ Satthuno pÈde, vippasannena cetasÈ. 

   Ekanavutito kappe, veyyÈvaccaÑ akÈsahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, veyyÈvaccassidaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MahatÊsu parisÈsu kittivasena (SÊ) 2. SaÑharitvÈ (SÊ) 
 3. Janasa~gahaÓÈdivasena (SÊ) 4. Khu 3. 152 piÔÔhe. 
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   Ito ca aÔÔhame kappe, rÈjÈ ÈsiÑ sucintito. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto “yato ahaÑ pabbajito”ti 
gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 48. Tattha yato ahaÑ pabbajitoti yato pabhuti yato paÔÔhÈya ahaÑ 
pabbajito. PabbajitakÈlato paÔÔhÈya nÈbhijÈnÈmi sa~kappaÑ, anariyaÑ 
dosasaÑhitanti rÈgÈdidosasaÑhitaÑ, tato eva anariyaÑ nihÊnaÑ, ariyehi vÈ 
anaraÓÊyatÈya anariyehi araÓÊyatÈya ca anariyaÑ pÈpakaÑ ÈrammaÓe 
abh|taguÓÈdisa~kappanato “sa~kappo”ti laddhanÈmaÑ 
kÈmavitakkÈdimicchÈvitakkaÑ uppÈditaÑ nÈbhijÈnÈmÊti, “khuraggeyeva 
mayÈ arahattaÑ pattan”ti aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

SaÒjayattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. RÈmaÓeyyakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 CihacihÈbhinaditeti Èyasmato RÈmaÓeyyakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso pupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbatto aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsu eva 
parivattento imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ ibbhakule1 nibbattitvÈ 
vayappatto JetavanapaÔiggahaÓe2 saÒjÈtappasÈdo pabbajitvÈ cariyÈnuk|laÑ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe viharati. Tassa attano sampattiyÈ 
pabbajitasÈruppÈya ca3 paÔipattiyÈ pÈsÈdikabhÈvato RÈmaÓeyyakotveva 
samaÒÒÈ ahosi. AthekadivasaÑ mÈro theraÑ bhiÑsÈpetukÈmo 
bheravasaddaÑ akÈsi. TaÑ sutvÈ thero 
______________________________________________________________ 
 1. Iddhe kule (SÊ) 2. JetavanapaÔiggahaÓakÈle (SÊ) 3. PabbajitasÈruppÈyeva (Ka) 
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thirapakatitÈya tena asantasanto “mÈro ayan”ti ÒatvÈ tattha anÈdaraÑ 
dassento “cihacihÈbhinadite”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 49. Tattha cihacihÈbhinaditeti cihacihÈti abhiÓhaÑ pavattasaddatÈya 
“cihacihÈ”ti laddhanÈmÈnaÑ vaÔÔakÈnaÑ abhinÈdanimittaÑ, viravahet|ti 
attho. SippikÈbhirutehi cÈti sippikÈ vuccanti devakÈ paranÈmakÈ gelaÒÒena 
chÈtakisadÈrakÈkÈrÈ sÈkhÈmigÈ. “MahÈkalandakÈ”ti keci, sippikÈnaÑ 
abhirutehi mahÈviravehi, hetumhi cetaÑ karaÓavacanaÑ, taÑhet|ti attho. 
Na me taÑ phandati cittanti mama cittaÑ na phandati na cavati1. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–imasmiÑ araÒÒe viravahetu sippikÈbhirutahetu viya pÈpima 
tava vissarakaraÓahetu mama cittaÑ kammaÔÔhÈnato na paripatatÊti. Tattha 
kÈraÓamÈha “ekattanirataÑ hi me”ti. Hi-saddo hetu-attho, yasmÈ mama 
cittaÑ gaÓasa~gaÓikaÑ pahÈya ekatte ekÊbhÈve, bahiddhÈ vÈ vikkhepaÑ 
pahÈya ekatte ekaggatÈya, ekatte ekasabhÈve vÈ nibbÈne nirataÑ abhirataÑ, 
tasmÈ kammaÔÔhÈnato na phandati na cavatÊti, imaÑ kira gÈthaÑ vadanto 
eva thero vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ apadÈne2– 

   “SuvaÓÓavaÓÓo BhagavÈ, sataraÑsÊ patÈpavÈ. 
   Ca~kamanaÑ samÈr|Äho, mettacitto SikhÊsabho. 

   Pasannacitto sumano, vanditvÈ ÒÈÓamuttamaÑ. 
   MinelapupphaÑ paggayha, Buddhassa abhiropayiÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddha3 p|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Ek|natiÑsakappamhi, SumeghaghananÈmako4. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 Ayameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosi. 
 

RÈmaÓeyyakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Na calati (SÊ) 2. Khu 3. 227 piÔÔhe. 
 3. Puppha (SÊ) 4. SumeghayasanÈmako (SÊ) 
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10. VimalattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DharaÓÊ ca siÒcati vÈti Èyasmato Vimalattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle sa~khadhamanakule 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto tasmiÑ sippe nipphattiÑ gato ekadivasaÑ 
VipassiÑ BhagavantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso sa~kha-dhamanena p|jaÑ 
katvÈ tato paÔÔhÈya kÈlena kÈlaÑ Satthu upaÔÔhÈnaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato kÈle “anÈgate me vimalo 
visuddho kÈyo hot|”ti BodhirukkhaÑ gandhodakehi nhÈpesi, 
cetiya~gaÓabodhiya~gaÓesu ÈsanÈni1 dhovÈpesi, bhikkh|nampi kiliÔÔhe 
samaÓaparikkhÈre dhovÈpesi. 

 So tato cavitvÈ devesu ca manussesu ca parivattento imasmiÑ 
BuddhuppÈde RÈjagahe ibbhakule2 nibbatti. Tassa mÈtukucchiyaÑ 
vasantassa nikkhamantassa ca kÈyo pittasemhÈdÊhi asaÑkiliÔÔho 
padumapalÈse udakabindu viya alaggo pacchimabhavikabodisattassa viya 
suvisuddho ahosi, tenassa Vimalotveva nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
RÈjagahappavesane BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ KosalaraÔÔhe pabbataguhÈyaÑ viharati. 
AthekadivasaÑ cÈtuddÊpika3 mahÈmegho sakalaÑ cakkavÈÄagabbhaÑ 
pattharitvÈ pÈvassi. VivaÔÔaÔÔhÈyimhi BuddhÈnaÑ cakkavattÊnaÒca 
dharamÈnakÈle eva kira evaÑ vassati. GhammapariÄÈha4v|pasamato 
utusappÈyalÈbhena therassa cittaÑ samÈhitaÑ ahosi ekaggaÑ. So 
samÈhitacitto tÈvadeva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “Vipassissa Bhagavato, ahosiÑ sa~khadhammako. 
   NiccupaÔÔhÈnayuttomhi, Sugatassa Mahesino. 

   UpaÔÔhÈnaphalaÑ passa, LokanÈthassa tÈdino. 
   SaÔÔhi t|riyasahassÈni, parivÈrenti maÑ sadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsanÈdÊni (SÊ) 2. Iddhe kule (SÊ) 3. CÈtuddÊpaka (SÊ) 
 4. SabbapariÄÈha (SÊ) 5. Khu 3. 152 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Ekanavutito kappe, upaÔÔhahiÑ mahÈ-isiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, upaÔÔhÈnassidaÑ phalaÑ. 

   CatuvÊse ito kappe, mahÈnigghosanÈmakÈ. 
   SoÄasÈsiÑsu rÈjÈno, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ katakiccatÈya tuÔÔhamÈnaso udÈnaÑ udÈnento 
“dharaÓÊ ca siÒcati vÈti, mÈluto”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 50. Tattha dharaÓÊti pathavÊ, sÈ hi sakalaÑ dharÈdharaÑ dhÈretÊti 
“dharaÓÊ”ti vuccati. SiÒcatÊti samantato nabhaÑ p|retvÈ abhippavassato 
mahÈmeghassa vuÔÔhidhÈrÈhi siÒcati. VÈti mÈlutoti 
udakaphusitasammissatÈya sÊtalo vÈto vÈyati. VijjutÈ carati nabheti tattha 
tattha gajjatÈ gaÄagaÄÈyatÈ mahÈmeghato niccharantiyo sateratÈ ÈkÈse ito 
cito ca vicaranti. Upasamanti vitakkÈti utusappÈyasiddhena 
samathavipassanÈdhigamena pubbabhÈge tada~gÈdivasena v|pasantÈ hutvÈ 
kÈmavitakkÈdayo sabbepi nava mahÈvitakkÈ ariyamaggÈdhigamena 
upasamanti, anavasesato samucchijjantÊti. VattamÈnasamÊpatÈya 
ariyamaggakkhaÓaÑ vattamÈnaÑ katvÈ vadati. AtÊtatthe vÈ etaÑ 
paccuppannavacanaÑ. CittaÑ susamÈhitaÑ mamÈti tato eva 
lokuttarasamÈdhinÈ mama cittaÑ suÔÔhu samÈhitaÑ, na dÈni tassa 
samÈdhÈne kiÒci kÈtabbaÑ atthÊti thero aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

VimalattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

PaÒcamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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6. ChaÔÔhavagga 
 

1. GodhikÈdicatuttheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Vassati devoti-ÈdikÈ catasso Godhiko, SubÈhu, Valliyo, Uttiyoti 
imesaÑ catunnaÑ therÈnaÑ gÈthÈ1. KÈ uppatti? Imepi purimabuddhesu 
katÈdhikÈrÈ tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinantÈ ito catunavute kappe 
Siddhatthassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patvÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ sahÈyÈ hutvÈ vicariÑsu. Tesu eko SiddhatthaÑ BhagavantaÑ 
piÓÉÈya carantaÑ disvÈ kaÔacchubhikkhaÑ adÈsi. Dutiyo pasannacitto hutvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ aÒjaliÑ paggaÓhi. Tatiyo pasannacitto ekena 
pupphahatthena BhagavantaÑ p|jesi. Catuttho sumanapupphehi p|jamakÈsi. 
EvaÑ te Satthari cittaÑ pasÈdetvÈ pasutena tena puÒÒakammena devaloke 
nibbattitvÈ puna aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
Kassapassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ sahÈyakÈ hutvÈ sÈsane 
pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ katvÈ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle PÈvÈyaÑ 
catunnaÑ MallarÈjÈnaÑ puttÈ hutvÈ nibbattiÑsu. TesaÑ Godhiko, SubÈhu, 
Valliyo, Uttiyoti nÈmÈni akaÑsu. AÒÒamaÒÒaÑ piyasahÈyÈ2 ahesuÑ. Te 
kenacideva karaÓÊyena KapilavatthuÑ agamaÑsu. TasmiÑ ca samaye SatthÈ 
KapilavatthuÑ gantvÈ NigrodhÈrÈme vasanto yamakapÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ 
Suddhodanappamukkhe SakyarÈjÈno damesi. TadÈ tepi cattÈro 
MallarÈjaputtÈ paÔihÈriyaÑ disvÈ laddhappasÈdÈ pabbajitvÈ 
vipassanÈkammaÑ karontÈ na cirasseva saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓiÑsu. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
   PavarÈ abhinikkhantaÑ, vanÈ nibbanamÈgataÑ. 

   KaÔacchubhikkhaÑ pÈdÈsiÑ, Siddhatthassa Mahesino. 
   PaÒÒÈya upasantassa, mahÈvÊrassa tÈdino. 

   PadenÈ’nupadÈ’yantaÑ, nibbÈpente mahÈjanaÑ. 
   UÄÈrÈ vitti me jÈtÈ, Buddhe Èdiccabandhune. 
______________________________________________________________ 
 1. GÈthÈyo (SÊ) 2. SucisahÈyakÈ (Ka) 3. Khu 3. 154 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Catunnavutito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bhikkhÈdÈnassidaÑ phalaÑ. 

   SattÈsÊtimhito kappe, MahÈreÓusanÈmakÈ. 
   SattaratanasampannÈ, sattete cakkavattino. 

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

Godhiko thero. 
 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, nisabhÈjÈniyaÑ yathÈ. 
   TidhÈpabhinnaÑ mÈta~gaÑ, KuÒjaraÑva MahesinaÑ. 

   ObhÈsentaÑ disÈ sabbÈ, UÄurÈjaÑva p|ritaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, LokajeÔÔhaÑ apassahaÑ. 

   ©ÈÓe cittaÑ pasÈdetvÈ, paggahetvÈna aÒjaliÑ. 
   Pasannacitto sumano, SiddhatthamabhivÈdayiÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ÒÈÓasaÒÒÈyidaÑ phalaÑ. 

   Tesattatimhito kappe, soÄasÈsuÑ naruttamÈ. 
   SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

SubÈhutthero. 
 

   “TivarÈyaÑ nivÈsÊhaÑ, ahosiÑ mÈliko tadÈ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, SiddhatthaÑ lokap|jitaÑ. 

   Pasannacitto sumano, pupphahatthamadÈsahaÑ. 
   Yattha yatthu’papajjÈmi, tassa kammassa vÈhasÈ. 

   Anubhomi phalaÑ iÔÔhaÑ, pubbe sukatamattano. 
   Parikkhitto sumallehi, pupphadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphap|jÈyidaÑ phalaÑ. 
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   CatunnavutupÈdÈya, ÔhapetvÈ vattamÈnakaÑ. 
   PaÒcarÈjasatÈ tattha, najjasamasanÈmakÈ. 

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

Valliyo thero. 
 

   “Siddhatthassa Bhagavato, jÈtipupphamadÈsahaÑ. 
   PÈdesu satta pupphÈni, hÈseno’kiritÈni me. 

   Tena kammenahaÑ ajja, abhibhomi narÈmare. 
   DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddhasÈsane. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SamantagandhanÈmÈsuÑ, terasa cakkavattino. 
   Ito paÒcamake kappe, cÈturantÈ janÈdhipÈ. 

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

Uttiyo thero. 
 

 ArahattaÑ pana patvÈ ime cattÈropi therÈ loke pÈkaÔÈ paÒÒÈtÈ 
rÈjarÈjamahÈmattehi1 sakkatÈ garukatÈ hutvÈ araÒÒe saheva viharanti. 
AthekadÈ rÈjÈ BimbisÈro te cattÈro there RÈjagahaÑ upagate upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ temÈsaÑ vassÈvÈsatthÈya nimantetvÈ tesaÑ pÈÔiyekkaÑ kuÔikÈyo 
kÈretvÈ satisammosena na chÈdesi. TherÈ acchannÈsu kuÔikÈsu viharanti. 
VassakÈle devo na vassati. RÈjÈ “kiÑ nu kho kÈraÓaÑ devo na vassatÊ”ti 
cintento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ tÈ kuÔikÈyo chÈdÈpetvÈ mattikÈkammaÑ 
cittakammaÒca kÈrÈpetvÈ kuÔikÈmahaÑ karonto mahato bhikkhusaÑghassa 
dÈnaÑ adÈsi. TherÈ raÒÒo anukampÈya kuÔikÈyo pavisitvÈ mettÈsamÈpattiyo 
samÈpajjiÑsu. AthuttarapÈcÊnadisato mahÈmegho 
______________________________________________________________ 
 1. Maccehi (SÊ) 
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uÔÔhahitvÈ therÈnaÑ samÈpattito vuÔÔhÈnakkhaÓeyeva vassituÑ Èrabhi. Tesu 
Godhikatthero samÈpattito vuÔÔhÈya saha meghagajjitena– 
 
 51. “Vassati devo yathÈ sugÊtaÑ, 
 ChannÈ me kuÔikÈ sukhÈ nivÈtÈ. 
 CittaÑ susamÈhitaÒca mayhaÑ, 
 Atha ce patthayasi pavassa devÈ”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha vassatÊti siÒcati vuÔÔhidhÈraÑ pavecchati. Devoti megho. YathÈ 
sugÊtanti sundaragÊtaÑ viya gajjantoti adhippÈyo. Megho hi vassanakÈle 
satapaÔalasahassapaÔalo uÔÔhahitvÈ thanayanto vijjutÈ nicchÈrentova sobhati, 
na kevalo. TasmÈ siniddhamadhuragambhÊranigghoso1 vassati devoti 
dasseti. Tena saddato anupapÊÄitaÑ Èha “channÈ me kuÔikÈ sukhÈ nivÈtÈ”ti. 
YathÈ na devo vassati, evaÑ tiÓÈdÊhi chÈditÈ ayaÑ me kuÔikÈ, tena 
vuÔÔhivassena anupapÊÄitaÑ Èha. Paribhogasukhassa utusappÈya-utusukhassa 
ca sabbhÈvato sukhÈ. PhusitaggaÄapihitavÈtapÈnatÈhi vÈtaparissayarahitÈ. 
Ubhayenapi ÈvÈsasappÈyavasena anupapÊÄitaÑ Èha. CittaÑ susamÈhitaÒca 
mayhanti cittaÒca mama suÔÔhu samÈhitaÑ anuttarasamÈdhinÈ 
nibbÈnÈrammaÓe suÔÔhu appitaÑ, etena abbhantaraparissayÈbhÈvato 
appossukkataÑ dasseti. Atha ce patthayasÊti atha idÈni patthayasi ce, yadi 
icchasi. PavassÈti siÒca udakaÑ pagghara vuÔÔhidhÈraÑ paveccha. DevÈti 
meghaÑ Èlapati. 
 

GodhikattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. SubÈhuttheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 52. Itarehi vuttagÈthÈsu tatiyapade eva viseso. Tattha SubÈhunÈ 
vuttagÈthÈyaÑ cittaÑ susamÈhitaÒca kÈyeti mama cittaÑ karajakÈye 
kÈyagatÈsatibhÈvanÈvasena suÔÔhu samÈhitaÑ sammadeva appitaÑ. AyaÑ hi 
thero kÈyagatÈsatibhÈvanÈvasena paÔiladdhajhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Nigghosova (SÊ) 
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pÈdakaÑ katvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. TaÑ sandhÈyÈha 
“cittaÑ susamÈhitaÒca kÈye”ti. 
 

SubÈhuttheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. ValliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 53. ValliyattheragÈthÈyaÑ tassaÑ viharÈmi appamattoti tassaÑ 
kuÔikÈyaÑ appamÈdapaÔipattiyÈ matthakaÑ pÈpitattÈ appamatto 
ariyavihÈr|pasaÑhitena dibbavihÈrÈdisaÑhitena1 ca iriyÈpathavihÈrena 
viharÈmi, attabhÈvaÑ pavattemÊti vuttaÑ hoti.  
 

ValliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. UttiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 54. Uttiyattherena vuttagÈthÈyaÑ adutiyoti asahÈyo, kilesasa~gaÓikÈya 
gaÓasa~gaÓikÈya ca virahitoti attho. 
 

UttiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

CatunnaÑ therÈnaÑ gÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. AÒjanavaniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ŒsandiÑ kuÔikaÑ katvÈti Èyasmato AÒjanavaniyattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? So kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle Sudassano nÈma MÈlÈkÈro 
hutvÈ sumanapupphehi BhagavantaÑ p|jetvÈ aÒÒampi tattha tattha bahuÑ 
puÒÒaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato sÈsane 
pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. Atha imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ 
VajjirÈjakule nibbattitvÈ tassa vayappattakÈle VajjiraÔÔhe avuÔÔhibhayaÑ 
byÈdhibhayaÑ amanussabhayanti tÊÓi bhayÈni 
______________________________________________________________ 
 1. Sahitena (SÊ) 
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uppajjiÑsu. TaÑ sabbaÑ RatanasuttavaÓÓanÈyaÑ1 vuttanayena veditabbaÑ. 
Bhagavati pana VesÈliÑ paviÔÔhe bhayesu ca v|pasantesu Satthu 
dhammadesanÈya sambahulÈnaÑ devamanussÈnaÑ dhammÈbhisamaye ca 
jÈte ayaÑ rÈjakumÈro BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbaji. 
YathÈ cÈyaÑ, evaÑ anantaraÑ vuccamÈnÈ cattÈropi janÈ. Tepi hi imassa 
sahÈyabh|tÈ LicchavirÈjakumÈrÈ evaÑ iminÈva nÊhÈrena pabbajiÑsu. 
KassapasambuddhakÈlepi sahÈyÈ2 hutvÈ iminÈ saheva pabbajitvÈ 
samaÓadhammaÑ akaÑsu, Padumuttarassapi Bhagavato pÈdam|le 
kusalabÊjaropanÈdiÑ akaÑs|ti. TatthÈyaÑ katapubbakicco SÈkete 
AÒjanavane susÈnaÔÔhÈne vasanto upakaÔÔhÈya vass|panÈyikÈya manussehi 
chaÉÉitaÑ jiÓÓakaÑ ÈsandiÑ labhitvÈ taÑ cat|su pÈsÈÓesu ÔhapetvÈ upari 
tiriyaÒca tiÓÈdÊhi chÈdetvÈ dvÈraÑ yojetvÈ vassaÑ upagato. 
PaÔhamamÈseyeva ghaÔento vÈyamanto arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

   “Sudassanoti nÈmena, MÈlÈkÈro ahaÑ tadÈ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, LokajeÔÔhaÑ narÈsabhaÑ. 

   JÈtipupphaÑ gahetvÈna, p|jayiÑ PadumuttaraÑ. 
   Visuddhacakkhu sumano, dibbacakkhuÑ samajjhagaÑ. 

   EtissÈ pupphap|jÈya, cittassa paÓidhÊhi ca. 
   KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ nupapajjahaÑ. 

   SoÄasÈsiÑsu rÈjÈno, devuttarasanÈmakÈ. 
   ChattiÑsamhi ito kappe, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedento samÈpattito 
vuÔÔhÈya yathÈladdhaÑ sampattiÑ paccavekkhitvÈ pÊtivegena udÈnento 
“ÈsandiÑ kuÔikaÑ katvÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 55. Tattha ÈsandiÑ kuÔikaÑ katvÈti ÈsandÊ nÈma dÊghapÈdakaÑ 
caturassapÊÔhaÑ4, ÈyataÑ caturassampi atthiyeva, yattha nisÊditumeva sakkÈ, 
na 
______________________________________________________________ 
 1. KhuddakapÈÔha-®Ôha 135; SuttanipÈta-®Ôha 1. 265 piÔÔhesu. 
 2. KassapabuddhakÈle piyasahÈyÈ (SÊ) 3. Khu 3. 156 piÔÔhe.  
 4. CaturassaÑ maÒcapÊÔhaÑ (SÊ) 
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nipajjituÑ, taÑ ÈsandiÑ kuÔikaÑ katvÈ vÈsatthÈya heÔÔhÈ vuttanayena 
kuÔikaÑ katvÈ yathÈ tattha nisinnassa utuparissayÈbhÈvena sukhena 
samaÓadhammaÑ kÈtuÑ sakkÈ, evaÑ kuÔikaÑ katvÈ. Etena 
paramukkaÑsagataÑ senÈsane1 attano appicchataÑ santuÔÔhiÒca2 dasseti. 
Vuttampi cetaÑ DhammasenÈpatinÈ– 

   “Palla~kena nisinnassa, jaÓÓukenÈbhivassati. 
   AlaÑ phÈsuvihÈrÈya, pahitattassa bhikkhuno”ti3. 

 Apare “ÈsandikuÔikan”ti pÈÔhaÑ vatvÈ “ÈsandippamÈÓaÑ kuÔikaÑ 
katvÈ”ti atthaÑ vadanti. AÒÒe pana “ÈsananisajjÈdigate manusse uddissa 
maÒcakassa upari katakuÔikÈ ÈsandÊ nÈma, taÑ ÈsandiÑ kuÔikaÑ katvÈ”ti 
atthaÑ vadanti. OggayhÈti ogÈhetvÈ anupavisitvÈ. AÒjanaÑ vananti 
evaÑnÈmakaÑ vanaÑ, aÒjanavaÓÓapupphabhÈvato hi aÒjanÈ vuccanti 
valliyo, tabbahulatÈya taÑ vanaÑ “aÒjanavanan”ti nÈmaÑ labhi. Apare pana 
“aÒjanÈ nÈma mahÈgacchÈ”ti vadanti, taÑ AÒjanavanaÑ oggayha ÈsandikaÑ 
kuÔikaÑ katvÈ tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsananti vihÈratÈ 
mayÈti vacanaseseneva yojanÈ. Idameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ 
ahosÊti. 
 

AÒjanavaniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. KuÔivihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ko kuÔikÈyanti Èyasmato KuÔivihÈrittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira 
Padumuttarassa Bhagavato ÈkÈsena gacchantassa “udakadÈnaÑ dassÈmÊ”ti 
sÊtalaÑ udakaÑ gahetvÈ pÊtisomanassajÈto uddhammukho hutvÈ ukkhipi. 
SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ pasÈdasaÑvaÉÉhanatthaÑ ÈkÈse Ôhitova 
sampaÔicchi. So tena anappakaÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedesi. SesaÑ 
AÒjanavaniyattherassa vatthumhi vuttasadisameva. AyaÑ pana viseso–
ayaÑ kira vuttanayena pabbajitvÈ katapubbakicco vipassanaÑ anuyuÒjanto 
sayaÑ khettasamÊpena gacchanto deve phusÈyante khettapÈlakassa puÒÒaÑ 
tiÓakuÔiÑ disvÈ pavisitvÈ tattha tiÓasanthÈrake 
______________________________________________________________ 
 1. SenÈsanaÑ (SÊ) 2. SantuÔÔhataÒca (SÊ) 3. Khu 2. 344; Khu 11. 348 piÔÔhesu. 
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nisÊdi. Nidinnamattova utusappÈyaÑ labhitvÈ vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, gacchantaÑ anilaÒjase. 
 GhatÈsanaÑva2 jalitaÑ, ÈdittaÑva hutÈsanaÑ. 

 PÈÓinÈ udakaÑ gayha, ÈkÈse ukkhipiÑ ahaÑ. 
 SampaÔicchi mahÈvÊro, Buddho KÈruÓiko isi. 

 Antalikkhe Ôhito SatthÈ, PadumuttaranÈmako. 
 Mama sa~kappamaÒÒÈya, imÈ gÈthÈ3 abhÈsatha. 

 IminÈ dakadÈnena4, pÊti-uppÈdanena ca. 
 Kappasatasahassampi, duggatiÑ nupapajjati. 

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

 SahassarÈjanÈmena, tayo te cakkavattino. 
 PaÒcasaÔÔhikappasate, cÈturantÈ janÈdhipÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ there tattha nisinne KhettapÈlako ÈgantvÈ “ko 
kuÔikÈyan”ti Èha. TaÑ sutvÈ thero “bhikkhu kuÔikÈyan”ti-ÈdimÈha. TayidaÑ 
KhettapÈlassa therassa ca vacanaÑ ekajjhaÑ katvÈ– 
 
 56. “Ko kuÔikÈyaÑ, bhikkhu kuÔikÈyaÑ, 
 VÊtarÈgo susamÈhitacitto. 
 EvaÑ jÈnÈhi Èvuso, 
 AmoghÈ te kuÔikÈ katÈ”ti– 

tathÈr|pena sa~gÊtiÑ ÈropitaÑ. 

 Tattha ko kuÔikÈyanti “imissaÑ kuÔikÈyaÑ ko nisinno”ti KhettapÈlassa 
pucchÈvacanaÑ. Tassa bhikkhu kuÔikÈyanti therassa paÔivacanadÈnaÑ. Atha 
naÑ attano anuttaradakkhiÓeyyabhÈvato5 taÑ kuÔiparibhogaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 157 piÔÔhe. 2. YathÈsÊnaÑva (SÊ) 3. ImaÑ gÈthaÑ (SÊ) 
 4. IminodakadÈnena (SÊ) 5. AnuttaradakkhiÓeyyabhÈvabh|taÑ (SÊ) 
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anumodÈpetvÈ uÄÈraÑ tameva puÒÒaÑ1 patiÔÔhÈpetuÑ “vÊtarÈgo”ti-Èdi 
vuttaÑ. Tassattho–eko bhinnakileso bhikkhu te kuÔikÈyaÑ nisinno, tato 
eva so aggamaggena sabbaso samucchinnarÈgatÈya vÊtarÈgo 
anuttarasamÈdhinÈ nibbÈnaÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ suÔÔhu samÈhitacittatÈya 
susamÈhitacitto, imaÒca atthaÑ Èvuso KhettapÈla yathÈhaÑ vadÈmi, evaÑ 
jÈnÈhi saddaha adhimuccassu2. AmoghÈ te kuÔikÈ katÈ tayÈ3 katÈ kuÔikÈ 
amoghÈ avaÒjhÈ saphalÈ sa-udrayÈ, yasmÈ arahatÈ khÊÓÈsavena paribhuttÈ. 
Sace tvaÑ anumodasi, taÑ te bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. 

 TaÑ sutvÈ KhettapÈlo “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, yassa me 
kuÔikÈyaÑ ediso ayyo pavisitvÈ nisÊdatÊ”ti pasannacitto anumodanto aÔÔhÈsi. 
ImaÑ pana tesaÑ kathÈsallÈpaÑ BhagavÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ sutvÈ 
anumodanaÒcassa ÒatvÈ tambhÈviniÑ sampattiÑ vibhÈvento KhettapÈlaÑ 
imÈhi gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “VihÈsi kuÔiyaÑ bhikkhu, santacitto anÈsavo. 
   Tena kammavipÈkena, devindo tvaÑ bhavissasi. 

   ChattiÑsakkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissasi. 
   CatuttiÑsakkhattuÑ4 cakkavattÊ, rÈjÈ raÔÔhe bhavissasi. 
   RatanakuÔi nÈma5 Paccekabuddho, vÊtarÈgo bhavissasÊ”ti. 

 KuÔikÈyaÑ laddhavisesattÈ pana therassa tato pabhuti KuÔivihÈrÊtveva 
samaÒÒÈ udapÈdi. Ayameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈpi ahosÊti. 
 

KuÔivihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. UÄÈratame puÒÒe (SÊ) 2. AdhimuÒcassu (SÊ) 3. AyaÑ tayÈ (SÊ) 
 4. ChattiÑsakkhattuÑ (SÊ) 5. RatanakuÔiko (SÊ) 
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7. DutiyakuÔivihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AyamÈhu purÈÓiyÈti Èyasmato KuÔivihÈrittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira Padumuttarassa Bhagavato pasannamÈnaso pariÄÈhakÈle naÄavilÊvehi 
viracitaÑ bÊjaniÑ adÈsi. TaÑ SatthÈ anumodanagÈthÈya sampahaÑsesi. 
SesaÑ yadettha vattabbaÑ, taÑ AÒjanavaniyattheravatthumhi 
vuttasadisameva. AyaÑ pana viseso–ayaÑ kira vuttanayena pabbajitvÈ 
aÒÒatarÈya purÈÓakuÔikÈya viharanto samaÓadhammaÑ acintetvÈ “ayaÑ 
kuÔikÈ jiÓÓÈ, aÒÒaÑ kuÔikaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti navakammavasena cittaÑ 
uppÈdesi. Tassa atthakÈmÈ devatÈ saÑvegajananatthaÑ imaÑ uttÈnobhÈsaÑ 
gambhÊratthaÑ “ayamÈh|”ti gÈthamÈha. 
 
 57. Tattha ayanti ÈsannapaccakkhavacanaÑ1. Œh|ti ahosÊti attho. 
GÈthÈsukhatthaÑ hi dÊghaÑ katvÈ vuttaÑ. PurÈÓiyÈti purÈtanÊ addhagatÈ2. 
AÒÒaÑ patthayase navaÑ kuÔinti imissÈ kuÔiyÈ purÈÓabhÈvena jiÓÓatÈya ito 
aÒÒaÑ idÈni nibbattanÊyatÈya navaÑ kuÔiÑ patthayase patthesi ÈsÊsasi3. 
Sabbena sabbaÑ pana ÈsaÑ kuÔiyÈ virÈjaya purÈÓiyaÑ viya navÈyampi 
kuÔiyaÑ ÈsaÑ taÓhaÑ appekkhaÑ virÈjehi, sabbaso tattha virattacitto hohi. 
KasmÈ? YasmÈ dukkhÈ bhikkhu puna navÈ nÈma kuÔi bhikkhu puna idÈni 
nibbattiyamÈnÈ dukkhÈvahattÈ dukkhÈ, tasmÈ aÒÒaÑ navaÑ dukkhaÑ 
anuppÈdento yathÈnibbattÈyaÑ purÈÓiyaÑyeva kuÔiyaÑ ÔhatvÈ attanÈ 
kattabbaÑ karohÊti. AyaÑ hettha adhippÈyo–tvaÑ bhikkhu “ayaÑ purÈÓÊ4 
tiÓakuÔikÈ jiÓÓÈ”ti aÒÒaÑ navaÑ tiÓakuÔikaÑ kÈtuÑ icchasi, na 
samaÓadhammaÑ, evaÑ icchanto pana bhÈvanÈya ananuyuÒjanena 
punabbhavÈbhinibbattiyÈ anativattanato ÈyatiÑ attabhÈvakuÔimpi patthento 
kÈtuÑ icchantoyeva nÈma hoti. SÈ pana navÈ tiÓakuÔi viya karaÓadukkhena 
tato bhiyyopi jarÈmaraÓasokaparidevÈdidukkhasaÑsaÔÔhatÈya dukkhÈ, tasmÈ 
tiÓakuÔiyaÑ viya attabhÈvakuÔiyaÑ ÈsaÑ apekkhaÑ virÈjaya sabbaso tattha 
virattacitto hohi, evaÑ te vaÔÔadukkhaÑ na bhavissatÊti. DevatÈya ca 
vacanaÑ sutvÈ thero saÑvegajÈto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ ghaÔento 
vÈyamanto na cirasseva arahatte patiÔÔhÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 
______________________________________________________________ 
 1. Œsanne paccakkhavacanaÑ (SÊ) 2. AddhaÑ gatÈ (SÊ)  
 3. Patthayasi ÈsaÑsasi (SÊ) 4. PurÈÓiyÈ (Ka) 5. Khu 3. 157 piÔÔhÈdÊsu. 
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   “Padumuttarabuddhassa, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
   TiÓatthare nisinnassa, upasantassa tÈdino. 

   NaÄamÈlaÑ gahetvÈna, bandhitvÈ bÊjaniÑ ahaÑ. 
   Buddhassa upanÈmesiÑ, dvipadindassa tÈdino. 

   PaÔiggahetvÈ sabbaÒÒ|, bÊjaniÑ LokanÈyako. 
   Mama sa~kappamaÒÒÈya, imaÑ gÈthaÑ abhÈsatha. 

   YathÈ me kÈyo nibbÈti, pariÄÈho na vijjati. 
   Tatheva tividhaggÊhi, cittaÑ tava vimuccatu. 

   Sabbe devÈ samÈgacchuÑ, ye keci vananissitÈ. 
   SossÈma BuddhavacanaÑ, hÈsayantaÑ ca dÈyakaÑ. 

   Nisinno BhagavÈ tattha, devasaÑghapurakkhato. 
   DÈyakaÑ sampahaÑsento, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   IminÈ bÊjanidÈnena, cittassa paÓidhÊhi ca. 
   Subbato nÈma nÈmena, cakkavattÊ bhavissati. 

   Tena kammÈvasesena, sukkam|lena codito. 
   MÈluto nÈma nÈmena, cakkavattÊ bhavissati. 

   IminÈ bÊjanidÈnena, sammÈnavipulena ca. 
   Kappasatasahassampi, duggatiÑ nupapajjati. 

   TaÑsakappasahassamhi, subbatÈ aÔÔhatiÑsa te. 
   Ek|natiÑsasahasse, aÔÔha mÈlutanÈmakÈ. 

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

 Arahatthe pana patiÔÔhito “ayaÑ me arahattappattiyÈ a~kusabh|tÈ”ti 
tameva gÈthaÑ paccudÈhÈsi. SÈyeva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosi. 
KuÔi-ovÈdena laddhavisesattÈ cassa KuÔivihÈrÊtveva samaÒÒÈ ahosÊti. 
 

DutiyakuÔivihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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8. RamaÓÊyakuÔikattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 RamaÓÊyÈ me kuÔikÈti Èyasmato RamaÓÊyakuÔikattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kusalabÊjaropanaÑ katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto ito aÔÔhÈrasakappasatamatthake Atthadassissa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto BuddhÈrahaÑ ÈsanaÑ 
Bhagavato adÈsi. Pupphehi ca BhagavantaÑ p|jetvÈ paÒcapatiÔÔhitena 
vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. SesaÑ AÒjanavaniyattherassa 
vatthumhi vuttasadisameva. AyaÑ pana viseso–ayaÑ kira vuttanayena 
pabbajitvÈ katapubbakicco VajjiraÔÔhe aÒÒatarasmiÑ gÈmakÈvÈse kuÔikÈyaÑ 
viharati, sÈ hoti KuÔikÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ 
suparikammakatabhittibh|mikÈ ÈrÈmapokkharaÓirÈmaÓeyyÈdisampannÈ 
muttÈjÈlasadisavÈlikÈkiÓÓabh|mibhÈgÈ therassa ca vattasampannatÈya 
susammaÔÔha~gaÓatÈdinÈ bhiyyoso mattÈya ramaÓÊyatarÈ hutvÈ tiÔÔhati. So 
tattha viharanto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahatte patiÔÔhÈsi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “KÈnanaÑ vanamoggayha, appasaddaÑ nirÈkulaÑ. 
   SÊhÈsanaÑ mayÈ dinnaÑ, Atthadassissa tÈdino. 

   MÈlÈhatthaÑ gahetvÈna, katvÈ ca naÑ padakkhiÓaÑ. 
   SatthÈraÑ payirupÈsitvÈ, pakkÈmiÑ uttarÈmukho. 

   Tena kammena dvipadinda, LokajeÔÔha narÈsabha. 
   SannibbÈpemi attÈnaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 

   AÔÔhÈrasakappasate, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, sÊhÈsanassidaÑ phalaÑ. 

   Ito sattakappasate, sannibbÈpakakhattiyo. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ there tattha viharante KuÔikÈya ramaÓÊyabhÈvato 
vihÈrapekkhakÈ manussÈ tato tato ÈgantvÈ kuÔiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 158 piÔÔhÈdÊsu. 
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passanti. AthekadivasaÑ katipayÈ dhuttajÈtikÈ itthiyo tattha gatÈ KuÔikÈya 
ramaÓÊyabhÈvaÑ disvÈ “ettha vasanto ayaÑ samaÓo siyÈ amhehi 
ÈkaÉÉhanÊyahadayo”ti adhippÈyena “ramaÓÊyaÑ vo bhante vasanaÔÔhÈnaÑ, 
mayampi ramaÓÊyar|pÈ paÔhamayobbane ÔhitÈ”ti vatvÈ itthikuttÈdÊni 
dassetuÑ ÈrabhiÑsu. Thero attano vÊtarÈgabhÈvaÑ pakÈsento “ramaÓÊyÈ me 
KuÔikÈ, saddhÈdeyyÈ manoramÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi.  
 
 58. Tattha ramaÓÊyÈ me KuÔikÈti “ramaÓÊyÈ te bhante KuÔikÈ”ti yaÑ 
tumhehi vuttaÑ, taÑ saccaÑ. AyaÑ mama vasanakuÔikÈ ramaÓÊyÈ 
manuÒÒar|pÈ, sÈ ca kho saddhÈdeyyÈ “evar|pÈya manÈpaÑ katvÈ 
pabbajitÈnaÑ dinnÈya idaÑ nÈma phalaÑ hotÊ”ti kammaphalÈni saddahitvÈ 
saddhÈya dhammacchandena dÈtabbattÈ saddhÈdeyyÈ, na dhanena1 
nibbattitÈ. SayaÒca tathÈdinnÈni saddhÈdeyyÈni passantÈnaÑ 
paribhuÒjantÈnaÒca mano rametÊti manoramÈ. SaddhÈdeyyattÈ eva hi 
manoramÈ, saddhÈdÊhi deyyadhammaÑ sakkaccaÑ abhisa~kharitvÈ denti, 
saddhÈdeyyaÒca paribhuÒjantÈ sappurisÈ dÈyakassa avisaÑvÈdanatthampi 
payogÈsayasampannÈ honti, na tumhehi cintitÈkÈrena payogÈsayavipannÈti 
adhippÈyo. Na me attho kumÈrÊhÊti yasmÈ sabbaso kÈmehi 
vinivattitamÈnaso ahaÑ, tasmÈ na me attho kumÈrÊhi. 
KappiyakÈrakakammavasenapi hi mÈdisÈnaÑ itthÊhi payojanaÑ nÈma natthi, 
pageva rÈgavasena, tasmÈ na me attho kumÈrÊhÊti. KumÈriggahaÓaÑ cettha 
upalakkhaÓaÑ daÔÔhabbaÑ. MÈdisassa nÈma santike evaÑ paÔipajjÈhÊti 
ayuttakÈrinÊhi yÈva aparaddhaÒca tumhehi samÈnajjhÈsayÈ-naÑ purato ayaÑ 
kiriyÈ sobheyyÈti dassento Èha “yesaÑ attho tahiÑ gacchatha nÈriyo”ti. 
Tattha yesanti kÈmesu avÊtarÈgÈnaÑ. Atthoti payojanaÑ. Tahinti tattha 
tesaÑ santikaÑ. NÈriyoti ÈlapanaÑ. TaÑ sutvÈ itthiyo ma~kubh|tÈ 
pattakkhandhÈ Ègatamaggeneva gatÈ. Ettha ca2 “na me attho kumÈrÊhÊ”ti 
kÈmehi anatthikabhÈvavacaneneva therena arahattaÑ byÈkatanti 
daÔÔhabbaÑ. 
 

RamaÓÊyakuÔikattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

______________________________________________________________ 
 1. SaddhÈdeyyena dhanena (SÊ, Ka) 2. EvaÑ pana (SÊ) 
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9. KosalavihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaddhÈyÈhaÑ pabbajitoti Èyasmato KosalavihÈrittherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kusalabÊjaÑ ropetvÈ 
taÑ taÑ puÒÒaÑ akÈsi. SesaÑ AÒjanavaniyattheravatthusadisameva. AyaÑ 
pana viseso–ayaÑ kira vuttanayena pabbajitvÈ katapubbakicco 
KosalaraÔÔhe aÒÒatarasmiÑ gÈme ekaÑ upÈsakakulaÑ nissÈya araÒÒe 
viharati, taÑ so upÈsako rukkham|le vasantaÑ disvÈ kuÔikaÑ kÈretvÈ adÈsi. 
Thero kuÔikÈyaÑ viharanto ÈvÈsasappÈyena samÈdhÈnaÑ labhitvÈ 
vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “HimavantassÈvid|re, vasÈmi paÓÓasanthare. 
   GhÈsesu gedhamÈpanno, seyyasÊlo cahaÑ tadÈ. 

   KhaÓantÈlukalambÈni2, biÄÈlitakkalÈni ca. 
   KolaÑ bhallÈtakaÑ billaÑ, ÈhatvÈ3 paÔiyÈditaÑ. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   Mama sa~kappamaÒÒÈya, Ègacchi mama santikaÑ. 

   UpÈgataÑ mahÈnÈgaÑ, devadevaÑ narÈsabhaÑ. 
   BiÄÈliÑ paggahetvÈna, pattamhi okiriÑ ahaÑ. 

   ParibhuÒji mahÈvÊro, tosayanto mamaÑ tadÈ. 
   ParibhuÒjitvÈna sabbaÒÒ|, imaÑ gÈthaÑ abhÈsatha. 

   SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, biÄÈliÑ me adÈ tuvaÑ. 
   KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ nupapajjasi. 

   CarimaÑ vattate mayhaÑ4, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddhasÈsane. 

   CatupaÒÒÈsito kappe, sumekhaliya5savhayo. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 159 piÔÔhÈdÊsu. 2. VanamÈlukalambÈni (SÊ), khaÓantÈlukaÄappÈni (Ka) 
 3. ŒhantÈ (Ka) 4. Tava me Èsi (SÊ) 5. Sumelaya (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhappaÔisaÑvedanena 
uppannapÊtivegena udÈnento “saddhÈyÈhaÑ pabbajito”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 59. Tattha saddhÈyÈti Bhagavato VesÈliÑ upagamane ÈnubhÈvaÑ disvÈ 
“ekantaniyyÈnikaÑ idaÑ sÈsanaÑ, tasmÈ addhÈ imÈya paÔipattiyÈ 
jarÈmaraÓato muccissÈmÊ”ti uppannasaddhÈvasena pabbajito pabbajjaÑ 
upagato. AraÒÒe me kuÔikÈ katÈti tassÈ pabbajjÈya anur|pavasena araÒÒe 
vasato me kuÔikÈ katÈ, pabbajjÈnur|paÑ ÈraÒÒako hutvÈ v|pakaÔÔho 
viharÈmÊti dasseti. TenÈha “appamatto ca ÈtÈpÊ, sampajÈno patissato”ti. 
AraÒÒavÈsaladdhena1 kÈyavivekena jÈgariyaÑ anuyuÒjanto tattha satiyÈ 
avippavÈsena appamatto, ÈraddhavÊriyatÈya ÈtÈpÊ, 
pubbabhÈgiyasatisampajaÒÒapÈrip|riyÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattÈdhigamena paÒÒÈsativepullappattiyÈ2 accantameva sampajÈno 
patissato tiharÈmÊti attho. AppamattabhÈvÈdikittane cassa idameva 
aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi, KosalaraÔÔhe ciranivÈsibhÈvena pana KosalavihÈrÊti 
samaÒÒÈ jÈtÈti. 
 

KosalavihÈrittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. SÊvalittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Te me ijjhiÑsu sa~kappÈti Èyasmato SÊvalittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi Padumuttarassa Bhagavato kÈle heÔÔhÈ vuttanayena vihÈraÑ gantvÈ 
parisapariyante Ôhito dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
lÈbhÊnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ “mayÈpi anÈgate evar|pena bhavituÑ 
vaÔÔatÊ”ti DasabalaÑ nimantetvÈ sattÈhaÑ Satthu bhikkhusaÑghassa ca 
mahÈdÈnaÑ datvÈ “BhagavÈ ahaÑ iminÈ adhikÈrakammena aÒÒaÑ 
sampattiÑ na patthemi, anÈgate pana ekabuddhassa sÈsane ahampi tumhehi 
so etadagge Ôhapitabhikkhu viya lÈbhÊnaÑ aggo bhaveyyan”ti patthanaÑ 
akÈsi. SatthÈ anantarÈyaÑ disvÈ “ayaÑ te patthanÈ anÈgate 
Gotamabuddhassa santike samijjhissatÊ”ti byÈkaritvÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. AraÒÒavÈsena laddhena (SÊ)  
 2. ArahattÈdhigamanapaÒÒÈya sativepullappattiyÈ (SÊ) 
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sopi kulaputto yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
VipassÊbuddhakÈle BandhumatÊnagarato avid|re ekasmiÑ gÈmake 
paÔisandhiÑ gaÓhi. TasmiÑ samaye BandhumatÊnagaravÈsino raÒÒÈ 
saddhiÑ sÈkacchitvÈ Dasabalassa dÈnaÑ denti. Te ekadivasaÑ sabbeva 
ekato hutvÈ dÈnaÑ dentÈ “kiÑ nu kho amhÈkaÑ dÈnamukhe1 

natthÊ”ti2madhuÒca guÄadadhiÒca3 na addasaÑsu. Te “yato kutoci 
ÈharissÈmÈ”ti janapadato nagarapavisanamagge4 purisaÑ ÔhapesuÑ. TadÈ 
esa kulaputto attano gÈmato guÄadadhivÈrakaÑ5 gahetvÈ “kiÒcideva 
ÈharissÈmÊ”ti nagaraÑ gacchanto “mukhaÑ dhovitvÈ dhotahatthapÈdo 
pavisissÈmÊ”ti phÈsukaÔÔhÈnaÑ olokento na~galasÊsamattaÑ nimmakkhikaÑ 
daÓÉakamadhuÑ disvÈ “puÒÒena me idaÑ uppannan”ti gahetvÈ nagaraÑ 
pÈvisi. NÈgarehi Ôhapitapuriso taÑ disvÈ “bho purisa kassimaÑ ÈharasÊ”ti 
pucchi. Na kassaci sÈmi, vikkiÓituÑ pana me idaÑ Èbhatanti. Tena hi bho6 
idaÑ kahÈpaÓaÑ gahetvÈ etaÑ madhuÒca guÄadadhiÒca dehÊti. So cintesi 
“idaÑ na bahum|laÑ, ayaÒca ekappahÈreneva bahuÑ deti, vÊmaÑsituÑ 
vaÔÔatÊ”ti. Tato naÑ “nÈhaÑ ekena kahÈpaÓena demÊ”ti Èha. Yadi evaÑ dve 
gahetvÈ dehÊti. DvÊhipi na demÊti. EtenupÈyena vaÉÉhetvÈ sahassaÑ pÈpuÓi. 

 So cintesi “ativaÉÉhituÑ na vaÔÔati, hotu tÈva iminÈ kattabbakiccaÑ 
pucchissÈmÊ”ti. Atha naÑ Èha “idaÑ na bahuÑ agghanakaÑ, tvaÒca bahuÑ 
desi, kena kammena idaÑ gaÓhÈsÊ”ti. “Idha bho nagaravÈsino raÒÒÈ 
saddhiÑ paÔivirujjhitvÈ VipassÊdasabalassa dÈnaÑ dentÈ idaÑ dvayaÑ 
dÈnamukhe apassantÈ pariyesanti, sace idaÑ dvayaÑ na labhissanti, 
nÈgarÈnaÑ parÈjayo bhavissati, tasmÈ sahassaÑ katvÈ7 gaÓhÈmÊti. KiÑ 
panetaÑ nÈgarÈnameva vaÔÔati, aÒÒesaÑ dÈtuÑ na vaÔÔatÊti. Yassa kassaci 
dÈtuÑ avÈritametanti8. Atthi pana koci nÈgarÈnaÑ dÈne ekadivasaÑ 
sahassaÑ dÈtÈti. Natthi sammÈti. ImesaÑ pana dvinnaÑ 
sahassagghanakabhÈvaÑ jÈnÈsÊti. Œma jÈnÈmÊti. Tena hi gaccha, nÈgarÈnaÑ 
Ècikkha “eko puriso imÈni dve m|lena na deti, sahattheneva dÈtukÈmo, 
tumhe imesaÑ dvinnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DÈnamahe (SÊ) 2. AÑ-®Ôha 1. 191 piÔÔhe. 3. MadhuÒca guÄaÒca dadhiÒca (SÊ) 
 4. NagaraÑ pavisanamagge pana (SÊ) 5. GuÄaÑ ca dadhivÈrakaÑ (SÊ) 
 6. Tena hi me (SÊ) 7. DatvÈ (SÊ) 8. PavÈritametanti (SÊ) 
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kÈraÓÈ nibbitakkÈ hothÈ”ti, tvaÑ pana me imasmiÑ dÈnamukhe 
jeÔÔhakabhÈvassa kÈyasakkhÊ hohÊti. So paribbayatthaÑ gahitamÈsakena 
paÒcakaÔukaÑ gahetvÈ cuÓÓaÑ katvÈ dadhito kaÒjiyaÑ gahetvÈ tattha 
madhupaÔalaÑ pÊÄetvÈ paÒcakaÔukacuÓÓena yojetvÈ ekasmiÑ paduminipatte 
pakkhipitvÈ taÑ saÑvidahitvÈ ÈdÈya Dasabalassa avid|raÔÔhÈne nisÊdi 
mahÈjanena ÈhariyamÈnassa sakkÈrassa avid|re attano pattavÈraÑ 
olokayamÈno, so okÈsaÑ ÒatvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ BhagavÈ ayaÑ 
uppannaduggatapaÓÓÈkÈro, imaÑ me anukampaÑ paÔicca paÔiggaÓhathÈti. 
SatthÈ tassa anukampaÑ paÔicca CatumahÈrÈjadattiyena selamayapattena 
taÑ paÔiggahetvÈ yathÈ aÔÔhasaÔÔhiyÈ bhikkhusatasahassassa diyyamÈnaÑ na 
khÊyati, evaÑ adhiÔÔhÈsi. So kulaputto niÔÔhitabhattakiccaÑ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ Ôhito Èha “diÔÔho me BhagavÈ ajja 
BandhumatÊnagaravÈsikehi tumhÈkaÑ sakkÈro ÈhariyamÈno, ahampi imassa 
kammassa nissandena nibbattanibbattabhave lÈbhaggayasaggappatto 
bhaveyyan”ti1. SatthÈ “evaÑ hotu kulaputtÈ”ti vatvÈ tassa ca 
nagaravÈsÊnaÒca2 bhattÈnumodanaÑ katvÈ pakkÈkÈmi. 

 Sopi kulaputto yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SuppavÈsÈya rÈjadhÊtÈya kucchimhi paÔisandhiÑ 
gaÓhi. PaÔisandhiggahaÓato paÔÔhÈya sÈyaÑ pÈtaÒca3 paÓÓÈkÈrasatÈni 
sakaÔenÈdÈya SuppavÈsÈya4 upanÊyanti. Atha naÑ puÒÒavÊmaÑsanatthaÑ5 
hatthena bÊjapacchiÑ phusÈpenanti. EkekabÊjato salÈkasatampi 
salÈkasahassampi niggacchati. EkekakarÊsakhette paÓÓÈsampi saÔÔhipi 
sakaÔappamÈÓÈni uppajjanti. KoÔÔhe p|raÓakÈlepi koÔÔhadvÈraÑ hatthena 
phusÈpenti. RÈjadhÊtÈya puÒÒena gaÓhantÈnaÑ gahitagahitaÔÔhÈnaÑ puna 
p|rati6. ParipuÓÓabhattabhÈjanatopi “rÈjadhÊtÈya puÒÒan”ti vatvÈ yassa 
kassaci dentÈ naÑ yÈva na ukkaÉÉhanti7, na tÈva bhattaÑ khÊyati, dÈrake 
kucchigateyeva sattavassÈni atikkamiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ-®Ôha 1. 192 piÔÔhe. 2. NagaravÈsino (SÊ) 
 3. SÈyaÑ pÈtaÑ paÒca paÒca (SÊ), mÈsaÑ mÈsaÑ paÒca... (Ka) 
 4. Natthi (Ka) 5. AthassÈ taÑ puÒÒaÑ vÊmaÑsanatthaÑ (SÊ) 
 6. GahitagahitaÔÔhÈnaÑ pana na khÊyati, puna p|rateve (SÊ) 
 7. DentÈnaÑ yÈva na sakkonti (SÊ), dentÈ yÈva na uÔÔhanti (Ka) 
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 Gabbhe pana paripakke sattÈhaÑ mahÈdukkhaÑ anubhosi. SÈ sÈmikaÑ 
ÈmantetvÈ “pure maraÓÈ jÊvamÈnÈva dÈnaÑ dassÈmÊ”ti Satthu santikaÑ 
pesesi “gaccha1 imaÑ pavattiÑ Satthu ÈrocetvÈ SatthÈraÑ nimantehi, yaÒca 
SatthÈ vadeti, taÑ sÈdhukaÑ upalakkhetvÈ ÈgantvÈ mayhaÑ kathehÊ”ti. So 
gantvÈ tassÈ sÈsanaÑ Bhagavato Èrocesi. SatthÈ “sukhinÊ hotu SuppavÈsÈ 
KoliyadhÊtÈ arogÈ, arogaÑ puttaÑ vijÈyat|”ti2 Èha. RÈjÈ taÑ sutvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ attano gÈmÈbhimukho pÈyÈsi. Tassa pure 
ÈgamanÈyeva SuppavÈsÈya kucchito dhamakaraÓÈ udakaÑ viya gabbho 
nikkhami, parivÈretvÈ nisinnajano assumukhova hasituÑ Èraddho, 
tuÔÔhapahaÔÔho mahÈjano raÒÒo sÈsanaÑ ÈrocetuÑ agamÈsi. 

 RÈjÈ tesaÑ ÈgamanaÑ disvÈva “Dasabalena kathitakathÈ nipphannÈ 
bhavissati maÒÒe”ti cintesi. So ÈgantvÈ Satthu sÈsanaÑ rÈjadhÊtÈya Èrocesi. 
RÈjadhÊtÈ tayÈ nimantitaÑ jÊvitabhattameva ma~galabhattaÑ bhavissati, 
gaccha sattÈhaÑ DasabalaÑ nimantehÊti. RÈjÈ tathÈ akÈsi. SattÈhaÑ 
Buddhappamukhassa saÑghassa mahÈdÈnaÑ pavattayiÑsu. DÈrako 
sabbesaÑ ÒÈtÊnaÑ santattaÑ cittaÑ nibbÈpento jÈtoti SÊvalidÈrakotvevassa 
nÈmaÑ akaÑsu. So sattavassÈni gabbhe vasitattÈ jÈtakÈlato paÔÔhÈya 
sabbakammakkhamo ahosi. DhammasenÈpati SÈriputto sattame divase tena 
saddhiÑ kathÈsallÈpaÑ akÈsi. SatthÈpi Dhammapade gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Yo’maÑ palipathaÑ duggaÑ, saÑsÈraÑ mohamaccagÈ. 
   TiÓÓo pÈra~gato jhÈyÊ, anejo akathaÑkathÊ. 
   AnupÈdÈya nibbuto, tamahaÑ br|mi brÈhmaÓan”ti3. 

 Atha naÑ thero evamÈha “kiÑ pana tayÈ evar|paÑ dukkharÈsiÑ 
anubhavitvÈ pabbajituÑ na vaÔÔatÊ”ti. LabhamÈno pabbajeyyaÑ bhanteti. 
SuppavÈsÈ naÑ dÈrakaÑ therena saddhiÑ kathentaÑ disvÈ “kiÑ nu kho me 
putto DhammasenÈpatinÈ saddhiÑ kathetÊ”ti theraÑ upasa~kamitvÈ pucchi 
“mayhaÑ putto tumhehi saddhiÑ kiÑ katheti bhante”ti. AttanÈ anubh|taÑ 
gabbhavÈsadukkhaÑ kathetvÈ “tumhehi anuÒÒÈto pabbajissÈmÊ”ti vadatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Gaccha sÈmi (SÊ) 2. Khu 1. 94 piÔÔhe. 3. Khu 1. 72 piÔÔhe Dhammapade. 
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sÈdhu bhante pabbÈjetha nanti, thero taÑ vihÈraÑ netvÈ 
tacapaÒcakakammaÔÔhÈnaÑ datvÈ pabbÈjento “SÊvali na tuyhaÑ aÒÒena 
ovÈdena kammaÑ atthi, tayÈ satta vassÈni anubh|tadukkhameva 
paccavekkhÈhÊ”ti. Bhante pabbÈjanameva tumhÈkaÑ bhÈro, yaÑ pana mayÈ 
kÈtuÑ sakkÈ, tamahaÑ jÈnissÈmÊti. So pana paÔhamakesavaÔÔiyÈ 
ohÈraÓakkhaÓeyeva sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi, dutiyÈya ohÈraÓakkhaÓe 
sakadÈgÈmiphale, tatiyÈya anÈgÈmiphale sabbesaÑyeva pana kesÈnaÑ 
oropanaÒca arahattasacchikiriyÈ ca apacchÈ apurimÈ ahosi. Tassa 
pabbajitadivasato paÔÔhÈya bhikkhusaÑghassa cattÈro paccayÈ 
yÈvaticchakaÑ uppajjanti. EvaÑ ettha vatthu samuÔÔhitaÑ. 

 AparabhÈge SatthÈ SÈvatthiÑ agamÈsi. Thero SatthÈraÑ abhivÈdetvÈ 
“bhante mayhaÑ puÒÒaÑ vÊmaÑsissÈmi, paÒca me bhikkhusatÈni dethÈ”ti 
Èha. GaÓha SÊlavalÊti. So paÒcasate bhikkh| gehetvÈ HimavantÈbhimukhaÑ 
gacchanto aÔavimaggaÑ gacchati, tassa paÔhamaÑ diÔÔhanigrodhe1 
adhivatthÈ devatÈ sattadivasÈni dÈnaÑ adÈsi. Iti so– 

   “NigrodhaÑ paÔhamaÑ passi, dutiyaÑ PaÓÉavapabbataÑ. 
   TatiyaÑ AciravatiyaÑ, catutthaÑ varasÈgaraÑ. 

   PaÒcamaÑ HimavantaÑ so, chaÔÔhaÑ ChaddantupÈgami. 
   SattamaÑ GandhamÈdanaÑ, aÔÔhamaÑ atha Revatan”ti. 

SabbaÔÔhÈnesu satta satta divasÈneva dÈnaÑ adaÑsu. GandhamÈdanapabbate 
pana NÈgadattadevarÈjÈ nÈma sattasu divasesu ekadivase khÊrapiÓÉapÈtaÑ 
adÈsi, ekadivase sappipiÓÉapÈtaÑ. BhikkhusaÑgho Èha “imassa devaraÒÒo 
neva dhenuyo duyhamÈnÈ paÒÒÈyanti, na dadhinimmathanaÑ, kuto te 
devarÈja idaÑ uppajjatÊ”ti. “Bhante Kassapadasabalassa kÈle 
khÊrasalÈkabhattadÈnassetaÑ phalan”ti devarÈjÈ Èha. AparabhÈge SatthÈ 
Khadiravaniyarevatassa paccuggamanaÑ aÔÔhuppattaÑ katvÈ theraÑ attano 
sÈsane lÈbhaggayasaggappattÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. 

 EvaÑ lÈbhaggayasaggappattassa pana imassa therassa arahattappattiÑ 
ekacce ÈcariyÈ evaÑ vadanti “heÔÔhÈ vuttanayena DhammasenÈpatinÈ ovÈde 
dinne 
______________________________________________________________ 
 1. Nigrodhe (SÊ) 
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‘yaÑ mayÈ kÈtuÑ sakkÈ, tamahaÑ jÈnissÈmÊ’ti pabbajitvÈ 
vipassanÈkammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ taÑ divasaÑyeva aÒÒataraÑ vivittaÑ 
kuÔikaÑ disvÈ taÑ pavisitvÈ mÈtukucchismiÑ satta vassÈni attanÈ 
anubh|taÑ dukkhaÑ anussaritvÈ tadanusÈrena atÊtÈnÈgate tassa 
avekkhantassa ÈdittÈ viya tayo bhavÈ upaÔÔhahiÑsu. ©ÈÓassa paripÈkaÑ 
gatattÈ vipassanÈvÊthiÑ otari, tÈvadeva maggappaÔipÈÔiyÈ sabbepi Èsave 
khepento arahattaÑ pÈpuÓÊ”ti. UbhayathÈpi therassa arahattappattiyeva 
pakÈsitÈ. Thero pana pabhinnapaÔisambhido chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “VaruÓo nÈma nÈmena, devarÈjÈ2 ahaÑ tadÈ. 
   UpaÔÔhahesiÑ SambuddhaÑ, sayoggabalavÈhano. 

   Nibbute LokanÈthamhi, AtthadassÊnaruttame. 
   T|riyaÑ sabbamÈdÈya, agamaÑ bodhimuttamaÑ. 

   VÈditena ca naccena, sammatÈÄasamÈhito. 
   SammukhÈ viya SambuddhaÑ, upaÔÔhiÑ bodhimuttamaÑ. 

   UpaÔÔhahitvÈ taÑ bodhiÑ, dharaÓÊruhapÈdapaÑ. 
   Palla~kaÑ ÈbhujitvÈna, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

   SakakammÈbhiraddhohaÑ, pasanno bodhimuttame. 
   Tena cittappasÈdena, nimmÈnaÑ upapajjahaÑ. 

   SaÔÔhit|riyasahassÈni, parivÈrenti maÑ sadÈ. 
   Manussesu ca devesu, vattamÈnaÑ bhavÈbhave. 

   TividhaggÊ nibbutÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
   DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddasÈsane. 

   SubÈh| nÈma nÈmena, catuttaÑsÈ’su khattiyÈ. 
   SattaratanasampannÈ, paÒcakappasate ito. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________  
 1. Khu 3. 163 piÔÔhÈdÊsu. 2. EkarÈjÈ (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhapaÔisaÑvedanena pÊtivegena 
udÈnento “te me ijjhiÑsu sa~kappÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 60. Tattha te me ijjhiÑsu sa~kappÈ, yadattho pÈvisiÑ kuÔiÑ, 
vijjÈvimuttiÑ paccesanti ye pubbe mayÈ kÈmasa~kappÈdÊnaÑ 
samucchedakarÈ1 nekkhammasa~kappÈdayo abhipatthitÈyeva (  )2 “kadÈ nu 
khvÈhaÑ tadÈyatanaÑ3 upasampajja viharissÈmi, yadariyÈ etarahi 
upasampajja viharantÊ”ti, vimuttÈdhippÈyasaÒÒitÈ vimuttiÑ uddissa 
sa~kappÈ manorathÈ abhiÓhaso appamattÈ yadattho yaÑpayojano yesaÑ 
nipphÈdanatthaÑ kuÔiÑ suÒÒÈgÈraÑ vipassituÑ pÈvisiÑ tisso vijjÈ 
phalavimuttiÑ ca paccesanto gavesanto, te me ijjhiÑsu te sabbeva idÈni 
mayhaÑ ijjhiÑsu samijjhiÑsu, nipphannakusalasa~kappo 
paripuÓÓamanoratho jÈtoti attho. TesaÑ samiddhabhÈvaÑ dassetuÑ 
“mÈnÈnusayamujjahan”ti vuttaÑ. YasmÈ mÈnÈnusayamujjahaÑ pajahiÑ 
samucchindiÑ, tasmÈ te me sa~kappÈ ijjhiÑs|ti yojanÈ. MÈnÈnusaye hi 
pahÊne appahÊno nÈma anusayo natthi, arahattaÒca adhigatameva hotÊti 
mÈnÈnusayappahÈnaÑ yathÈvuttasa~kappasamiddhiyÈ kÈraÓaÑ katvÈ 
vuttaÑ. 
 

SÊvalittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

ChaÔÔhavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. Sattamavagga 

 
1. VappattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Passati passoti Èyasmato Vappattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto “asuko ca asuko ca thero Satthu paÔhamaÑ 
dhammapaÔiggÈhakÈ ahesun”ti thomanaÑ sutvÈ BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ patthanaÑ paÔÔhapesi “ahampi BhagavÈ anÈgate tÈdisassa 
SammÈsambuddhassa paÔhamaÑ dhammapaÔiggÈhakÈnaÑ aÒÒataro 
bhaveyyan”ti, 
______________________________________________________________ 
 1. Samucchedaka (SÊ) 2. MayhaÑ (sabbattha) 3. MahantÈyatanaÑ (SÊ) 
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Satthu santike saraÓagamanaÒca pavedesi. So yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ tato 
cuto devamanussesuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KapilavatthusmiÑ VÈseÔÔhassa nÈma brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, 
Vappotissa nÈmaÑ ahosi. So Asitena isinÈ “SiddhatthakumÈro SabbaÒÒ| 
bhavissatÊ”ti byÈkato KoÓÉaÒÒappamukhehi brÈhmaÓaputtehi saddhiÑ 
gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ “tasmiÑ sabbaÒÒutaÑ patte 
tassa santike dhammaÑ sutvÈ amataÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti UruvelÈyaÑ 
viharantaÑ1 mahÈsattaÑ chabbassÈni padhÈnaÑ padahantaÑ upaÔÔhahitvÈ 
oÄÈrikÈhÈraparibhogena nibbijjitvÈ isipatanaÑ gato. AbhisambujjhitvÈ 
SatthÈrÈ sattasattÈhÈni vÊtinÈmetvÈ IsipatanaÑ gantvÈ Dhammacakke 
pavattite pÈÔipadadivase sotÈpattiphale patiÔÔhito paÒcamiyaÑ pakkhassa 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒÈdÊhi saddhiÑ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “UbhinnaÑ devarÈj|naÑ, sa~gÈmo samupaÔÔhito3. 
   Ahosi samupaby|Äho, mahÈghoso avattatha. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   Antalikkhe Ôhito SatthÈ, saÑvejesi mahÈjanaÑ. 

   Sabbe devÈ attamanÈ, nikkhittakavacÈvudhÈ. 
    SambuddhaÑ abhivÈdetvÈ, ekaggÈ’siÑsu tÈvade. 

   MayhaÑ sa~kappamaÒÒÈya, vÈcÈsabhi’mudÊrayi. 
   Anukampako Lokavid|, nibbÈpesi mahÈjanaÑ. 

   PaduÔÔhacitto manujo, ekapÈÓaÑ viheÔhayaÑ. 
   Tena cittappadosena, apÈyaÑ upapajjati. 

   Sa~gÈmasÊse nÈgova, bah| pÈÓe viheÔhayaÑ. 
   NibbÈpetha sakaÑ cittaÑ, mÈ haÒÒittho punappunaÑ. 

   Dvinnampi yakkharÈj|naÑ, senÈ sÈ vimhitÈ ahu. 
   SaraÓaÒca upÈgacchuÑ, LokajeÔÔhaÑ sutÈdinaÑ. 

   SaÒÒÈpetvÈna janataÑ, padamuddhari cakkhumÈ. 
   PekkhamÈno va devehi, pakkÈmi uttarÈmukho. 
______________________________________________________________ 
 1. Viharanto (SÊ) 2. Khu 3. 162 piÔÔhÈdÊsu. 3. SaÑgÈme paccupaÔÔhite (SÊ) 
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   PaÔhamaÑ saraÓaÑ gacchiÑ, dvipadindassa tÈdino. 
   KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ nupapajjahaÑ. 

   MahÈdundubhinÈmÈ ca, soÄasÈsuÑ rathesabhÈ. 
   TiÑsakappasahassamhi, rÈjÈno cakkavattino. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attanÈ paÔiladdhasampattiÑ 
paccavekkhaÓamukhena Satthu guÓamahantataÑ paccavekkhitvÈ “idisaÑ 
nÈma SatthÈraÑ bÈhulikÈdivÈdena samudÈcarimha. Aho puthujjanabhÈvo 
nÈma andhakaraÓo acakkhukaraÓo, ariyabhÈvoyeva cakkhukaraÓo”ti 
dassento “passati passo”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 61. Tattha passati passoti passati sammÈdiÔÔhiyÈ dhamme aviparÊtaÑ 
jÈnÈti bujjhatÊti passo, dassanasampanno ariyo, so passantaÑ 
aviparÊtadassÈviÑ “ayaÑ aviparÊtadassÈvÊ”ti passati paÒÒÈcakkhunÈ 
dhammÈdhammaÑ yathÈsabhÈvato jÈnÈti. Na kevalaÑ passantameva, atha 
kho apassantaÒca passati, yo paÒÒÈcakkhuvirahito dhamme yathÈsabhÈvato 
na passati, tampi apassantaÑ puthujjanaÑ “andho vatÈyaÑ bhavaÑ 
acakkhuko”ti attano paÒÒÈcakkhunÈ passati. Apassanto apassantaÑ, 
passantaÒca na passatÊti apassanto paÒÒÈcakkhurahito andhabÈlo tÈdisaÑ 
andhabÈlaÑ ayaÑ dhammÈdhammaÑ yathÈsabhÈvato na passatÊti yathÈ 
apassantaÑ na passati na jÈnÈti, evaÑ attano paÒÒÈcakkhunÈ 
dhammÈdhammaÑ yathÈsabhÈvato passantaÒca paÓÉitaÑ “ayaÑ 
evaÑvidho”ti na passati na jÈnÈti, tasmÈ ahampi pubbe dassanarahito 
sakalaÑ ÒeyyaÑ hatthÈmalakaÑ viya passantaÑ BhagavantaÑ apassantampi 
p|raÓÈdiÑ yathÈsabhÈvato na passiÑ, idÈni pana BuddhÈnubhÈvena 
sampanno ubhayepi yathÈsabhÈvato passÈmÊti sevitabbÈsevitabbesu attano 
aviparÊtapaÔipattiÑ dasseti. 
 

VappattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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2. VajjiputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 EkakÈ mayaÑ araÒÒeti Èyasmato Vajjiputtattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ VipassiÑ BhagavantaÑ 
disvÈ pasannamÈnaso nÈgapupphakesarehi p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
amaccakule nibbatti, Vajjiputtotissa nÈmaÑ ahosi. So Bhagavato 
VesÈligamane BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
katapubbakicco kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ VesÈliyÈ avid|re aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe viharati. Tena ca samayena VesÈliyaÑ ussavo ahosi. Tattha tattha 
naccagÊtavÈditaÑ pavattati, mahÈjano haÔÔhatuÔÔho ussavasampattiÑ 
paccanubhoti, taÑ sutvÈ so bhikkhu ayoniso ummujjanto vivekaÑ 
vajjamÈno1 kammaÔÔhÈnaÑ vissajjetvÈ attano anabhiratiÑ pakÈsento– 

    “EkakÈ mayaÑ araÒÒe viharÈma, 
    ApaviddhaÑva vanasmiÑ dÈrukaÑ. 
    EtÈdisikÈya rattiyÈ, 
    Ko su nÈma amhehi pÈpiyo”ti– 

gÈthamÈha. 

 TaÑ sutvÈ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ taÑ bhikkhuÑ anukampamÈnÈ 
“yadipi tvaÑ bhikkhu araÒÒavÈsaÑ hÊÄento vadasi, vivekakÈmÈ pana 
viddasuno taÑ bahu maÒÒantiyevÈ”ti imamatthaÑ dassentÊ– 

    “Ekako tvaÑ araÒÒe viharasi, 
    ApaviddhaÑva vanasmiÑ dÈrukaÑ. 
    Tassa te bahukÈ pihayanti, 
    NerayikÈ viya saggagÈminan”ti– 

gÈthaÑ vatvÈ “kathaÑ hi nÈma tvaÑ bhikkhu niyyÈnike 
SammÈsambuddhassa sÈsane pabbajitvÈ aniyyÈnikaÑ vitakkaÑ 
vitakkessasÊ”ti santajjentÊ 
______________________________________________________________ 
 1. RiccamÈno (SÊ) 
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saÑvejesi. EvaÑ so bhikkhu tÈya devatÈya saÑvejito kasÈbhihato viya 
bhadro assÈjÈnÊyo vipassanÈvÊthiÑ otaritvÈ na cirasseva vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, sataraÑsiÑva bhÈÓumaÑ. 
 ObhÈsentaÑ disÈ sabbÈ, uÄurÈjaÑva p|ritaÑ. 

 PurakkhataÑ sÈvakehi, sÈgareheva medaniÑ. 
 NÈgaÑ paggayha reÓ|hi, VipassissÈbhiropayiÑ. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ reÓumabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddha2p|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 PaÓÓatÈlÊsito kappe, ReÓu nÈmÈsi khattiyo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ “ayaÑ me arahattappattiyÈ a~kuso jÈto”ti attano 
devatÈya ca vuttanayaÑ saÑkaÉÉhitvÈ3– 
 
 62. “EkakÈ mayaÑ araÒÒe viharÈma, 
 ApaviddhaÑva vanasmiÑ dÈrukaÑ. 
 Tassa me bahukÈ pihayanti, 
 NerayikÈ viya saggagÈminan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tassattho–anapekkhabhÈvena vane chaÉÉitadÈrukkhaÓÉaÑ viya yadipi 
mayaÑ ekakÈ ekÈkino asahÈyÈ imasmiÑ araÒÒe viharÈma, evaÑ viharato 
pana tassa me bahukÈ pihayanti maÑ bah| atthakÈmar|pÈ kulaputtÈ 
abhipatthenti “aho vatassa mayampi Vajjiputtatthero viya gharabandhanaÑ 
pahÈya araÒÒe vihareyyÈmÈ”ti. YathÈ kiÑ? NerayikÈ viya saggagÈminaÑ, 
yathÈ nÈma nerayikÈ attano pÈpakammena niraye nibbattasattÈ 
saggagÈmÊnaÑ sagg|pagÈmÊnaÑ pihayanti “aho vata mayampi 
nirayadukkhaÑ pahÈya saggasukhaÑ paccanubhaveyyÈmÈ”ti 
evaÑsampadamidanti4 attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 160 piÔÔhe. 2. Puppha (SÊ) 
 3. SaritvÈ (SÊ) 4. EvaÑ pihayantÊti (Ka) 
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Ettha ca attani garubahuvacanappayogassa icchitabbattÈ “ekakÈ mayaÑ 
viharÈmÈ”ti puna tassa atthassa ekattaÑ sandhÈya “tassa me”ti 
ekavacanappayogo kato. “Tassa me”, “saggagÈminan”ti ca ubhayampi 
‘pihayantÊ’ti padaÑ apekkhitvÈ upayogatthe sampadÈnaniddeso daÔÔhabbo. 
TaÑ abhipatthentÊti ca tÈdise araÒÒavÈsÈdiguÓe abhipatthentÈ nÈma1 hontÊti 
katvÈ vuttaÑ2. Tassa meti vÈ tassa mama santike guÓeti adhippÈyo. 
 

VajjiputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. PakkhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 CutÈ patantÊti Èyasmato Pakkhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Sopi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto ito 
ekanavute kappe YakkhasenÈpati hutvÈ VipassiÑ BhagavantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso dibbavatthena p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Sakkesu 
Devadahanigame SÈkiyarÈjakule nibbatti, “sammodakumÈro”tissa nÈmaÑ 
ahosi. Athassa daharakÈle vÈtarogena pÈdÈ na vahiÑsu3. So katipayaÑ 
kÈlaÑ pÊÔhasappÊ viya vicari. Tenassa Pakkhoti samaÒÒÈ jÈtÈ. PacchÈ 
arogakÈlepi tatheva naÑ saÒjananti, so Phagavato ÒÈtisamÈgame 
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ katapubbakicco 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe viharati. AthekadivasaÑ gÈmaÑ piÓÉÈya 
pavisituÑ gacchanto antarÈmagge aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. TasmiÑ 
ca samaye aÒÒataro kulalo maÑsapesiÑ ÈdÈya ÈkÈsena gacchati, taÑ bah| 
kulalÈ anupatitvÈ pÈtesuÑ. PÈtitaÑ maÑsapesiÑ eko kulalo aggahesi. TaÑ 
aÒÒo acchinditvÈ gaÓhi, taÑ disvÈ thero “yathÈyaÑ maÑsapesi, evaÑ kÈmÈ 
nÈma bahusÈdhÈraÓÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ”ti kÈmesu ÈdÊnavaÑ 
nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ paccavekkhitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
“aniccan”ti-ÈdinÈ manasikaronto piÓÉÈya caritvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AbhipatthentÈnaÑ abhipatthentÈ nÈma (SÊ, Ka) 2. VuttamevÈti (SÊ) 
 3. VayhiÑsu (SÊ) 
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katabhattakicco divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “VipassÊ nÈma BhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   AÔÔhasaÔÔhisahassehi, pÈvisi BandhumaÑ tadÈ. 

   NagarÈ abhinikkhamma, agamaÑ dÊpacetiyaÑ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 

   CullÈsÊtisahassÈni2, yakkhÈ mayhaÑ upantike. 
   UpaÔÔhahanti sakkaccaÑ, indaÑva tidasÈ gaÓÈ. 

   BhavanÈ abhinikkhamma, dussaÑ paggayhahaÑ tadÈ. 
   SirasÈ abhivÈdesiÑ, taÒcÈ’dÈsiÑ Mahesino. 

   Aho Buddho aho dhammo, aho no Satthu sampadÈ. 
   Buddhassa ÈnubhÈvena, vasudhÈyaÑ pakampatha. 

   TaÒca acchariyaÑ disvÈ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
   Buddhe cittaÑ pasÈdemi, dvipadindamhi tÈdine. 

   SohaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, dussaÑ datvÈna Satthuno. 
   SaraÓaÒca upÈgacchiÑ, sÈmacco saparijjano. 

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

   Ito pannarase kappe, soÄasÈsuÑ suvÈhanÈ. 
   SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ yadeva saÑvegavatthuÑ a~kusaÑ3 katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ aÒÒÈ adhigatÈ, tassa saÑkittanamukhena aÒÒaÑ 
byÈkaronto “cutÈ patantÊ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 63. Tattha cutÈti bhaÔÔhÈ. PatantÊti anupatanti. PatitÈti cavanavasena 
bh|miyaÑ patitÈ, ÈkÈse vÈ sampatanavasena patitÈ. GiddhÈti gedhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 161 piÔÔhe. 2. C|lÈsÊtisahassÈni (SÊ) 
 3. Yadeva SaÑvegavatthu, tama~kusaÑ (SÊ) 
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ÈpannÈ. PunarÈgatÈti punadeva upagatÈ. Ca-saddo sabbattha yojetabbo. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–patanti anupatanti ca idha kulalÈ, itarassa mukhato cutÈ 
ca maÑsapesi, cutÈ pana sÈ bh|miyaÑ patitÈ ca, giddhÈ gedhaÑ ÈpannÈ 
sabbeva kulalÈ punarÈgatÈ. YathÈ cime kulalÈ, evaÑ saÑsÈre paribbhamantÈ 
sattÈ ye kusaladhammato cutÈ, te patanti nirayÈdÊsu, evaÑ patitÈ ca, 
sampattibhave ÔhitÈ tattha kÈmasukhÈnuyogavasena kÈmabhave 
r|pÈr|pabhavesu ca bhavanikantivasena1 giddhÈ ca punarÈgatÈ bhavato 
aparimuttattÈ tena tena bhavagÈminÈ kammena taÑ taÑ bhavasaÒÒitaÑ 
dukkhaÑ ÈgatÈ eva, evaÑbh|tÈ ime sattÈ. MayÈ pana kataÑ kiccaÑ 
pariÒÒÈdibhedaÑ soÄasavidhampi kiccaÑ kataÑ, na dÈni taÑ kÈtabbaÑ 
atthi. RataÑ rammaÑ ramitabbaÑ ariyehi sabbasa~khatavinissaÔaÑ 
nibbÈnaÑ rataÑ abhirataÑ rammaÑ. Tena ca sukhenanvÈgataÑ sukhaÑ 
phalasamÈpattisukhena anu-ÈgataÑ upagataÑ accantasukhaÑ nibbÈnaÑ, 
sukhena vÈ sukhÈpaÔipadÈbh|tena vipassanÈsukhena maggasukhena ca 
anvÈgataÑ phalasukhaÑ nibbÈnasukhaÒcÈti attho veditabbo. 
 

PakkhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. VimalakoÓÉaÒÒattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DumavhayÈya uppannoti VimalakoÓÉaÒÒattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle 
vibhavasampanne kule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ VipassiÑ 
BhagavantaÑ mahatiyÈ parisÈya parivutaÑ dhammaÑ desentaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso cat|hi suvaÓÓapupphehi p|jesi. BhagavÈ tassa 
pasÈdasaÑvaÉÉhanatthaÑ tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈresi, 
yathÈ suvaÓÓÈbhÈ sakalaÑ taÑ padesaÑ ottharati2. TaÑ disvÈ bhiyyoso 
mattÈya pasannamÈnaso hutvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ taÑ nimittaÑ gahetvÈ 
attano gehaÑ gantvÈ BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ avijahanto kenaci rogena 
kÈlaÑ katvÈ Tusitesu upapanno aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
______________________________________________________________ 
 1. JhÈnabhavanikantivasena (SÊ) 2. TaÑ parisaÑ otthari (Ka) 
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rÈjÈnaÑ BimbisÈraÑ paÔicca AmbapÈliyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. 
RÈjÈ hi BimbisÈro taruÓakÈle AmbapÈliyÈ r|pasampattiÑ sutvÈ 
saÒjÈtÈbhilÈso katipayamanussaparivÈro aÒÒÈtakavesena VesÈliÑ gantvÈ 
ekarattiÑ tÈya saÑvÈsaÑ kappesi. TadÈ ayaÑ tassÈ kucchimhi paÔisandhiÑ 
aggahesi. SÈ ca gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ tassa Èrocesi. RÈjÈpi attÈnaÑ 
jÈnÈpetvÈ dÈtabbayuttakaÑ datvÈ pakkÈmi. SÈ gabbhassa paripÈkamanvÈya 
puttaÑ vijÈyi, “Vimalo”tissa nÈmaÑ ahosi, pacchÈ VimalakoÓÉaÒÒoti 
paÒÒÈyittha. So vayappatto Bhagavato VesÈligamane BuddhÈnubhÈvaÑ 
disvÈ pasannamÈnaso pabbajitvÈ katapubbakicco vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na 
cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “VipassÊ nÈma BhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   Nisinno janakÈyassa, desesi amataÑ padaÑ. 

   TassÈhaÑ dhammaÑ sutvÈna, dvipadindassa tÈdino. 
   SoÓÓapupphÈni cattÈri, Buddhassa abhiropayiÑ. 

   SuvaÓÓacchadanaÑ Èsi, yÈvatÈ parisÈ tadÈ. 
   BuddhÈbhÈ ca suvaÓÓÈbhÈ, Èloko vipulo ahu. 

   Udaggacitto sumano, vedajÈto kataÒjalÊ. 
   VittisaÒjanano tesaÑ2, diÔÔhadhammasukhÈvaho. 

   ŒyÈcitvÈna SambuddhaÑ, vanditvÈna ca subbataÑ. 
   PÈmojjaÑ janayitvÈna, sakaÑ bhavanupÈgamiÑ. 

   Bhavane upaviÔÔhohaÑ, BuddhaseÔÔhaÑ anussariÑ. 
   Tena cittappasÈdena, TusitaÑ upapajjahaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddha3 p|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SoÄasÈsiÑsu rÈjÈno, NemisammatanÈmakÈ. 
   TetÈlÊse ito kappe, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 164 piÔÔhÈdÊsu. 2. PÊtisaÑjanano ceva (SÊ) 3. Puppha (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒÈpadesena aÒÒaÑ byÈkaronto 
“dumavhayÈyÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 64. Tattha dumavhayÈyÈti dumena ambena avhÈtabbÈya, ambapÈliyÈti 
attho. ŒdhÈre cetaÑ bhummavacanaÑ. Uppannoti tassÈ kucchiyaÑ uppanno 
uppajjamÈno ca. JÈto paÓÉaraketunÈti dhavalavatthadhajattÈ1 

“paÓÉaraket|”ti paÒÒÈtena BimbisÈraraÒÒÈ hetubh|tena jÈto, taÑ paÔicca 
nibbattoti attho. Uppannoti vÈ paÔhamÈbhinibbattidassanaÑ. Tato hi jÈtoti 
abhijÈtidassanaÑ. VijÈyanakÈlato paÔÔhÈya hi loke jÈtavohÈro. Ettha ca 
“dumavhayÈya uppanno”ti iminÈ attukkaÑsanabhÈvaÑ apaneti, 
anekapatiputtÈnampi visesÈdhigamasambhavaÒca2 dÊpeti. “JÈto 
paÓÉaraketunÈ”ti iminÈ viÒÒÈtapitikadassanena paravambhanaÑ apaneti. 
KetuhÈti mÈnappahÈyÊ. MÈno hi uÓÓatilakkhaÓattÈ ketu viyÈti ketu. TathÈ hi 
so “ketukamyatÈpaccupaÔÔhÈno”ti vuccati. KetunÈyevÈti paÒÒÈya eva. PaÒÒÈ 
hi anavajjadhammesu accuggataÔÔhena mÈrasenappamaddanena 
pubba~gamaÔÔhena ca ariyÈnaÑ dhajÈ nÈma. TenÈha “dhammo hi isinaÑ 
dhajo”ti3. MahÈketuÑ padhaÑsayÊti mahÈvisayatÈya mahantÈ, 
seyyamÈnajÈtimÈnÈdibhedato bahavo ca mÈnappakÈrÈ, itare ca 
kilesadhammÈ samussitaÔÔhena ketu etassÈti mahÈketu, mÈro pÈpimÈ. TaÑ 
balavidhamana4 visayÈtikkamanavasena abhibhavi nibbisevanaÑ akÈsÊti. 
“MahÈketuÑ padhaÑsayÊ”ti attÈnaÑ paraÑ viya dassento aÒÒÈpadesena 
arahattaÑ byÈkÈsi. 
 

VimalakoÓÉaÒÒattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. UkkhepakatavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UkkhepakatavacchassÈti Èyasmato Ukkhepakatavacchattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? Sopi kira purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto ito catunavute kappe Siddhatthassa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto SatthÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DhavaladhajattÈ (SÊ) 2. ...sambhÈvaÒca (Ka) 
 3. SaÑ 1. 468; AÑ 1. 361; Khu 6. 148 piÔÔhesu. 4. BalaÑ viddhaÑsana (SÊ) 
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uddissa mÈÄaÑ1 karontassa p|gassa2 ekatthambhaÑ alabhantassa thambhaÑ 
datvÈ sahÈyakiccaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, 
Vacchotissa gottato ÈgatanÈmaÑ. So Satthu santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ KosalaraÔÔhe gÈmakÈvÈse vasanto 
ÈgatÈgatÈnaÑ bhikkh|naÑ santike dhammaÑ pariyÈpuÓÈti. “AyaÑ vinayo 
idaÑ suttantaÑ ayaÑ abhidhammo”ti pana paricchedaÑ na jÈnÈti. 
AthekadivasaÑ ÈyasmantaÑ DhammasenÈpatiÑ pucchitvÈ 
yathÈparicchedaÑ sabbaÑ sallakkhesi. Dhammasa~gÊtiyÈ pubbepi 
piÔakÈdisamaÒÒÈ pariyattisaddhamme vavatthitÈ eva, yato bhikkh|naÑ 
vinayadharÈdivohÈro. So TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ uggaÓhanto 
paripucchanto tattha vutte r|pÈr|padhamme sallakkhetvÈ vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ sammasanto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

   “Siddhatthassa Bhagavato, mahÈp|gagaÓo ahu. 
   SaraÓaÑ gatÈ ca te BuddhaÑ, saddahanti TathÈgataÑ. 

   Sabbe sa~gamma mantetvÈ, mÈÄaÑ1 kubbanti Satthuno. 
   EkatthambhaÑ alabhantÈ, vicinanti brahÈvane. 

   TehaÑ araÒÒe disvÈna, upagamma gaÓaÑ tadÈ. 
   AÒjaliÑ paggahetvÈna, paÔipucchiÑ gaÓaÑ ahaÑ. 

   Te me puÔÔhÈ viyÈkaÑsu, sÊlavanto upÈsakÈ. 
   MÈÄaÑ1 mayaÑ katthukÈma, ekatthambho na labbhati. 

   EkatthambhaÑ mamaÑ detha, ahaÑ dassÈmi Satthuno. 
   ŒharissÈmahaÑ thambhaÑ, appossukkÈ bhavantu te. 

   Te me thambhaÑ pavecchiÑsu, pasannÈ tuÔÔhamÈnasÈ. 
   Tato paÔinivattitvÈ, agamaÑsu sakaÑ gharaÑ. 

   AciraÑ gate p|gagaÓe, thambhaÑ ahÈsahaÑ tadÈ. 
   HaÔÔho haÔÔhena cittena, paÔhamaÑ ussapesahaÑ4. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈlaÑ (SÊ) 2. Ekassa p|gassa (SÊ) 
 3. Khu 3. 61 piÔÔhÈdÊsu. 4. UpapesahaÑ (SÊ), ussÈpemahaÑ (Ka) 
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 Tena cittappasÈdena, vimÈnaÑ upapajjahaÑ. 
 UbbiddhaÑ bhavanaÑ mayhaÑ, sattabh|maÑ samuggataÑ. 

 VajjamÈnÈsu bherÊsu, paricÈremahaÑ sadÈ. 
 PaÒcapaÒÒÈsakappamhi, rÈjÈ ÈsiÑ Yasodharo. 

 TatthÈpi bhavanaÑ mayhaÑ, sattabh|maÑ samuggataÑ. 
 K|ÔÈgÈravar|petaÑ, ekatthambhaÑ manoramaÑ. 

 EkavÊsatikappamhi, Udeno nÈma khattiyo. 
 TatrÈpi bhavanaÑ mayhaÑ, sattabh|maÑ samuggataÑ. 

 YaÑ yaÑ yonu’papajjami, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
 Anubhomi sukhaÑ sabbaÑ, ekatthambhassidaÑ phalaÑ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ thambhamadadaÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ekatthambhassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ katakiccattÈ akilÈsubhÈve Ôhito attano santikaÑ 
upagatÈnaÑ gahaÔÔhapabbajitÈnaÑ anukampaÑ upÈdÈya TepiÔakaÑ 
BuddhavacanaÑ vÊmaÑsitvÈ dhammaÑ desesi. Desento ca ekadivasaÑ 
attÈnaÑ paraÑ viya katvÈ dassento– 
 
 65. “Ukkhepakatavacchassa, sa~kalitaÑ bah|hi vassehi. 
 TaÑ bhÈsati gahaÔÔhÈnaÑ, sunisinno uÄÈrapÈmojjo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha UkkhepakatavacchassÈti kata-ukkhepavacchassa, bhikkhuno 
santike visuÑ visuÑ uggahitaÑ VinayapadesaÑ SuttapadesaÑ 
AbhidhammapadesaÒca yathÈparicchedaÑ VinayasuttÈbhidhammÈnaÑyeva 
upari khipitvÈ1 sajjhÈyanavasena tattha tattheva pakkhipitvÈ2 ÔhitavacchenÈti 
attho. KaraÓatthe hi idaÑ sÈmivacanaÑ. Sa~kalitaÑ bah|hi vassehÊti 
bahukehi saÑvaccharehi sampiÓÉanavasena hadaye ÔhapitaÑ. 
“Sa~khalitan”tipi3 pÈÔho, sa~khalitaÑ4 viya kataÑ 
______________________________________________________________ 
 1. UpaparikkhitvÈ (SÊ) 2. ParikkhipitvÈ (SÊ) 
 3. ®hapitaÑ sa~kalitaÑ, sa~khalitantipi pÈÔho (SÊ) 4. Sa~kalitaÑ (Ka) 
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ekÈbaddhavasena vÈcuggataÑ kataÑ. YaÑ Buddhavacananti vacanaseso. 
Tanti taÑ pariyattidhammaÑ bhÈsati katheti. GahaÔÔhÈnanti tesaÑ 
yebhuyyatÈya vuttaÑ. Sunisinnoti tasmiÑ dhamme sammÈ niccalo nisinno, 
lÈbhasakkÈrÈdiÑ1 apaccÈsÊsanto kevalaÑ vimuttÈyatanasÊseyeva ÔhatvÈ 
kathetÊti attho. TenÈha “uÄÈrapÈmojjo”ti phalasamÈpattisukhavasena 
dhammadesanÈvaseneva ca uppanna-uÄÈrapÈmojjoti. VuttaÑ hetaÑ– 

“YathÈ yathÈvuso bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ 
dhammaÑvitthÈrena paresaÑ deseti. TathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme 
labhati atthavedaÑ, labhati dhammavedaÑ, labhati dhamm|pasaÑhitaÑ 
pÈmojjan”ti-Èdi2. 

 
UkkhepakatavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

_____ 
 

6. MeghiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AnusÈsi mahÈvÊroti Èyasmato Meghiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave kusalabÊjÈni 
ropento ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ pÈpuÓi3. TasmiÑ ca samaye VipassÊ BhagavÈ Buddhakiccassa 
pariyosÈnamÈgamma Èyusa~khÈraÑ ossajji. Tena pathavÊkampÈdÊsu 
uppannesu mahÈjano bhÊtatasito ahosi. Atha naÑ VessavaÓo mahÈrÈjÈ 
tamatthaÑ vibhÈvetvÈ samassÈsesi. TaÑ sutvÈ mahÈjano saÑvegappatto 
ahosi. TatthÈyaÑ kulaputto BuddhÈnubhÈvaÑ sutvÈ Satthari 
saÒjÈtagÈravabahumÈno uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KapilavatthusmiÑ SÈkiyarÈjakule nibbatti, tassa Meghiyoti nÈmaÑ ahosi. So 
vayappatto Satthu santike pabbajitvÈ BhagavantaÑ upaÔÔhahanto Bhagavati 
jÈlikÈyaÑ viharante KimikÈlÈya4 nadiyÈ tÊre ramaÓÊyaÑ ambavanaÑ disvÈ 
tattha 
______________________________________________________________ 
 1. LÈbhasakkÈrÈdÊni (SÊ) 2. DÊ 3. 235 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ. 
 3. Patto (SÊ) 4. KipillikÈya (SÊ) 
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viharitukÈmo dve vÈre BhagavatÈ vÈretvÈ tatiyavÈraÑ vissajjito tattha 
gantvÈ micchÈvitakkamakkhikÈhi khajjamÈno cittasamÈdhiÑ alabhitvÈ 
Satthu santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ Èrocesi. Athassa BhagavÈ “aparipakkÈya 
Meghiya cetovimuttiyÈ paÒca dhammÈ paripÈkÈya saÑvattantÊ”ti-ÈdinÈ1 
ovÈdaÑ adÈsi. So tasmiÑ ovÈde ÔhatvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “YadÈ VipassÊ lokaggo, Èyusa~khÈra’mossaji. 
   PathavÊ sampakampittha, medanÊ jalamekhalÈ. 

   OtataÑ vitataÑ3 mayhaÑ, suvicittavaÔaÑsakaÑ. 
   Bhavanampi pakampittha, Buddhassa Èyusa~khaye. 

   TÈso mayhaÑ samuppanno, bhavane sampakampite. 
   UppÈdo nu kimatthÈya, Èloko vipulo ahu4. 

   VessavaÓo idhÈgamma, nibbÈpesi mahÈjanaÑ. 
   PÈÓabh|te bhayaÑ natthi, ekaggÈ hotha saÑvutÈ. 

   Aho Buddho aho dhammo, aho no Satthu sampadÈ. 
   YasmiÑ uppajjamÈnamhi, pathavÊ sampakampati. 

   BuddhÈnubhÈvaÑ kittetvÈ, kappaÑ saggamhi modahaÑ. 
   Avasesesu kappesu, kusalaÑ caritaÑ mayÈ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ saÒÒamalabhiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, BuddhasaÒÒÈyidaÑ palaÑ. 

   Ito cuddasakappamhi, rÈjÈ ÈsiÑ patÈpavÈ. 
   Samito nÈma nÈmena, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ Satthu sammukhÈ ovÈdaÑ labhitvÈ “mayÈ 
arahattaÑ adhigatan”ti aÒÒaÑ byÈkaronto– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 119 piÔÔhe UdÈne. 2. Khu 3. 166 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. VitthataÑ (PÈÄiyaÑ) 4. Loko ca vipulo ahu (SÊ) 
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 66. “AnusÈsi mahÈvÊro, sabbadhammÈna pÈrag|. 
 TassÈhaÑ dhammaÑ sutvÈna, vihÈsiÑ santike sato. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha anusÈsÊti “aparipakkÈya Meghiya cetovimuttiyÈ paÒca dhammÈ 
paripÈkÈya saÑvattantÊ”ti-ÈdinÈ ovadi anusiÔÔhiÑ adÈsi. MahÈvÊroti 
mahÈvikkanto, vÊriyapÈramipÈrip|riyÈ 
catura~gasamannÈgatavÊriyÈdhiÔÔhÈnena anaÒÒasÈdhÈraÓa1 
catubbidhasammappadhÈnasampattiyÈ ca mahÈvÊriyoti attho. 
SabbadhammÈna pÈrag|ti sabbesaÒca ÒeyyadhammÈnaÑ pÈraÑ pariyantaÑ 
ÒÈÓagamanena gato adhigatoti sabbadhammÈna pÈrag|, sabbaÒÒ|ti attho. 
SabbesaÑ vÈ sa~khatadhammÈnaÑ pÈrabh|taÑ nibbÈnaÑ sayambh|ÒÈÓena 
gato adhigatoti sabbadhammÈna pÈrag|2. TassÈhaÑ dhammaÑ sutvÈnÈti 
tassa Buddhassa Bhagavato sÈmukkaÑsikaÑ taÑ catusaccadhammaÑ 
suÓitvÈ. VihÈsiÑ santiketi ambavane micchÈvitakkehi upadduto 
CÈlikÈ3vihÈraÑ gantvÈ Satthu samÊpeyeva4vihÈsiÑ. Satoti satimÈ, 
samathavipassanÈbhÈvanÈya appamattoti attho. Ahanti idaÑ yathÈ 
“anusÈsÊ”ti ettha “man”ti, evaÑ “vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa 
sÈsanan”ti ettha “mayÈ”ti pariÓÈmetabbaÑ. “KataÑ Buddhassa sÈsanan”ti 
ca iminÈ yathÈvuttaÑ vijjÈttayÈnuppattimeva Satthu 
ovÈdapaÔikaraÓabhÈvadassanena pariyÈyantarena pakÈseti. 
SÊlakkhandhÈdiparip|raÓameva5 hi Satthu sÈsanakÈritÈ. 
 

MeghiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. AnaÒÒasÈdhÈraÓena (SÊ) 
 2. SabbadhammÈna pÈrag|ti sabbesaÑ vÈ sa~khatadhammÈnaÑ pÈrabh|taÑ nibbÈnaÑ  

sayambh|ÒÈÓena gato, sabbesaÑ ÒeyyadhammÈnaÑ pÈraÑ pariyantaÑ ÒÈÓagamanena  
gato adhigatoti sabbadhammÈna pÈrag|, sabbaÒÒ|ti attho. (SÊ) 

 3. VÈlikÈ (SÊ) 4. Santikeyeva (SÊ) 5. SÊlakkhandhÈdiparipuÓÓÈ (SÊ) 
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7. EkadhammasavanÊyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhanti Èyasmato EkadhammasavanÊyattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? So kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle rukkhadevatÈ hutvÈ 
nibbatto katipaye bhikkh| maggam|Ähe mahÈraÒÒe vicarante disvÈ 
anukampamÈno attano bhavanato otaritvÈ te samassÈsetvÈ bhojetvÈ 
yathÈdhippetaÔÔhÈnaÑ pÈpesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto Kassape Bhagavati loke uppajjitvÈ katabuddhakicce parinibbute 
tasmiÑ kÈle BÈrÈÓasirÈjÈ KikÊ nÈma ahosi. TasmiÑ kÈla~kate tassa 
PuthuvindarÈjÈ1 nÈma putto Èsi. Tassa putto SusÈmo nÈma2. Tassa putto 
KikÊbrahmadatto nÈma hutvÈ rajjaÑ kÈrento sÈsane antarahite 
dhammassavanaÑ alabhanto “yo dhammaÑ deseti, tassa sahassaÑ3 

dammÊ”ti ghosÈpetvÈ ekampi dhammakathikaÑ alabhanto “mayhaÑ 
pitupitÈmahÈdÊnaÑ kÈle dhammo saÑvattati, dhammakathikÈ sulabhÈ 
ahesuÑ. IdÈni pana catuppadikagÈthÈmattampi kathento dullabho. YÈva 
dhammasaÒÒÈ na vinassati, tÈvadeva pabbajissÈmÊ”ti rajjaÑ pahÈya 
HimavantaÑ uddissa gacchantaÑ Sakko devarÈjÈ ÈgantvÈ “aniccÈ vata 
sa~khÈrÈ”ti gÈthÈya dhammaÑ kathetvÈ nivattesi. So nivattitvÈ bahuÑ 
puÒÒaÑ katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
Setabyanagare seÔÔhikule nibbattitvÈ vayappatto Bhagavati Setabyanagare 
SiÑsapÈvane viharante SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi. Tassa SatthÈ ajjhÈsayaÑ oloketvÈ “aniccÈ vata sa~khÈrÈ”ti imÈya 
gÈthÈya dhammaÑ desesi. Tassa tattha katÈdhikÈratÈya so aniccasaÒÒÈya 
pÈkaÔataraÑ hutvÈ upaÔÔhitÈya paÔiladdhasaÑvego pabbajitvÈ 
dhammasammasanaÑ paÔÔhapetvÈ dukkhasaÒÒaÑ anattasaÒÒaÒca 
manasikaronto vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 

   “Padumuttarabuddhassa, sÈvakÈ vanacÈrino. 
   VippanaÔÔhÈ5 brahÈraÒÒe, andhÈva anusuyyare6. 

   AnussaritvÈ SambuddhaÑ, PadumuttaranÈyakaÑ. 
   Tassa te Munino puttÈ, vippanaÔÔhÈ mahÈvane. 
______________________________________________________________ 
 1. Puthuvindharo rÈjÈ (SÊ) 2. SuyÈmo nÈma (SÊ) 3. SatasahassaÑ (SÊ) 
 4. Khu 3. 167 piÔÔhe. 5. VippaladdhÈ (SÊ) 6. AnupithÊyare (SÊ) 
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   BhavanÈ oruhitvÈna, agamiÑ bhikkhusantikaÑ. 
   TesaÑ maggaÒca ÈcikkhiÑ, bhojanaÒca adÈsahaÑ. 

   Tena kammena dvipadinda, LokajeÔÔha narÈsabha. 
   JÈtiyÈ sattavassohaÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   Sacakkh| nÈma nÈmena, dvÈdasa cakkavattino. 
   SattaratanasampannÈ, paÒcakappasate ito. 

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

 Tassa ekeneva dhammassavanena nipphannakiccattÈ 
EkadhammasavanÊyotveva samaÒÒÈ ahosi. So arahÈ hutvÈ aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 67. “KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha kilesÈti yasmiÑ santÈne uppannÈ, taÑ kilesenti vibÈdhenti 
upatÈpenti vÈti kilesÈ, rÈgÈdayo. JhÈpitÈti indagginÈ viya rukkhagacchÈdayo 
ariyamaggaÒÈÓagginÈ sam|laÑ daÉÉhÈ. Mayhanti mayÈ, mama santÈne vÈ. 
BhavÈ sabbe sam|hatÈti kÈmakammabhavÈdayo sabbe bhavÈ samugghÈÔitÈ 
kilesÈnaÑ jhÈpitattÈ. Sati hi kilesavaÔÔe kammavaÔÔena bhavitabbaÑ. 
KammabhavÈnaÑ sam|hatattÈ eva ca upapattibhavÈpi sam|hatÈ eva 
anuppattidhammatÈya ÈpÈditattÈ. VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈroti jÈti-Èdiko– 

   “KhandhÈnaÒca paÔipÈÔi, dhÈtu-ÈyatanÈna ca. 
   AbbocchinnaÑ vattamÈnÈ, saÑsÈroti pavuccatÊ”ti– 

vuttalakkhaÓo saÑsÈro visesato khÊÓo, tasmÈ natthi dÈni punabbhavo. 
YasmÈ ÈyatiÑ punabbhavo natthi, tasmÈ vikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro. TasmÈ ca 
punabbhavo natthi, yasmÈ bhavÈ sabbe sam|hatÈti ÈvattetvÈ vattabbaÑ. 
Atha vÈ vikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, tato eva natthi dÈni punabbhavoti 
yojetabbaÑ. 
 

EkadhammasavanÊyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
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8. EkudÈniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Adhicetaso appamajjatoti Èyasmato EkudÈniyattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Atthadassissa Bhagavato kÈle 
YakkhasenÈpati hutvÈ nibbatto Satthari parinibbute “alÈbhÈ vata me, 
dulladdhaÑ vata me, yohaÑ SatthudharamÈnakÈle dÈnÈdipuÒÒaÑ kÈtuÑ 
nÈlatthan”ti paridevasokamÈpanno1 ahosi. Atha naÑ SÈgaro nÈma Satthu 
sÈvako sokaÑ vinodetvÈ Satthu th|pap|jÈyaÑ niyojesi. So paÒca vassÈni 
th|paÑ p|jetvÈ tato cuto tena puÒÒena devamanussesu eva saÑsaranto 
Kassapassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto kÈlena 
kÈlaÑ Satthu santikaÑ upasa~kami. TasmiÑ ca samaye SatthÈ 
“adhicetaso”ti gÈthÈya sÈvake abhiÓhaÑ ovadi. So taÑ sutvÈ saddhÈjÈto 
pabbaji. PabbajitvÈ ca pana tameva gÈthaÑ punappunaÑ parivatteti. So 
tattha vÊsativassasahassÈni samaÓadhammaÑ karonto ÒÈÓassa aparipakkattÈ 
visesaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi. Tato pana cuto devaloke nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
vibhavasampannassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatto viÒÒutaÑ patvÈ 
JetavanapaÔiggahaÓasamaye BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ katapubbakicco araÒÒe viharanto Satthu santikaÑ agamÈsi. 
TasmiÒca samaye SatthÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ attano avid|re 
adhicittamanuyuttaÑ disvÈ “adhicetaso”ti imaÑ udÈnaÑ udÈnesi. TaÑ sutvÈ 
ayaÑ cirakÈlaÑ bhÈvanÈya2 araÒÒe viharantopi kÈlena kÈlaÑ tameva 
gÈthaÑ udÈneti, tenassa ekudÈniyoti samaÒÒÈ udapÈdi. So athekadivasaÑ 
cittekaggataÑ labhitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Atthadassimhi Sugate, nibbute samanantarÈ. 
   YakkhayoniÑ upapajjiÑ, yasaÑ patto cahaÑ tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParidevasokasamÈpanno (SÊ) 2. CirakÈlabhÈvitabhÈvanÈya (SÊ) 
 3. Khu 3. 167 piÔÔhÈdÊsu. 
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 DulladdhaÑ vata me Èsi, duppabhÈtaÑ duruÔÔhitaÑ. 
 YaÑ me bhoge vijjamÈne, parinibbÈyi cakkhumÈ. 

 Mama sa~kappamaÒÒÈya, SÈgaro nÈma sÈvako. 
 MamuddharitukÈmo so, Ègacchi mama santikaÑ. 

 KiÑ nu socasi mÈ bhÈyi, cara dhammaÑ Sumedhasa. 
 AnuppadinnÈ Buddhena, sabbesaÑ bÊjasampadÈ. 

 Yo ce p|reyya SambuddhaÑ, tiÔÔhantaÑ LokanÈyakaÑ. 
 DhÈtuÑ sÈsapamattampi, nibbutassÈpi p|jaye. 

 Same cittappasÈdamhi, samaÑ puÒÒaÑ mahaggataÑ. 
 TasmÈ th|paÑ karitvÈna, p|jehi jinadhÈtuyo. 

 SÈgarassa vaco sutvÈ, Buddhath|paÑ akÈsahaÑ. 
 PaÒcavasse paricariÑ, Munino th|pamuttamaÑ. 

 Tena kammena dvipadinda, LokajeÔÔha narÈsabha. 
 SampattiÑ anubhotvÈna, arahattamapÈpuÓiÑ. 

 Bh|ripaÒÒÈ ca cattÈro, sattakappasate ito. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhena viharanto ekadivasaÑ ÈyasmatÈ 
DhammabhaÓÉÈgÈrikena paÔibhÈnaÑ vÊmaÑsituÑ “Èvuso mayhaÑ 
dhammaÑ bhaÓÈhÊ”ti ajjhiÔÔhÈ cirakÈlaparicitattÈ– 
 
 68. “Adhicetaso appamajjato, 
 Munino monapathesu sikkhato. 
 SokÈ na bhavanti tÈdino, 
 Upasantassa sadÈ satÊmato”ti1– 

imameva gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 128 piÔÔhepi. 
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 Tattha adhicetasoti adhicittavato, sabbacittÈnaÑ adhikena 
arahattaphalacittena samannÈgatassÈti attho. Appamajjatoti nappamajjato, 
appamÈdena anavajjadhammesu sÈtaccakiriyÈya samannÈgatassÈti vuttaÑ 
hoti. Muninoti “yo munÈti ubho loke, muni tena pavuccatÊ”ti1 evaÑ 
ubhayalokamunanena vÈ, monaÑ vuccati ÒÈÓaÑ, tena 
arahattaphalapaÒÒÈsa~khÈtena monena samannÈgatatÈya vÈ khÊÓÈsavo muni 
nÈma, tassa munino. Monapathesu sikkhatoti arahattaÒÈÓasa~khÈtassa 
monassa pathesu upÈyamaggesu sattatiÑsabodhipakkhiyadhammesu, tÊsu vÈ 
sikkhÈsu sikkhato. IdaÒca pubbabhÈgapaÔipadaÑ gahetvÈ vuttaÑ. 
PariniÔÔhitasikkho hi arahÈ, tasmÈ evaÑ sikkhato, imÈya sikkhÈya 
munibhÈvaÑ pattassa muninoti evamettha attho daÔÔhabbo. YasmÈ 
cetadevaÑ, tasmÈ heÔÔhimamaggaphalacittÈnaÑ vasena adhicetaso, 
catusaccasambodhipaÔipattiyaÑ appamÈdavasena appamajjato, 
aggamaggaÒÈÓasamannÈgamena muninoti evametaÑsaÑ padÈnaÑ attho2 
yujjatiyeva. Atha vÈ “appamajjato sikkhato”ti padhÈnahet| akkhÈtÈti3 
daÔÔhabbÈ. TasmÈ appamajjanahetu sikkhanahetu ca adhicetasoti attho. 

 SokÈ na bhavanti tÈdinoti tÈdisassa khÊÓÈsavamunino abbhantare 
iÔÔhaviyogÈdivatthukÈ sokÈ cittasantÈpÈ na honti. Atha vÈ (  )4 
tÈdilakkhaÓappattassa asekkhamunino sokÈ na bhavantÊti. UpasantassÈti 
rÈgÈdÊnaÑ accant|pasamena upasantassa. SadÈ satÊmatoti 
sativepullappattiyÈ niccakÈlaÑ satiyÈ avirahitassa. 

 Ettha ca “adhicetaso”ti iminÈ adhicittasikkhÈ, “appamajjato”ti iminÈ 
adhisÊlasikkhÈ, “munino monapathesu sikkhato”ti etehi adhipaÒÒÈsikkhÈ. 
“Munino”ti vÈ etena adhipaÒÒÈsikkhÈ, “monapathesu sikkhato”ti etena 
tÈsaÑ lokuttarasikkhÈnaÑ pubbabhÈgapaÔipadÈ. “SokÈ na bhavantÊ”ti-ÈdÊhi 
sikkhÈpÈrip|riyÈ ÈnisaÑsÈ5 pakÈsitÈti veditabbaÑ. Ayameva ca therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosi. 
 

EkudÈniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 52; Khu 7. 261; Khu 8. 74 piÔÔhesu. 
 2. EvaÑpettha sampadÈnavasena attho (SÊ) 
 3. PadÈnaÑ hetu-atthatÈ (UdÈna-®Ôha 232 piÔÔhe) 
 4. (TÈdinoti) (UdÈna-®Ôha 232 piÔÔhe.)  
 5. ŒnisaÑsatÈ (SÊ) 
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9. ChannattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SutvÈna dhammaÑ mahato mahÈrasanti Èyasmato Channattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SiddhatthaÑ BhagavantaÑ 
aÒÒataraÑ rukkham|laÑ upagacchantaÑ disvÈ pasannacitto 
mudusamphassaÑ paÓÓasantharaÑ santharitvÈ adÈsi. Pupphehi ca samantato 
okiritvÈ p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ punapi 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato 
kÈle SuddhodanamahÈrÈjassa gehe dÈsiyÈ kucchimhi nibbatti, Channotissa 
nÈmaÑ ahosi, bodhisattena sahajÈto. So Satthu ÒÈtisamÈgame 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ Bhagavati pemena “amhÈkaÑ Buddho 
amhÈkaÑ dhammo”ti mamattaÑ uppÈdetvÈ sinehaÑ chindituÑ asakkonto 
samaÓadhammaÑ akatvÈ Satthari parinibbute SatthÈrÈ ÈÓattavidhinÈ katena 
brahmadaÓÉena santajjito saÑvegappato hutvÈ sinehaÑ chinditvÈ vipassanto 
na cireneva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Siddhatthassa Bhagavato, adÈsiÑ paÓÓasantharaÑ. 
   SamantÈ upahÈraÒca, kusumaÑ okiriÑ ahaÑ. 

   PÈsÈdevaÑ guÓaÑ2 rammaÑ, anubhomi mahÈrahaÑ. 
   MahagghÈni ca pupphÈni, sayane’bhisavanti3 me. 

   SayanehaÑ tuvaÔÔÈmi, vicitte pupphasanthate. 
   PupphavuÔÔhi ca sayane, abhivassati tÈvade. 

   Catunnavutito kappe, adÈsiÑ paÓÓasantharaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, santharassa idaÑ phalaÑ. 

   TiÓasantharakÈ nÈma, sattete cakkavattino. 
   Ito te paÒcame kappe, uppajjiÑsu janÈdhipÈ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 151 piÔÔhÈdÊsu. 2. Caturo (SÊ) 3. Bhivassanti (Ka) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhasantappito pÊtivegavissaÔÔhaÑ1 
udÈnaÑ udÈnento– 
 
 69. “SutvÈna dhammaÑ mahato mahÈrasaÑ, 
 SabbaÒÒutaÒÒÈÓavarena desitaÑ. 
 MaggaÑ papajjiÑ amatassa pattiyÈ, 
 So yogakkhemassa pathassa kovido”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sutvÈnÈti suÓitvÈ, sotena gahetvÈ ohitasoto sotadvÈrÈnusÈrena 
upadhÈretvÈ. Dhammanti catusaccadhammaÑ. Mahatoti Bhagavato. 
BhagavÈ hi mahantehi uÄÈratamehi sÊlÈdiguÓehi samannÈgatattÈ, sadevakena 
lokena visesato mahanÊyatÈya ca “mahÈ”ti vuccati, yÈ tassa mahÈsamaÓoti 
samaÒÒÈ jÈtÈ. NissakkavacanaÒcetaÑ “mahato dhammaÑ sutvÈnÈ”ti. 
MahÈrasanti vimuttirasassa dÈyakattÈ uÄÈrarasaÑ. SabbaÒÒutaÒÒÈÓavarena 
desitanti sabbaÑ jÈnÈtÊti sabbaÒÒ|, tassa bhÈvo sabbaÒÒutÈ. ©ÈÓameva 
varaÑ, ÒÈÓesu vÈ varanti ÒÈÓavaraÑ, sabbaÒÒutÈ ÒÈÓavaraÑ etassÈti 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓavaro, BhagavÈ. Tena sabbaÒÒutaÒÒÈÓasa~khÈta-aggaÒÈÓena 
vÈ karaÓabh|tena desitaÑ kathitaÑ dhammaÑ sutvÈnÈti yojanÈ. YaÑ 
panettha vattabbaÑ, taÑ ParamatthadÊpaniyaÑ ItivuttakavaÓÓanÈyaÑ2 
vuttanayena veditabbaÑ. Magganti aÔÔha~gikaÑ ariyamaggaÑ. Papajjinti 
paÔipajjiÑ. Amatassa pattiyÈti nibbÈnassa adhigamÈya upÈyabh|taÑ 
paÔipajjinti yojanÈ. Soti so BhagavÈ. Yogakkhemassa pathassa kovidoti 
cat|hi yogehi anupaddutassa nibbÈnassa yo patho, tassa kovido tattha 
sukusalo. AyaÑ hettha attho–Bhagavato catusaccadesanaÑ sutvÈ 
amatÈdhigam|pÈyamaggaÑ ahaÑ paÔipajjiÑ paÔipajjanamaggaÑ mayÈ 
kataÑ, so eva3 pana BhagavÈ sabbathÈ yogakkhemassa pathassa kovido, 
parasantÈne vÈ paramanesu4 kusalo, yassa saÑvidhÈnamÈgamma ahampi 
maggaÑ paÔipajjinti. Ayameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosÊti. 
 

ChannattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PÊtivegavissaÔaÑ (SÊ) 2. Itivuttaka-®Ôha 123 piÔÔhÈdÊsu.  
 3. EvaÑ (Ka) 4. Paradamanesu (Ka) 
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10. PuÓÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SÊlamevÈti Èyasmato PuÓÓattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Sopi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ 
upacinanto ito ekanavute kappe BuddhasuÒÒe loke brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
vayappatto brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gantvÈ1 kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ 
gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantappadese 
paÓÓakuÔiÑ katvÈ vÈsaÑ kappesi. Tassa vasanaÔÔhÈnassa avid|re ekasmiÑ 
pabbhÈre Paccekabuddho ÈbÈdhiko hutvÈ parinibbÈyi, tassa 
parinibbÈnasamaye mahÈ Èloko ahosi. TaÑ disvÈ so “kathaÑ nu kho ayaÑ 
Èloko uppanno”ti vÊmaÑsanavasena ito cito ca ÈhiÓÉanto pabbhÈre 
paccekasambuddhaÑ parinibbutaÑ disvÈ gandhadÈr|ni saÑkaÉÉhitvÈ 
sarÊraÑ jhÈpetvÈ gandhodakena upasiÒci. Tattheko devaputto antalikkhe 
ÔhatvÈ evamÈha “sÈdhu sÈdhu sappurisa, bahuÑ tayÈ puÒÒaÑ pasavantena 
p|ritaÑ sugatisaÑvattaniyaÑ kammaÑ, tena tvaÑ sugatÊsuyeva uppajjissasi, 
‘PuÓÓo’ti ca te nÈmaÑ bhavissatÊ”ti. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SunÈparantajanapade 
SuppÈrakapaÔÔane2 gahapatikule nibbatti, PuÓÓotissa nÈmaÑ ahosi. So 
vayappatto vÈÓijjavasena mahatÈ satthena saddhiÑ SÈvatthiÑ gato. Tena ca 
samayena BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati. Atha so SÈvatthivÈsÊhi upÈsakehi 
saddhiÑ vihÈraÑ gato Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vattapaÔivattehi ÈcariyupajjhÈye ÈrÈdhento vihÈsi. So ekadivasaÑ 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ “sÈdhu maÑ bhante BhagavÈ saÑkhittena ovÈdena 
ovadatu, yamahaÑ sutvÈ SunÈparantajanapade vihareyyan”ti Èha. Tassa 
BhagavÈ “santi kho PuÓÓa cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ”ti-ÈdinÈ3 ovÈdaÑ datvÈ 
sÊhanÈdaÑ nadÈpetvÈ vissajjesi. So BhagavantaÑ vanditvÈ 
SunÈparantajanapadaÑ gantvÈ SuppÈrakapaÔÔane viharanto 
samathavipassanaÑ ussukkÈpetvÈ tisso vijjÈ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 

   “PabbhÈrak|ÔaÑ nissÈya, Sayambh| aparÈjito. 
   ŒbÈdhiko ca so Buddho, vasati pabbatantare. 
______________________________________________________________ 
 1. PatvÈ (SÊ) 2. SuppÈdaka... (Ka) 
 3. Ma 3. 311; SaÑ 2. 285 piÔÔhesu. 4. Khu 3. 399 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Mama assamasÈmantÈ, panÈdo Èsi tÈvade. 
   Buddhe nibbÈyamÈnamhi, Èloko udapajjatha. 

   YÈvatÈ vanasaÓÉasmiÑ, acchakokataracchakÈ1. 
   VÈÄÈ ca kesarÊ sabbe, abhigajjiÑsu tÈvade. 

   UppÈtaÑ tamahaÑ disvÈ, pabbhÈraÑ agamÈsahaÑ. 
   TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, nibbutaÑ aparÈjitaÑ. 

   SuphullaÑ sÈlarÈjaÑva, sataraÑsiÑva uggataÑ. 
   VÊtaccikaÑva a~gÈraÑ, nibbutaÑ aparÈjitaÑ. 

   TiÓaÑ kaÔÔhaÒca p|retvÈ, citakaÑ tattha’kÈsahaÑ. 
   CitakaÑ sukataÑ katvÈ, sarÊraÑ jhÈpayiÑ ahaÑ. 

   SarÊraÑ jhÈpayitvÈna, gandhatoyaÑ samokiriÑ. 
   Antalikkhe Ôhito yakkho, nÈmamaggahi tÈvade. 

   YaÑ p|ritaÑ tayÈ kiccaÑ, Sayambussa Mahesino. 
   PuÓÓako nÈma nÈmena, sadÈ hohi tuvaÑ mune2. 

   TamhÈ kÈyÈ cavitvÈna, devalokaÑ agacchahaÑ. 
   Tattha dibbamayo gandho, antalikkhÈ pavassati. 

   TatrÈpi nÈmadheyyaÑ me, PuÓÓakoti ah| tadÈ. 
   Devabh|to manusso vÈ, sa~kappaÑ p|rayÈmahaÑ. 

   IdaÑ pacchimakaÑ mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
   IdhÈpi PuÓÓako nÈma, nÈmadheyyaÑ pakÈsati. 

   TosayitvÈna SambuddhaÑ, GotamaÑ Sakyapu~gavaÑ. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

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

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AcchakÈ ca taracchakÈ (SÊ) 2. Muni (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ thero bah| manusse sÈsane abhippasÈdesi. Yato 
paÒcasatamattÈ purisÈ upÈsakattaÑ paÒcasatamattÈ ca itthiyo 
upÈsikÈbhÈvaÑ paÔivedesuÑ. So tattha rattacandanena candanamÈÄaÑ1 nÈma 
gandhakuÔiÑ kÈrÈpetvÈ “SatthÈ paÒcahi bhikkhusatehi saddhiÑ mÈÄaÑ2 
paÔicchat|”ti BhagavantaÑ pupphad|tena nimantesi. BhagavÈ ca 
iddhÈnubhÈvena tattakehi bhikkh|hi saddhiÑ tattha gantvÈ candanamÈÄaÑ 
paÔiggahetvÈ aruÓe anuÔÔhiteyeva paccÈgamÈsi. Thero aparabhÈge 
parinibbÈnasamaye aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 70. “SÊlamava idha aggaÑ, paÒÒavÈ pana uttamo. 
 Manussesu ca devesu, sÊlapaÒÒÈÓato jayan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sÊlanti sÊlanaÔÔhena sÊlaÑ, patiÔÔhÈnaÔÔhena samÈdhÈnaÔÔhena cÈti 
attho. SÊlaÑ hi sabbaguÓÈnaÑ patiÔÔhÈ, tenÈha “sÊle patiÔÔhÈya naro 
sapaÒÒo”ti3. SamÈdahati ca taÑ kÈyavÈcÈ-avippakiÓÓaÑ karotÊti attho. 
TayidaÑ sÊlameva aggaÑ sabbaguÓÈnaÑ m|labhÈvato pamukhabhÈvato ca. 
YathÈha “tasmÈtiha tvaÑ bhikkhu Èdimeva visodhehi kusalesu dhammesu. 
Ko cÈdi kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ sÊlaÒca suvisuddhan”ti4, “pÈtimokkhanti 
mukhametaÑ pamukhametan”ti5 ca Èdi. IdhÈti nipÈtamattaÑ. PaÒÒavÈti 
ÒÈÓasampanno. So uttamo seÔÔho pavaroti puggalÈdhiÔÔhÈnÈya gÈthÈya 
paÒÒÈyayeva seÔÔhabhÈvaÑ dasseti. PaÒÒuttarÈ hi kusalÈ dhammÈ. IdÈni taÑ 
sÊlapaÒÒÈnaÑ aggaseÔÔhabhÈvaÑ kÈraÓato dasseti “manussesu ca devesu, 
sÊlapaÒÒÈÓato jayan”ti ca. SÊlapaÒÒÈÓahetu paÔipakkhajayo kÈmakilesajayo 
hotÊti attho. 
 

PuÓÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

SattamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. CandanasÈlaÑ (SÊ) 2. SaddhiÑ gantvÈ sÈlaÑ (SÊ) 
 3. SaÑ 1. 13; Khu 10. 197 piÔÔhesu. 4. SaÑ 3. 124 piÔÔhe. 5. Vi 3. 141 piÔÔhe. 
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8. AÔÔhamavagga 
 

1. VacchapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SusukhumanipuÓatthadassinÈti Èyasmato VacchapÈlattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
Ècinanto devamanussesu saÑsaranto ito ekanavute kappe brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gantvÈ aggiÑ paricaranto 
ekadivasaÑ mahatiyÈ kaÑsapÈtiyÈ pÈyÈsaÑ1 ÈdÈya dakkhiÓeyyaÑ 
pariyesanto VipassiÑ BhagavantaÑ ÈkÈse ca~kamantaÑ disvÈ 
acchariyabbhutacittajÈyo BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ dÈtukÈmataÑ dassesi. 
PaÔiggahesi BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya. So tena paÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
vibhavasampannassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, VacchapÈlotissa 
nÈmaÑ ahosi. So BimbisÈrasamÈgame Uruvelakassapatthena (  )2 
iddhipÈÔihÈriyaÑ dassetvÈ Satthu paramanipaccakÈre kate taÑ disvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ sattÈhapabbajito eva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “SuvaÓÓavaÓÓo Sambuddho, bÈttiÑsavaralakkhaÓo. 
   PavanÈ abhinikkhanto, bhikkhusaÑghapurakkhato. 

   MahaccÈ kaÑsapÈtiyÈ, vaÉÉhetvÈ pÈyasaÑ ahaÑ. 
   ŒhutiÑ yiÔÔhukÈmo4so, upanesiÑ5 baliÑ ahaÑ. 

   BhagavÈ tamhi samaye, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   Ca~kamaÑ susamÈr|Äo, ambare anilÈyane. 

   TaÒca acchariyaÑ disvÈ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
   ®hapayitvÈ kaÑsapÈtiÑ, VipassiÑ abhivÈdayiÑ. 

   TuvaÑ devosi sabbaÒÒ|, sadeve sahamÈnuse. 
   AnukampaÑ upÈdÈya, paÔiggaÓha MahÈmuni. 
______________________________________________________________ 
 1. KaÑsapÈtiyÈ hajhasesaÑ pÈyÈsaÑ (SÊ) 2. (SaddhiÑ) (sabbattha) 
 3. Khu 3. 172 piÔÔhÈdÊsu. 4. DaÔÔhukÈmo (SÊ) 5. Upanemi (Ka) 
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 PaÔiggahesi BhagavÈ, sabbaÒÒ| LokanÈyako1. 
 Mama sa~kappamaÒÒÈya, SatthÈ loke MahÈmuni.   

 Ekanavutito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pÈyÈsassa idaÑ phalaÑ. 

 EkatÈlÊsito kappe, Buddho nÈmÈsi khattiyo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ sukheneva attanÈ nibbÈnassa adhigatabhÈvaÑ 
vibhÈvento– 
 
 71. “SusukhumanipuÓatthadassinÈ, matikusalena nivÈtavuttinÈ. 
 SaÑsevitavuddhasÊlinÈ, nibbÈnaÑ na hi tena dullabhan”ti– 

imaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha susukhumanipuÓatthadassinÈti ativiya duddasaÔÔhena sukhume2, 
saÓhaÔÔhena nipuÓe saccapaÔiccasamuppÈdÈdi-atthe aniccatÈdiÑ ÈropetvÈ 
passatÊti susukhumanipuÓatthadassÊ, tena. MatikuselenÈti matiyÈ paÒÒÈya 
kusalena chekena, “evaÑ pavattamÈnassa paÒÒÈ vaÉÉhati, evaÑ na 
vaÉÉhatÊ”ti dhammavicayasambojjha~gapaÒÒÈya uppÈdane kusalena. 
NivÈtavuttinÈti sabrahmacÈrÊsu nivÈtanÊcavattanasÊlena3, vuÉÉhesu navesu 
ca yathÈnur|papaÔipattinÈ4. SaÑsevitavuddhasÊlinÈti saÑsevitaÑ ÈciÓÓaÑ 
vuddhasÊlaÑ saÑsevitavuddhasÊlaÑ, taÑ yassa atthi, tena 
saÑsevitavuddhasÊlinÈ. Atha vÈ saÑsevitÈ upÈsitÈ vuddhasÊlino etenÈti 
saÑsevitavuddhasÊlÊ, tena. HÊtisaddo hetu-attho. YasmÈ yo nivÈtavutti 
saÑsevita-vuddhasÊlÊ matikusalo susukhumanipuÓatthadassÊ ca, tasmÈ 
nibbÈnaÑ na tassa dullabhanti attho. NivÈtavuttitÈya hi 
saÑsevitavuddhasÊlitÈya ca paÓÉitÈ taÑ ovaditabbaÑ anusÈsitabbaÑ 
maÒÒanti, tesaÒca ovÈde Ôhito 
______________________________________________________________ 
 1. SabbalokagganÈyako (SÊ) 2. Susukhumena (SÊ) 
 3. NivÈtanÊcavuttinÈ vuÉÉhasÊlesu (SÊ) 4. PaÔipattivuttinÈ (SÊ) 
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sayaÑ matikusalatÈya susukhumanipuÓatthadassitÈya ca vipassanÈya 
kammaÑ karonto nacirasseva nibbÈnaÑ adhigacchatÊti, ayameva ca therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosÊti. 
 

VacchapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. ŒtumattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈ kaÄÊro susu vaÉÉhitaggoti Èyasmato Œtumattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ Ècinanto ito ekanavute kappe kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto VipassiÑ BhagavantaÑ antaravÊthiyaÑ 
gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso gandhodakena gandhacuÓÓena ca p|jaÑ 
ÈkÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbatto aparÈparaÑ sugatÊsuyeva 
saÑsaranto Kassapassa Bhagavato sÈsane pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ 
akÈsi, ÒÈÓassa pana aparipakkattÈ visesaÑ nibbattetuÑ nÈsakkhi. Atha 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvattiyaÑ seÔÔhiputto hutvÈ nibbatti, Œtumotissa 
nÈmaÑ ahosi. Tassa vayappattassa mÈtÈ “puttassa me bhariyaÑ ÈnessÈmÈ”ti 
ÒÈtakehi sammantesi. So taÑ upadhÈretvÈ herusampattiyÈ codiyamÈno “kiÑ 
mayhaÑ gharÈvÈsena, idÈneva pabbajissÈmÊ”ti bhikkh|naÑ santikaÑ gantvÈ 
pabbaji. Pabbajitampi naÑ mÈtÈ uppabbÈjetukÈmÈ nÈnÈnayehi palobheti. So 
tassÈ avasaraÑ adatvÈ attano ajjhÈsayaÑ pakÈsento– 
 
 72. “YathÈ kaÄÊro susu vaÉÉhitaggo, 
 Dunnikkhamo hoti pasÈkhajÈto. 
 EvaÑ ahaÑ bhariyÈyÈnÊtÈya, 
 AnumaÒÒa1 maÑ pabbajitomhi dÈnÊ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. AnumaÒÒaÑ (PÈÄiyaÑ) 
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 Tattha kaÄÊroti a~kuro, idha pana vaÑsa~kuro adhippeto. Sus|ti taruÓo. 
VaÉÉhitaggoti pavaÉÉhitasÈkho. SusuvaÉÉhitaggoti vÈ suÔÔhu 
vaÉÉhitasÈkho1 saÒjÈtapattasÈkho. Dunnikkhamoti veÄugumbato 
nikkhÈmetuÑ nÊharituÑ asakkuÓeyyo. PasÈkhajÈtoti jÈtapasÈkho2, 
sÈkhÈnampi pabbe pabbe uppanna-anusÈkho. EvaÑ ahaÑ bhariyÈyÈnÊtÈyÈti 
yathÈ vaÑso vaÉÉhitaggo vaÑsantaresu saÑsaÔÔha3 sÈkhÈpasÈkho 
veÄugumbato dunnÊharaÓÊyo hoti, evaÑ ahampi bhariyÈya mayhaÑ ÈnÊtÈya 
puttadhÊtÈdivasena vaÉÉhitaggo Èsattivasena gharÈvÈsato dunnÊharaÓÊyo 
bhaveyyaÑ. YathÈ pana vaÑsakaÄÊro asaÒjÈtasÈkhabandho veÄugumbato 
sunÊharaÓÊyova hoti, evaÑ ahampi asaÒjÈtaputtadÈrÈdibandho sunÊharaÓÊyo 
homi, tasmÈ anÈnÊtÈya eva bhariyÈya anumaÒÒa maÑ attanÈva maÑ 
anujÈnÈpetvÈ. Pabbajitomhi dÈnÊti “idÈni pana pabbajito amhi, sÈdhu 
suÔÔh|”ti attano nekkhammÈbhiratiÑ pakÈsesi, atha vÈ “anumaÒÒa maÑ 
pabbajitomhi dÈnÊ”ti mÈtu katheti. AyaÑ hettha attho–yadipi tÈya pubbe 
nÈnumataÑ, idÈni pana pabbajito amhi, tasmÈ anumaÒÒa anujÈnÈhi maÑ 
samaÓabhÈveyeva ÔhÈtuÑ, nÈhaÑ tayÈ nivattanÊyoti. EvaÑ pana kathento 
yathÈÔhitova vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ maggapaÔipÈÔiyÈ kilese khepetvÈ 
chaÄibhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Nisajja pÈsÈdavare, VipassiÑ addasaÑ JinaÑ. 
   KakudhaÑ vilasantaÑva, sabbaÒÒuÑ tamanÈsakaÑ. 

   PÈsÈdassÈ’vid|re ca, gacchati LokanÈyako. 
   PabhÈ niddhÈvate tassa, yathÈ ca sataraÑsino. 

   GandhodakaÒca paggayha, BuddhaseÔÔhaÑ samokiriÑ. 
   Tena cittappasÈdena, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ gandhodakamÈkiriÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, Sugandho nÈma khattiyo. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VaÉÉhitasikho (Ka) 2. JÈtasÈkhÈpasÈkho (SÊ)   
 3. Sampatta (SÊ, Ka) 4. Khu 3. 173 piÔÔhe. 
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 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ mÈtaraÑ ÈpucchitvÈ tassÈ pekkhantiyÈyeva 
ÈkÈsena pakkÈmi. So arahattappattiyÈ uttarikÈlampi antarantarÈ tameva 
gÈthaÑ paccudÈhÈsi. 

 Tattha “pabbajitomhÊ”ti iminÈpadesena ayampi therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosi attano santÈne rÈgÈdimalassa 
pabbÈjitabhÈvadÊpanato. TenÈha BhagavÈ “pabbÈjayamattano malaÑ, tasmÈ 
‘pabbajito’ti vuccatÊ”ti1. 
 

ŒtumattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. MÈÓavattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 JiÓÓaÒca disvÈ dukhitaÒca byÈdhitanti Èyasmato MÈÓavattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto ito ekanavute kappe brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ lakkhaÓadharo hutvÈ Vipassissa Bhagavato abhijÈtiyÈ lakkhaÓÈni 
pariggahetvÈ pubbanimittÈni sÈvetvÈ “ekaÑsena ayaÑ Buddho bhavissatÊ”ti 
byÈkaritvÈ nÈnÈnayehi thometvÈ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
So tena puÒÒakammena sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓamahÈsÈlassa gehe nibbattitvÈ yÈva sattavassÈni, tÈva 
antoghareyeva vaÉÉhitvÈ sattame saÑvacchare upanayanatthaÑ uyyÈnaÑ 
nÊto antarÈmagge jiÓÓÈturamate disvÈ tesaÑ adiÔÔhapubbattÈ te parijane 
pucchitvÈ jarÈrogamaraÓasabhÈvaÑ sutvÈ saÒjÈtasaÑvego tato anivattanto2 
vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ mÈtÈpitaro anujÈnÈpetvÈ 
pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne– 

   “JÈyamÈne Vipassimhi, nimittaÑ byÈkariÑ ahaÑ. 
   NibbÈpayiÑ ca janataÑ, Buddho loke bhavissati. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 69 piÔÔhe Dhammapade. 2. Anuvattanto (SÊ, Ka)  
 3. Khu 3. 173 piÔÔhÈdÊsu. 
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   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, dasasahassi kampati. 
   So dÈni BhÈgavÈ SatthÈ, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, Èloko vipulo ahu. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, saritÈyo na sandayuÑ. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, avÊcaggi1 na pajjali. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, dhammaÑ seseti cakkhumÈ. 

   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, pakkhisaÑgho na saÒcari. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, vÈtakkhandho na vÈyati2. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, sabbaratanÈni jotayuÑ. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ, sattÈsuÑ padavikkamÈ. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   JÈtamatto ca Sambuddho, disÈ sabbÈ vilokayi. 
   VÈcÈsabhimudÊresi, esÈ BuddhÈna dhammatÈ. 

   SaÑvejayitvÈ janataÑ, thavitvÈ LokanÈyakaÑ. 
   SambuddhaÑ abhivÈdetvÈ, pakkÈmiÑ pÈcinÈmukho. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ BuddhamabhithomayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, thomanÈya idaÑ phalaÑ. 

   Ito navutikappamhi, SammukhÈthavikavhayo. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

   PathavÊdundubhi nÈma, ek|nanavutimhito. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 
______________________________________________________________ 
 1. AvÊcimaggi (SÊ) 2. VÈtagandho na vÈyatha (SÊ) 
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 AÔÔhÈsÊtimhito kappe, ObhÈso nÈma khattiyo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 SattÈsÊtimhito kappe, Saritacchedanavhayo1. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 AgginibbÈpano nÈma, kappÈnaÑ chaÄasÊtiyÈ. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 Gatipacchedano nÈma, kappÈnaÑ paÒcasÊtiyÈ. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 RÈjÈ VÈtasamo nÈma, kappÈnaÑ cullasÊtiyÈ. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 Ratanapajjalo nÈma, kappÈnaÑ te-asÊtiyÈ. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 Padavikkamano nÈma, kappÈnaÑ dve-asÊtiyÈ. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 RÈjÈ Vilokano nÈma, kappÈnaÑ ekasÊtiyÈ. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

 GirasÈroti nÈmena, kappe’sÊtimhi khattiyo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 AdhigatÈrahatto pana bhikkh|hi “kena tvaÑ Èvuso saÑvegena 
atidaharova samÈno pabbajito”ti pucchito attano 
pabbajjÈnimittakittanÈpadesena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 73. “JiÓÓaÒca disvÈ dukhitaÒca byÈdhitaÑ, 
 MataÒca disvÈ gatamÈyusa~khayaÑ. 
 Tato ahaÑ nikkhamit|na pabbajiÑ, 
 PahÈya2 kÈmÈni manoramÈnÊ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Sadinacchedanavhayo (SÊ) 2. HitvÈna (SÊ) 
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 Tattha jiÓÓanti jarÈya abhibh|taÑ, khiÓÉiccapÈliccavalittacatÈdÊhi 
sama~gÊbh|taÑ. Dukhitanti dukkhappattaÑ1. ByÈdhitanti gilÈnaÑ. Ettha ca 
“byÈdhitan”ti vuttepi dukkhappattabhÈvo siddho, “dukhitan”ti vacanaÑ tassa 
bÈÄhagilÈnabhÈvaparidÊpanatthaÑ. Matanti kÈla~kataÑ, yasmÈ kÈla~kato 
Èyuno khayaÑ vayaÑ bhedaÑ gato nÈma hoti, tasmÈ vuttaÑ 
“gatamÈyusa~khayan”ti. TasmÈ jiÓÓabyÈdhimatÈnaÑ diÔÔhattÈ, “ime 
jarÈdayo nÈma na imesaÑyeva, atha kho sabbasÈdhÈraÓÈ, tasmÈ ahampi 
jarÈdike anativatto”ti saÑviggattÈ. Nikkhamit|nÈti nikkhamitvÈ, ayameva 
vÈ pÈÔho. PabbajjÈdhippÈyena gharato niggantvÈ. Pabbajinti Satthu sÈsane 
pabbajjaÑ upagato. PahÈya kÈmÈni manoramÈnÊti iÔÔhakantÈdibhÈvato 
avÊtarÈgÈnaÑ mano ramentÊti manorame vatthukÈme pajahitvÈ, 
tappaÔibaddhassa chandarÈgassa ariyamaggena samucchindanena 
nirapekkhabhÈvena chaÉÉetvÈti attho. KÈmÈnaÑ pahÈnakittanamukhena 
cetaÑ therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. MÈÓavakÈle pabbajitattÈ imassa 
therassa MÈÓavotveva samaÒÒÈ jÈtÈti. 
 

MÈÓavattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SuyÈmanattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KÈmacchando ca byÈpÈdoti Èyasmato SuyÈmanattherassa2 gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle 
DhaÒÒavatÊnagare brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto brÈhmaÓasippesu 
nipphettiÑ patvÈ brÈhmaÓamante vÈceti. Tena ca samayena VipassÊ 
BhagavÈ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ DhaÒÒavatÊnagaraÑ piÓÉÈya 
paviÔÔho hoti. TaÑ disvÈ brÈhmaÓo pasannacitto attano gehaÑ netvÈ ÈsanaÑ 
paÒÒÈpetvÈ tass|pari pupphasanthÈraÑ santharitvÈ adÈsi, Satthari tattha 
nisinne paÓÊtena ÈhÈrena santappesi, bhuttÈviÑ ca pupphagandhena p|jesi. 
SatthÈ anumodanaÑ vatvÈ pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devaloke 
nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni 
______________________________________________________________ 
 1. Dukhitanti dukkhitaÑ dukkhasaÒÒuttaÑ (SÊ), dukhitanti dukkhitaÑ  
 dukkhasaÒÒitaÑ (Ka) 
 2. SuyÈmattherassa (SÊ) 
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katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ 
aÒÒatarassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, SuyÈmanotissa nÈmaÑ ahosi. 
So vayappatto tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| paramanissamayutto1 hutvÈ 
gehavÈsÊnaÑ kÈm|pabhogaÑ jigucchitvÈ jhÈnaninno Bhagavato 
VesÈligamane paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ khuraggeyeva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Nagare DhaÒÒavatiyÈ, ahosiÑ brÈhmaÓo tadÈ. 
   LakkhaÓe itihÈse ca, sanighaÓÉusakeÔubhe. 

   Padako veyyÈkaraÓo, nimittakovido ahaÑ. 
   Mante ca sisse vÈcesiÑ, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 

   PaÒca uppalahatthÈni, piÔÔhiyaÑ ÔhapitÈni me. 
   ŒhutiÑ yiÔÔhukÈmohaÑ, pitumÈtusamÈgame. 

   TadÈ VipassÊ BhagavÈ, bhikkhusaÑghaparakkhato. 
   ObhÈsento disÈ sabbÈ, Ègacchati narÈsabho. 

   ŒsanaÑ paÒÒapetvÈna, nimantetvÈ MahÈmuniÑ. 
   SantharitvÈna taÑ pupphaÑ, abhinesiÑ sakaÑ gharaÑ. 

   YaÑ me atthi sake gehe, ÈmisaÑ paccupaÔÔhitaÑ. 
   TÈhaÑ Buddhassa pÈdÈsiÑ, pasanno sehi pÈÓibhi. 

   BhuttÈviÑ kÈlamaÒÒÈya, pupphahatthamadÈsahaÑ. 
   AnumoditvÈna sabbaÒÒ|, pakkÈmi uttarÈmukho. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   AnantaraÑ ito kappe, rÈjÈhuÑ varadassano. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ nÊvaraÓappahÈnakittanamukhena aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
______________________________________________________________ 
 1. ParamaramaÓÊyo (SÊ) 2. Khu 3. 175 piÔÔhÈdÊsu. 
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 74. “KÈmacchando ca byÈpÈdo, thinamiddhaÒca bhikkhuno. 
 UddhaccaÑ vicikicchÈ ca, sabbasova na vijjatÊ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi.  

 Tattha kÈmacchandoti kÈmesu chando, kÈmo ca so chando cÈtipi 
kÈmacchando, kÈmarÈgo. Idha pana sabbopi rÈgo kÈmacchando 
aggamaggavajjhassÈpi adhippetattÈ, tenÈha “sabbasova na vijjatÊ”ti. Sabbepi 
hi tebh|makadhammÈ kÈmanÊyaÔÔhena kÈmÈ, tattha pavatto rÈgo 
kÈmacchando, tenÈha BhagavÈ “Èruppe kÈmacchandanÊvaraÓaÑ paÔicca 
thinamiddhanÊvaraÓaÑ uddhaccanÊvaraÓaÑ avijjÈnÊvaraÓaÑ uppajjatÊ1 ti. 
ByÈpajjati cittaÑ p|tibhÈvaÑ gacchati etenÈti byÈpÈdo, “anatthaÑ me 
acarÊ”ti2 Èdinayappavatto ÈghÈto. ThinaÑ cittassa akalyatÈ 
anussÈhasaÑhananaÑ, middhaÑ kÈyassa akalyatÈ asattivighÈto, 
tadubhayampi thinaÒca middhaÒca thinamiddhaÑ, kiccÈhÈrapaÔipakkhÈnaÑ 
ekatÈya ekaÑ katvÈ vuttaÑ. UddhatabhÈvo uddhaccaÑ, yena dhammena 
cittaÑ uddhataÑ hoti av|pasantaÑ, so cetaso vikkhepo uddhaccaÑ. 
UddhaccaggahaÓeneva cettha kiccÈhÈrapaÔipakkhÈnaÑ samÈnatÈya 
kukkuccampi gahitamevÈti daÔÔhabbaÑ. TaÑ pacchÈnutÈpalakkhaÓaÑ. Yo 
hi katÈkatakusalÈkusal|panissayo3 vippaÔisÈro, taÑ kukkuccaÑ. VicikicchÈti 
“evaÑ nu kho, na nu kho”ti saÑsayaÑ Èpajjati4, dhammasabhÈvaÑ vÈ 
vicinanto kicchati kilamati etÈyÈti vicikicchÈ, BuddhÈdivatthuko saÑsayo. 
Sabbasoti anavasesato. Na vijjatÊti natthi, maggena samucchinnattÈ na 
upalabbhati. IdaÒca padadvayaÑ paccekaÑ yojetabbaÑ. AyaÑ hettha 
yojanÈ–yassa bhikkhuno tena tena ariyamaggena samucchinnattÈ 
kÈmacchando ca byÈpÈdo ca thinamiddhaÒca uddhaccakukkuccaÒca 
vicikicchÈ ca sabbasova na vijjati, tassa na kiÒci karaÓÊyaÑ, katassa vÈ 
paticayoti aÒÒÈpadesena aÒÒaÑ byÈkaroti. PaÒcasu hi nÊvaraÓesu maggena 
samucchinnesu tadekaÔÔhatÈya sabbepi kilesÈ samucchinnÈyeva honti. 
TenÈha “sabbete Bhagavanto paÒca nÊvaraÓe5 pahÈya cetaso upakkilese”ti6. 
 

SuyÈmanattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔÔhÈna 3. 301 piÔÔhe. 2. Abhi 1. 216; Abhi 2. 376 piÔÔhesu. 
 3. AkatakatakusalÈkusalaÑ nissÈya yo (SÊ) 4. SaÑsayÈpatti (SÊ) 
 5. TenÈha bhagavÈ paÒcanÊvaraÓe (SÊ) 6. DÊ 2. 71 piÔÔhe. 
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5. SusÈradattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SÈdhu suvihitÈna dassananti Èyasmato SusÈradattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? So kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
vijjÈpadesu nipphattiÑ gantvÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ gharÈvÈsaÑ pahÈya 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantappadese araÒÒÈyatane assamaÑ 
kÈretvÈ vihÈsi. Atha naÑ anuggaÓhanto Padumuttaro BhagavÈ 
bhikkhÈcÈravelÈyaÑ upasa~kami. So d|ratova disvÈ pasannamÈnaso 
paccuggantvÈ pattaÑ gahetvÈ madhurÈni phalÈni pakkhipitvÈ adÈsi. BhagavÈ 
taÑ paÔiggahetvÈ anumodanaÑ katvÈ1 pakkÈmi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde DhammasenÈpatino 
ÒÈtibrÈhmaÓakule nibbattitvÈ mandapaÒÒattÈ SusÈradoti gahitanÈmo 
aparabhÈge DhammasenÈpatissa santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
   HimavantassÈvid|re, vasÈmi assame ahaÑ.  

   AggihuttaÒca me atthi, puÓÉarÊkaphalÈni ca. 
   PuÔake nikkhipitvÈna, dumagge laggitaÑ mayÈ. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   MamuddharitukÈmo so, bhikkhanto mamupÈgami. 

   Pasannacitto sumano, phalaÑ Buddhassa’dÈsahaÑ. 
   VittisaÒjanano mayhaÑ, diÔÔhadhammasukhÈvaho. 

   SuvaÓÓavaÓÓo Sambuddho, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   Antalikkhe Ôhito SatthÈ, imaÑ gÈthaÑ abhÈsatha. 

   IminÈ phaladÈnena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ nupapajjasi3. 

   Teneva sukkam|lena, anubhotvÈna sampadÈ. 
   Pattomhi acalaÑ ÔhÈnaÑ, hitvÈ jayaparÈjayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VatvÈ (SÊ) 2. Khu 3. 176 piÔÔhÈdÊsu. 3. N|papajjati (SÊ) 
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 Ito sattasate kappe1, rÈjÈ ÈsiÑ Suma~galo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ sappuris|panissayÈnisaÑsakittanÈpadesena 
aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 75. “SÈdhu suvihitÈna dassanaÑ, ka~khÈ chijjati buddhi vaÉÉhati. 
 BÈlampi karonti paÓÉitaÑ, tasmÈ sÈdhu sataÑ samÈgamo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sÈdh|ti sundaraÑ, bhaddakanti attho. SuvihitÈna dassananti 
suvihitÈnaÑ dassanaÑ. GÈthÈsukhatthaÑ anusvÈralopo2 kato. SÊlÈdiguÓehi 
susaÑvihitattabhÈvÈnaÑ parÈnuddayÈya suÔÔhu vihitadhammadesanÈnaÑ 
ariyÈnaÑ dassanaÑ sÈdh|ti yojanÈ. “Dassanan”ti nidassanamattaÑ 
daÔÔhabbaÑ savanÈdÊnampi bahukÈrattÈ. VuttaÑ hetaÑ BhagavatÈ– 

“Ye te bhikkh| sÊlasampannÈ samÈdhisampannÈ paÒÒÈsampannÈ 
vimuttisampannÈ vimuttiÒÈÓadassanasampannÈ ovÈdakÈ viÒÒÈpakÈ 
sandassakÈ samÈdapakÈ samuttejakÈ sampahaÑsakÈ alaÑsamakkhÈtÈro 
addhammassa, dassanampÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ 
bah|pakÈraÑ3 vadÈmi, savanaÑ. Upasa~kamanaÑ. PayirupÈsanaÑ. 
AnussaraÓaÑ. AnupabbajjampÈhaÑ bhikkhave tesaÑ bhikkh|naÑ 
bah|pakÈraÑ vadÈmÊ”ti4. 

 Dassanam|lakattÈ vÈ itaresaÑ dassanamevettha vuttaÑ, ka~khÈ 
chijjatÊti-Èdi tattha5 kÈraÓavacanaÑ. TÈdisÈnaÑ hi kalyÈÓamittÈnaÑ dassane 
sati viÒÒujÈtiko atthakÈmo kulaputto te upasa~kamati payirupÈsati, “kiÑ 
bhante kusalaÑ, kiÑ akusalan”ti-ÈdinÈ6 paÒhaÑ pucchati, te cassa 
anekavihitesu ka~khÈÔÔhÈnÊyesu ka~khaÑ paÔivinodenti, tena vuttaÑ 
“ka~khÈ chijjatÊ”ti. YasmÈ ca te dhammadesanÈya tesaÑ ka~khaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sattakappasate (SÊ) 2. AnussÈralopo (SÊ) 
 3. BahukÈraÑ (SÊ) 4. Khu 1. 267 piÔÔhe. 
 5. DassanamevetaÑ vuttaÑ taÑ kho vijjatÊti-Èdi, tattha (SÊ) 6. Ma 3. 248 piÔÔhe. 
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paÔivinodetvÈ pubbabhÈge kammapathasammÈdiÔÔhiÑ 
vipassanÈsammÈdiÔÔhiÑ ca uppÈdenti, tasmÈ tesaÑ buddhi vaÉÉhati. YadÈ 
pana te vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saccÈni paÔivijjhanti, tadÈ soÄasavatthukÈ 
aÔÔhavatthukÈ ca vicikicchÈ chijjati samucchijjati, nippariyÈyena paÒÒÈ 
buddhi vaÉÉhati. BÈlyasamatikkamanato te paÓÉitÈ honti. So tehi buddhiÑ 
vaÉÉheti, bÈlampi karonti paÓÉitanti. TasmÈti-Èdi nigamanaÑ, yasmÈ 
sÈdh|naÑ dassanaÑ vuttanayena ka~khÈ chijjati buddhi vaÉÉhati, te bÈlaÑ 
paÓÉitaÑ karonti, tasmÈ tena kÈraÓena sÈdhu sundaraÑ sataÑ sappurisÈnaÑ 
ariyÈnaÑ samÈgamo, tehi samodhÈnaÑ sammÈ vaÉÉhananti attho. 
 

SusÈradattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. PiyaÒjahattheragÈthÈvaÓÓanÈs 

 Uppatantesu nipateti Èyasmato PiyaÒjahattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle 
Himavante rukkhadevatÈ hutvÈ pabbatantare vasanto devatÈsamÈgamesu 
appÈnubhÈvatÈya parisapariyante ÔhÈtvÈ dhammaÑ sutvÈ Satthari 
paÔiladdhasaddho ekadivasaÑ suvisuddhaÑ ramaÓÊyaÑ Ga~gÈyaÑ 
pulinappadesaÑ disvÈ satthu guÓe anussari “itopi suvisuddhÈ Satthu guÓÈ 
anantÈ aparimeyyÈ cÈ”ti, evaÑ so Satthu guÓe Èrabbha cittaÑ pasÈdetvÈ 
tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
VesÈliyaÑ LicchavirÈjakule nibbattitvÈ vayappatto yuddhasoÓÉo 
aparÈjitasa~gÈmo amittÈnaÑ piyahÈnikaraÓena piyaÒjahoti paÒÒÈyittha. So 
Satthu VesÈligamane paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ araÒÒe vasamÈno 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Pabbate Himavantamhi, vasÈmi pabbatantare. 
   PulinaÑ sobhanaÑ disvÈ, BuddhaseÔÔhaÑ anussariÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 177 piÔÔhÈdÊsu. 
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 ©ÈÓe upanidhÈ natthi, sa~khÈraÑ1 natthi Satthuno. 
 SabbadhammaÑ abhiÒÒÈya, ÒÈÓena adhimuccati. 

 Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
 ©ÈÓena te samo natthi, yÈvatÈ ÒÈÓamuttamaÑ. 

 ©ÈÓe cittaÑ pasÈdetvÈ, kappaÑ saggamhi modahaÑ. 
 Avasesesu kappesu, kusalaÑ caritaÑ mayÈ. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ saÒÒamalabhiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ÒaÓasaÒÒÈyidaÑ phalaÑ. 

 Ito sattatikappamhi, eko pulinapupphiyo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ2 “andhaputhujjanÈnaÑ paÔipattito vidhurÈ 
ariyÈnaÑ paÔipattÊ”ti imassa atthassa dassanavasena3 aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 76. “Uppatantesu nipate, nipatantesu uppate. 
 Vase avasamÈnesu, ramamÈnesu no rame”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha uppatantes|ti uÓÓamantesu, sattesu 
mÈnuddhaccathambhasÈrambhÈdÊhi attukkaÑsanena anupasantesu. Nipateti 
nameyya, tesaÒÒeva pÈpadhammÈnaÑ parivajjanena4 nivÈtavutti bhaveyya. 
Nipatantes|ti oÓamantesu, hÊnÈdhimuttikatÈya kosajjena ca guÓato 
nihÊyamÈnesu. Uppateti uÓÓameyya, paÓÊtÈdhimuttikatÈya vÊriyÈrambhena 
ca guÓato ussukkeyya5. Atha vÈ uppatantes|ti uÔÔhahantesu, kilesesu 
pariyuÔÔhÈnavasena sÊsaÑ ukkhipantesu. Nipateti paÔisa~khÈnabalena6 yathÈ 
te na uppajjanti, tathÈ anur|papaccavekkhaÓÈya nipateyya, vikkhambheyya 
ceva samucchindeyya ca. Nipatantes|ti paripatantesu, ayonisomanasikÈresu 
vÊriyapayogamandatÈya vÈ yathÈraddhesu samathavipassanÈdhammesu hÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~khÈtaÑ (SÊ) 2. PatvÈ thero (SÊ) 3. Dassanavasena anavasesena (SÊ) 
 4. Parivivajjanena (SÊ) 5. GuÓato uppateyya ukkaÑseyya (SÊ) 
 6. PaÔisa~khÈnavasena (SÊ) 
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mÈnesu. Uppateti yonisomanasikÈrena vÊriyÈrambhasampadÈya ca te 
upaÔÔhÈpeyya uppÈdeyya vaÉÉheyya ca. Vase avasamÈnes|ti sattesu 
maggabrahmacariyavÈsaÑ ariyavÈsaÒca avasantesu sayaÑ taÑ vÈsaÑ 
vaseyyÈti, ariyesu vÈ kilesavÈsaÑ dutiyakavÈsaÑ avasantesu yena vÈsena te 
avasamÈnÈ nÈma honti, sayaÑ tathÈ vase. RamamÈnesu no rameti sattesu 
kÈmaguÓaratiyÈ kilesaratiyÈ ramantesu sayaÑ tathÈ no rame na rameyya, 
ariyesu vÈ nirÈmisÈya jhÈnÈdiratiyÈ ramamÈnesu sayampi tathÈ rame, tato 
aÒÒathÈ pana kadÈcipi no rame nÈbhirameyya vÈti attho. 
 

PiyaÒjahattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. HatthÈrohaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 IdaÑ pure cittamacÈri cÈrikanti Èyasmato HatthÈrohaputtattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? So kira purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ bhikkhu saÑghaparivutaÑ 
vihÈrato nikkhantaÑ disvÈ pasannacitto pupphehi p|jaÑ katvÈ 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ HatthÈrohakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto hatthisippe 
nipphattiÑ agamÈsi. So ekadivasaÑ hatthiÑ sikkhÈpento nadÊtÊraÑ gantvÈ 
hetusampattiyÈ codiyamÈno “kiÑ mayhaÑ iminÈ hatthidamanena, attÈnaÑ 
damanameva1 varan”ti cintetvÈ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈva cariyÈnuk|laÑ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto ciraparicayena kammaÔÔhÈnato bahiddhÈ 
vidhÈvantaÑ cittaÑ cheko hatthÈcariyo viya a~kusena 
caÓÉamattavaravÈraÓaÑ2 paÔisa~khÈna-a~kusena niggaÓhanto “idaÑ pure 
cittamacÈri cÈrikan”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 77. Tattha idanti vuccamÈnassa cittassa attapaccakkhatÈya vuttaÑ. 
Pureti niggahakÈlato pubbe. AcÈrÊti vicari, anavaÔÔhitatÈya nÈnÈrammaÓesu 
______________________________________________________________ 
 1. Attadamanameva (SÊ) 2. PabhinnamadamattavaravÈraÓaÑ (SÊ) 
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paribbhami. CÈrikanti yathÈkÈmacariyaÑ. TenÈha “yenicchakaÑ 
yatthakÈmaÑ yathÈsukhan”ti. Tanti taÑ cittaÑ. AjjÈti etarahi. 
NiggahessÈmÊti niggaÓhissÈmi, nibbisevanaÑ karissÈmi. Yonisoti upÈyena. 
YathÈ kiÑ?1 HatthippabhinnaÑ viya a~kusaggaho. IdaÑ vuttaÑ hoti–idaÑ 
mama cittaÑ nÈma ito pubbe r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu yena yena ramituÑ 
icchati, tassa tassa vasena yenicchakaÑ, yattha yattha cassa kÈmo, tassa 
tassa vasena yatthakÈmaÑ, yathÈ yathÈ vicarantassa sukhaÑ hoti, tatheva 
caraÓato yathÈsukhaÑ dÊgharattaÑ cÈrikaÑ acari, taÑ ajjapÈhaÑ 
bhinnamadamattahatthiÑ hatthÈcariyasa~khÈto cheko a~kusaggaho 
a~kusena viya yonisomanasikÈrena niggahessÈmi, nÈssa vÊtikkamituÑ 
dassÈmÊti. EvaÑ vadanto eva ca thero vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ 
sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “SuvaÓÓavaÓÓo Sambuddho, VipassÊ dakkhiÓÈraho. 
   Purakkhato sÈvakehi, ÈrÈmÈ abhinikkhami. 

   DisvÈnahaÑ BuddhaseÔÔhaÑ, sabbaÒÒuÑ tamanÈsakaÑ. 
   Pasannacitto sumano, gaÓÔhipupphaÑ3 ap|jayiÑ. 

   Tena cittappasÈdena, dvipadindassa tÈdino. 
   HaÔÔho haÔÔhena cittena, puna vandiÑ TathÈgataÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   EkatÈlÊsito kappe, CaraÓo nÈma khattiyo. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 Ayameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosÊti. 
 

HatthÈrohaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. YathÈti (SÊ, Ka) 2. Khu 3. 178 piÔÔhe. 3. PupphamattaÑ (SÊ) 
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8. MeÓÉasirattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AnekajÈtisaÑsÈranti Èyasmato MeÓÉasirattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Sopi kira purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayÈni 
puÒÒÈni karonto ito ekanavute kappe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto 
kÈme1 pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ mahatÈ isigaÓena saddhiÑ 
Himavante vasanto SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso isigaÓena padumÈni 
ÈharÈpetvÈ Satthu pupphap|jaÑ2 katvÈ sÈvake appamÈdapaÔipattiyaÑ 
ovaditvÈ kÈlaÑ katvÈ devaloke nibbatto aparÈparaÑ saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈkete gahapatikule nibbatti, tassa MeÓÉasarikkhasÊsatÈya 
MeÓÉasirotveva samaÒÒÈ ahosi. So Bhagavati SÈkete AÒjanavane viharante 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ samathavipassanÈsu 
kammaÑ karonto chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “HimavantassÈvid|re, Gotamo nÈma pabbato. 
   NÈnÈrukkhehi saÒchanno, mahÈbh|tagaÓÈlayo. 

   Vemajjhamhi ca tassÈsi, assamo abhinimmito. 
   Purakkhato sasissehi, vasÈmi assame ahaÑ. 

   Œyantu me sissagaÓÈ, padumaÑ Èharantu me. 
   Buddhap|jaÑ karissÈmi, dvipadindassa tÈdino. 

   Evanti te paÔissutvÈ, padumaÑ ÈhariÑsu me. 
   TathÈ nimittaÑ katvÈhaÑ, Buddhassa abhiropayiÑ. 

   Sisse tadÈ samÈnetvÈ, sÈdhukaÑ anusÈsahaÑ. 
   MÈ kho tumhe pamajjittha, appamÈdo sukhÈvaho. 

   EvaÑ samanusÈsitvÈ, te sisse vacanakkhame. 
   AppamÈdaguÓe yutto, tadÈ kÈla~kato ahaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. GharÈvÈsaÑ (SÊ) 2. Buddhap|jaÑ (Ka) 3. Khu 3. 179 piÔÔhe. 
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 EkapaÒÒÈsakappamhi, rÈjÈ ÈsiÑ Jaluttamo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 So attano pubbenivÈsaÑ anussaranto– 
 
 78. “AnekajÈtisaÑsÈraÑ, sandhÈvissaÑ anibbisaÑ. 
 Tassa me dukkhajÈtassa, dukkhakkhandho aparaddho”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha anekajÈtisaÑsÈranti anekajÈtisatasahassasa~khyaÑ idaÑ 
saÑsÈravaÔÔaÑ, addhuno adhippetattÈ accantasaÑyogekavacanaÑ. 
SandhÈvissanti saÑsariÑ, aparÈparaÑ cavanuppajjanavasena paribbhamiÑ. 
Anibbissanti tassa nivattakaÒÈÓaÑ avindanto alabhanto. Tassa meti evaÑ 
saÑsarantassa me. DukkhajÈtassÈti jÈti-Èdivasena uppannadukkhassa, 
tissannaÑ vÈ dukkhatÈnaÑ1 vasena dukkhasabhÈvassa. Dukkhakkhandhoti 
kammakilesavipÈkavaÔÔappakÈro2 dukkharÈsi. Aparaddhoti 
arahattamaggappattito paÔÔhÈya paribbhaÔÔho cuto na abhinibbattissati3. 
“AparaÔÔho”ti vÈ pÈÔho, apagatasamiddhito4 samucchinnakÈraÓattÈ apagatoti 
attho. Idameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

MeÓÉasirattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. RakkhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Sabbo rÈgo pahÊno meti Èyasmato Rakkhitattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto ekadivasaÑ Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ pasannamÈnaso 
desanÈÒÈÓaÑ Èrabbha thomanaÑ akÈsi. SatthÈ tassa cittappasÈdaÑ oloketvÈ 
“ayaÑ ito satasahassakappamatthake5 Gotamassa nÈma 
SammÈsambuddhassa Rakkhito nÈma sÈvako bhavissatÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. DukkhajÈtÊnaÑ (SÊ) 2. KammakilesavipÈkavasena vuttappakÈro (SÊ) 
 3. Na dÈni pavattissati (SÊ) 4. ApavattisaÑsiddhito (SÊ) 
 5. Kappasatasahassamatthake (SÊ) 
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byÈkÈsi. So taÑ sutvÈ bhiyyoso mattÈya pasannamÈnaso aparÈparaÑ 
puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
Devadahanigame SÈkiyarÈjakule nibbatti, Rakkhitotissa nÈmaÑ ahosi. So ye 
SÈkiyakoliyarÈj|hi Bhagavato parivÈratthÈya dinnÈ paÒcasatarÈjakumÈrÈ 
pabbajitÈ, tesaÑ aÒÒataro. Te pana rÈjakumÈrÈ na saÑvegena pabbajitattÈ 
ukkaÓÔhÈbhibh|tÈ yadÈ SatthÈrÈ KuÓÈladahatÊraÑ netvÈ 
KuÓÈlajÈtakadesanÈya1 itthÊnaÑ dosavibhÈvanena2 kÈmesu ÈdÊnavaÑ 
pakÈsetvÈ kammaÔÔhÈne niyojitÈ, tadÈ ayampi kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   Mahato janakÈyassa, deseti amataÑ padaÑ. 

   TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ, vÈcÈsabhimudÊritaÑ. 
   AÒjaliÑ paggahetvÈna, ekaggo ÈsahaÑ tadÈ. 

   YathÈ samuddo udadhÊna’maggo, 
   Ner| nagÈnaÑ pavaro siluccayo. 
   Tatheva ye cittavasena vattare, 
   Na BuddhaÒÈÓassa kalaÑ upenti te. 

   DhammavidhiÑ4 ÔhapetvÈna, Buddho kÈruÓiko isi. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo so ÒÈÓaÑ pakittesi, Buddhamhi LokanÈyake. 
   KappÈnaÑ5 satasahassaÑ, duggatiÑ na gamissati. 

   Kilese jhÈpayitvÈna, ekaggo susamÈhito. 
   Sobhito nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   PaÒÒÈse kappasahasse, sattevÈsuÑ YasuggatÈ6. 
   SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 113 piÔÔhÈdÊsu. 2. DosavibhÈvane (Ka) 3. Khu 3. 180 piÔÔhe. 
 4. DhammavÊthiÑ (SÊ) 5. KappÈni (SÊ) 6. SamuggatÈ (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ attano pahÊnakilese paccavekkhanto “sabbo 
rÈgo”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 79. Tattha sabbo rÈgoti kÈmarÈgÈdippabhedo sabbopi rÈgo. PahÊnoti 
ariyamaggabhÈvanÈya samucchedappahÈnavasena pahÊno. Sabbo dosoti 
ÈghÈtavatthukÈdibhÈvena anekabhedabhinno sabbopi byÈpÈdo. Sam|hatoti 
maggena samugghÈÔito. Sabbo me vigato mohoti “dukkhe aÒÒÈÓan”ti-ÈdinÈ1 
vatthubhedena aÔÔhabhedo, saÑkilesavatthuvibhÈgena anekavibhÈgo2 
sabbopi moho maggena viddhaÑsitattÈ mayhaÑ vigato. SÊtibh|tosmi 
nibbutoti evaÑ m|lakilesappahÈnena tadekaÔÔhatÈya saÑkilesÈnaÑ 
sammadeva paÔippassaddhattÈ anavasesakilesadarathapariÄÈhÈbhÈvato 
sÊtibhÈvaÑ patto, tato eva sabbaso kilesaparinibbÈnena parinibbuto ahaÑ 
asmi bhavÈmÊti aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

RakkhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. UggattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YaÑ mayÈ pakataÑ kammanti Èyasmato Uggattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
karonto ito ekatiÑse kappe Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SikhiÑ BhagavantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso 
ketakapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde KosalaraÔÔhe 
Ugganigame seÔÔhiputto hutvÈ nibbatti, Uggotvevassa nÈmaÑ ahosi. So 
viÒÒutaÑ patto Bhagavati tasmiÑ nigame BhaddÈrÈme viharante vihÈraÑ 
gantvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 
______________________________________________________________ 
 1. Abhi 1. 216; Abhi 2. 377 piÔÔhÈdÊsu. 2. AÔÔhavibhÈgo (SÊ) 3. Khu 3. 181 piÔÔhe. 

 



 KhuddakanikÈya 220  

 “VinatÈnadiyÈ tÊre, pilakkhu1 phalito ahu. 
 TÈhaÑ rukkhaÑ gavesanto, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

 KetakaÑ pupphitaÑ disvÈ, vaÓÔe chetvÈnahaÑ tadÈ. 
 Buddhassa abhiropesiÑ, Sikhino Lokabandhuno. 

 Yena ÒÈÓena pattosi, accutaÑ amataÑ padaÑ. 
 TaÑ ÒÈÓaÑ abhip|jemi, BuddhaseÔÔha MahÈmuni. 

 ©ÈÓamhi p|jaÑ katvÈna, pilakkhu’maddasaÑ ahaÑ. 
 PaÔiladdho’mhi taÑ paÒÒaÑ, ÒÈÓap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ÒÈÓap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Ito terasakappamhi, dvÈsasÈsuÑ PhaluggatÈ. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano vaÔÔ|paccheda2dÊpanena aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 80. “YaÑ mayÈ pakataÑ kammaÑ, appaÑ vÈ yadi vÈ bahuÑ. 
 SabbametaÑ parikkhÊÓaÑ, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha yaÑ mayÈ pakataÑ kammanti yaÑ kammaÑ tÊhi kammadvÈrehi 
chahi uppattidvÈrehi aÔÔhahi asaÑvaradvÈrehi3 aÔÔhahi ca saÑvaradvÈrehi4 
pÈpÈdivasena dÈnÈdivasena cÈti anekehi pakÈrehi anÈdimati saÑsÈre yaÑ 
mayÈ kataÑ upacitaÑ abhinibbattitaÑ vipÈkakammaÑ. AppaÑ vÈ yadi vÈ 
bahunti taÒca vatthucetanÈpayogakilesÈdÊnaÑ dubbalabhÈvena appaÑ vÈ, 
tesaÑ balavabhÈvena abhiÓhapavattiyÈ ca bahuÑ vÈ. SabbametaÑ 
parikkhÊÓanti sabbameva cetaÑ kammaÑ kammakkhayakarassa 
aggamaggassa adhigatattÈ parikkhayaÑ gataÑ, kilesavaÔÔappahÈnena hi 
kammavaÔÔaÑ pahÊnameva hoti 
______________________________________________________________ 
 1. Pilakkho (SÊ) 2. VaÔÔaccheda (SÊ)  
 3. AsaÑvarehi (SÊ) 4. SaÑvaradvÈrÈdÊhi (Ka) 
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vipÈkavaÔÔassa anuppÈdanato. TenÈha “natthi dÈni punabbhavo”ti. ŒyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbatti mayhaÑ natthÊti attho. “Sabbampetan”tipi1 pÈÔho, 
sabbampi etanti2 padavibhÈgo. 
 

UggattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

AÔÔhamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. Navamavagga 

 
1. SamitiguttattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YaÑ mayÈ pakataÑ pÈpanti Èyasmato Samitiguttattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
BhagavantaÑ passitvÈ pasannacitto jÈtisumanapupphehi p|jaÑ akÈsi. So 
tena puÒÒakammena yattha yattha bhave nibbatti, tattha tattha 
kular|paparivÈrasampadÈya aÒÒe satte abhibhavitvÈ aÔÔhÈsi. EkasmiÑ pana 
attabhÈve aÒÒataraÑ PaccekabuddhaÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ “ayaÑ 
muÓÉako kuÔÔhÊ maÒÒe, tenÈyaÑ paÔicchÈdetvÈ vicaratÊ”ti niÔÔhubhitvÈ 
pakkÈmi. So tena kammena bahuÑ kÈlaÑ niraye paccitvÈ Kassapassa 
Bhagavato kÈle manussaloke3 nibbatto paribbÈjakapabbajjaÑ upagato ekaÑ 
sÊlÈcÈrasampannaÑ upÈsakaÑ disvÈ dosantaro hutvÈ “kuÔÔharogÊ 
bhaveyyÈsÊ”ti akkosi, nhÈnatitthe ca manussehi ÔhapitÈni nhÈnacuÓÓÈni 
d|sesi. So tena kammena puna niraye nibbattitvÈ bah|ni vassÈni dukkhaÑ 
anubhavitvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa brÈhmaÓassa 
putto hutvÈ nibbatti, Samitiguttotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto Satthu 
dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ suvisuddhasÊlo hutvÈ 
viharati. Tassa purimakammanissandena kuÔÔharogo uppajji, tena tassa 
sarÊrÈvayavÈ yebhuyyena chinnabhinnÈ hutvÈ paggharanti. So gilÈnasÈlÈyaÑ 
vasati. AthekadivasaÑ DhammasenÈpati gilÈnapucchaÑ gantvÈ tattha tattha 
gilÈne bhikkh| pucchanto taÑ bhikkhuÑ disvÈ “Èvuso yÈvatÈ 
khandhappavatti nÈma, sabbaÑ dukkhameva vedanÈ. Khandhesu pana 
asantesuyeva 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbamevetantipi (SÊ) 2. Sabbameva etanti (SÊ) 3. ManussayoniyaÑ (SÊ) 
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natthi dukkhan”ti vedanÈnupassanÈkammaÔÔhÈnaÑ kathetvÈ agamÈsi. So 
therassa ovÈde ÔhatvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ chaÄabhiÒÒÈ sacchÈkÈsi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 

 “JÈyantassa Vipassissa, Èloko vipulo ahu. 
 PathavÊ ca pakampittha, sasÈgarÈ sapabbatÈ. 

 NemittÈ ca viyÈkaÑsu, Buddho loke bhavissati. 
 Aggo ca sabbasattÈnaÑ, janataÑ uddharissati. 

 NemittÈnaÑ suÓitvÈna, jÈtip|jamakÈsahaÑ. 
 EdisÈ p|janÈ natthi, yÈdisÈ jÈtip|janÈ. 

 Sa~kharitvÈna kusalaÑ, sakaÑ cittaÑ pasÈdayiÑ. 
 JÈtip|jaÑ karitvÈna, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

 YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
 Sabbe satte abhibhomi, jÈtip|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 DhÈtiyo2 maÑ upaÔÔhenti, mama cittavasÈnugÈ. 
 Na tÈ3 sakkonti kopetuÑ, jÈtip|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ p|jamakariÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, jÈtip|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 SupÈricariyÈ nÈma, catuttiÑsa janÈdhipÈ. 
 Ito tatiyakappamhi, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ pahÊnakilesapaccavekkhaÓena4 etarahi 
anubhuyyamÈnarogavasena purimajÈtÊsu attanÈ kataÑ pÈpakammaÑ 
anussaritvÈ tassa idÈni sabbaso pahÊnabhÈvaÑ vibhÈvento– 
 
 81. “YaÑ mayÈ pakataÑ pÈpaÑ, pubbe aÒÒÈsu jÈtisu. 
 Idheva taÑ vedanÊyaÑ, vatthu aÒÒaÑ na vijjatÊ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 168 piÔÔhÈdÊsu. 2. NÈriyo (SÊ) 
 3. Na te (Ka) 4. PahÊnakilesapaccavekkhaÓamukhena (SÊ) 
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 Tattha pÈpanti akusalaÑ kammaÑ. TaÑ hi lÈmakaÔÔhena pÈpanti 
vuccati. Pubbeti purÈ. AÒÒÈsu jÈtis|ti ito aÒÒÈsu jÈtÊsu, aÒÒesu attabhÈvesu. 
AyaÑ hettha attho–yadipi mayÈ imasmiÑ attabhÈve na tÈdisaÑ pÈpaÑ 
kataÑ atthi, idÈni pana tassa sambhavoyeva natthi. YaÑ pana ito aÒÒÈsu 
jÈtÊsu kataÑ atthi, idheva taÑ vedanÊyaÑ, taÑ hi idheva imasmiÑyeva 
attabhÈve vedayitabbaÑ anubhavitabbaÑ phalaÑ, kasmÈ? Vatthu aÒÒaÑ na 
vijjatÊti tassa kammassa vipaccanokÈso aÒÒo khandhappabandho natthi, ime 
pana khandhÈ sabbaso upÈdÈnÈnaÑ pahÊnattÈ anupÈdÈno viya jÈtavedo 
carimakacittanirodhena appaÔisandhikÈ nirujjhantÊti aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

SamitiguttatheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. KassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yena yena subhikkhÈnÊti Èyasmato Kassapattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ tÊsu 
vedesu aÒÒesu ca brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gato, so ekadivasaÑ 
BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso sumanapupphehi p|jaÑ akÈsi. Karonto 
ca Satthu samantato upari ca pupphamuÔÔhiyo khipi. BuddhÈnubhÈvena 
pupphÈni pupphÈsanÈkÈrena sattÈhaÑ aÔÔhaÑsu. So taÑ acchariyaÑ disvÈ 
bhiyyoso mattÈya pasannamÈnaso ahosi. AparÈparaÑ puÒÒÈni karonto 
kappasatasahassaÑ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa UdiccabrÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, 
Kassapotissa nÈmaÑ ahosi. Tassa daharakÈleyeva pitÈ kÈlamakÈsi. MÈtÈ 
taÑ paÔijaggati. So ekadivasaÑ JetavanaÑ gato Bhagavato dhammadesanaÑ 
sutvÈ hetusampannatÈya tasmiÑyeva Èsane sotÈpanno hutvÈ mÈtu santikaÑ 
gantvÈ anujÈnÈpetvÈ pabbajito Satthari vuÔÔhavasse pavÈretvÈ 
janapadacÈrikaÑ pakkante sayampi SatthÈrÈ saddhiÑ gantukÈmo 
ÈpucchituÑ mÈtu santikaÑ agamÈsi. MÈtÈ vissajjentÊ ovÈdavasena– 
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 82. “Yena yena subhikkhÈni, sivÈni abhayÈni ca. 
 Tena puttaka gacchassu, mÈ sokÈpahato bhavÈ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha yena yenÈti yattha yattha. Bhummatthe hi etaÑ karaÓavacanaÑ, 
yasmiÑ yasmiÑ disÈbhÈgeti attho. SubhikkhÈnÊti sulabhapiÓÉÈni, raÔÔhÈnÊti 
adhippÈyo. SivÈnÊti khemÈni arogÈni. AbhayÈnÊti corabhayÈdÊhi nibbhayÈni, 
rogadubbhikkhabhayÈni pana “subhikkhÈni, sivÈnÊ”ti padadvayeneva 
gahitÈni. TenÈti tattha, tasmiÑ tasmiÑ disÈbhÈgeti attho. PuttakÈti 
anukampantÊ taÑ Èlapati. MÈti paÔisedhatthe nipÈto. SokÈpahatoti 
vuttaguÓarahitÈni raÔÔhÈni gantvÈ dubbhikkhabhayÈdijanitena sokena 
upahato mÈ bhava mÈhosÊti attho. TaÑ sutvÈ thero “mama mÈtÈ mayhaÑ 
sokarahitaÔÔhÈnagamanaÑ ÈsÊsati, handa mayaÑ sabbaso accantameva 
sokarahitaÑ ÔhÈnaÑ pattuÑ yuttan”ti ussÈhajÈto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
nacirasseva1 arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
 AbbhokÈse3 Ôhito santo, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

 SÊhaÑ yathÈ vanacaraÑ4, byaggharÈjaÑva nittasaÑ. 
 TidhÈpabhinnamÈta~gaÑ, kuÒjaraÑva MahesinaÑ. 

 SereyakaÑ gahetvÈna, ÈkÈse ukkhipiÑ ahaÑ. 
 Buddhassa ÈnubhÈvena, parivÈrenti sabbaso. 

 AdhiÔÔhahi mahÈvÊro, sabbaÒÒ| LokanÈyako. 
 SamantÈ pupphacchadanÈ, okiriÑsu narÈsabhaÑ. 

 Tato sÈ pupphakaÒcukÈ, antovaÓÔÈ bahimukhÈ. 
 SattÈhaÑ chadanaÑ katvÈ, tato antaradhÈyatha. 

 TaÒca acchariyaÑ disvÈ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
 Buddhe cittaÑ pasÈdesiÑ, Sugate LokanÈyake. 
______________________________________________________________ 
 1. Na cirasseva araÒÒe vasanto (SÊ) 2. Khu 3. 170 piÔÔhe. 
 3. AjjhokÈse (SÊ) 4. EkacaraÑ (SÊ) 
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   Tena cittappasÈdena, sukkam|lena codito. 
   KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ nupapajjahaÑ. 

   Pannarasasahassamhi, kappÈnaÑ paÒcavÊsati. 
   VÊtamalÈsanÈmÈ ca1, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ “idameva mÈtu vacanaÑ arahattappattiyÈ2 
a~kusaÑ jÈtan”ti tameva gÈthaÑ paccudÈhÈsi. 
 

KassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. SÊhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SÊha’ppamatto viharÈti Èyasmato SÊhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? So 
kira purimabuddhesu katÈdhikÈro ito aÔÔhÈrasakappasatamatthake3 
Atthadassissa Bhagavato kÈle CandabhÈgÈya nadiyÈ tÊre kinnarayoniyaÑ 
nibbattitvÈ pupphabhakkho pupphanivasano hutvÈ viharanto ÈkÈsena 
gacchantaÑ AtthadassiÑ BhagavantaÑ disvÈ pasannacitto p|jetukÈmo 
aÒjaliÑ paggayha aÔÔhÈsi. BhagavÈ tassa ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ ÈkÈsato oruyha 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le palla~kena nisÊdi. Kinnaro candanasÈraÑ 
ghaÑsitvÈ candanagandhena pupphehi ca p|jaÑ katvÈ vanditvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MallarÈjakule4 nibbatti, tassa SÊhoti 
nÈmaÑ ahosi. So BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso vanditvÈ ekamantaÑ 
nisÊdi. SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ oloketvÈ dhammaÑ kathesi. So dhammaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe viharati. 
Tassa cittaÑ nÈnÈrammaÓe vidhÈvati, ekaggaÑ na hoti, sakatthaÑ 
nipphÈdetuÑ na sakkoti. SatthÈ taÑ disvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. CiÓÓamÈlÈsanÈmÈ ca (SÊ) 2. ArahattuppattiyÈ (Ka) 
 3. AÔÔhÈrasÈdhikakappasatamatthake (SÊ) 4. MallaraÔÔhe MallarÈjakule (SÊ) 
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 83. “SÊha’ppamattÈ vihara, rattindiva’matandito. 
 BhÈvehi kusalaÑ dhammaÑ, jaha sÊghaÑ samussayan”ti– 

gÈthÈya ovadi. So gÈthÈvasÈne vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “CandabhÈgÈnadÊtÊre, ahosiÑ Kinnaro tadÈ. 
 Pupphabhakkho cahaÑ ÈsiÑ, pupphanivasano tathÈ2. 

 AtthadassÊ tu BhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 
 Vipinaggena niyyÈsi, haÑsarÈjÈva ambare. 

 Namo te purisÈjaÒÒa, cittaÑ te suvisodhitaÑ. 
 PasannamukhavaÓÓosi, vippasannamukhindriyo. 

 OrohitvÈna ÈkÈsÈ, bh|ripaÒÒo Sumedhaso. 
 SaÑghÈÔiÑ pattharitvÈna, palla~kena upÈvisi. 

 VilÊnaÑ candanÈ’dÈya, agamÈsiÑ JinantikaÑ. 
 Pasannacitto sumano, Buddhassa abhiropayiÑ. 

 AbhivÈdetvÈna SambuddhaÑ, LokajeÔÔhaÑ narÈsabhaÑ. 
 PÈmojjaÑ janayitvÈna, pakkÈmiÑ uttarÈmukho. 

 AÔÔhÈrase kappasate, candanaÑ yaÑ ap|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Catuddase kappasate, ito ÈsiÑsu te tayo3. 
 RohaÓÊ nÈma nÈmena, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 YÈ pana4 BhagavatÈ ovÈdavasena vuttÈ “SÊha’ppamatto”ti gÈthÈ, tattha 
SÊhÈti tassa therassa ÈlapanaÑ. Appamatto viharÈti satiyÈ avippavÈsena 
pamÈdavirahito sabbiriyÈpathesu satisampajaÒÒayutto hutvÈ viharÈhi. IdÈni 
taÑ appamÈdavihÈraÑ sahaphalena sa~khepato dassetuÑ “rattindivan”ti-Èdi 
vuttaÑ. Tassattho– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 181 piÔÔhÈdÊsu. 2. CahaÑ (SÊ) 
 3. ŒsiÑsu terasa (SÊ) 4. YÈ panassa (SÊ) 
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rattibhÈgaÑ divasabhÈgaÒca “ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi 
cittaÑ parisodhetÊ”ti1 vuttanayena catusammappadhÈnavasena atandito 
akusÊto ÈraddhavÊriyo kusalaÑ samathavipassanÈdhammaÒca 
lokuttaradhammaÒca bhÈvehi uppÈdehi vaÉÉhehi ca, evaÑ bhÈvetvÈ ca jaha 
sÊghaÑ samussayanti tava samussayaÑ attabhÈvaÑ paÔhamaÑ tÈva 
tappaÔibaddhachandarÈgappahÈnena sÊghaÑ2 na cirasseva pajaha, 
evaÑbh|to ca pacchÈ carimakacittanirodhena anavasesato ca pajahissatÊti. 
ArahattaÑ pana patvÈ thero aÒÒaÑ byÈkaronto tameva gÈthaÑ 
paccudÈhÈsÊti. 
 

SÊhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. NÊtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SabbarattiÑ supitvÈnÈti Èyasmato NÊtattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle Sunando nÈma brÈhmaÓo hutvÈ 
anekasate brÈhmaÓe mante vÈcento vÈjapeyyaÑ nÈma yaÒÒaÑ yaji, BhagavÈ 
taÑ brÈhmaÓaÑ anukampanto yaÒÒaÔÔhÈnaÑ gantvÈ ÈkÈse ca~kami. 
BrÈhmaÓo SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso sissehi pupphÈni ÈharÈpetvÈ 
ÈkÈse khipitvÈ p|jaÑ akÈsi. BuddhÈnubhÈvena taÑ ÔhÈnaÑ sakalaÑ ca 
nagaraÑ pupphapaÔavitÈnikaÑ viya3 chÈditaÑ ahosi. MahÈjano Satthari 
uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedesi. SunandabrÈhmaÓo tena 
kusalam|lena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, NÊtotissa nÈmaÑ 
ahosi. So viÒÒutaÑ patto “ime samaÓÈ SakyaputtiyÈ sukhasÊlÈ 
sukhasamÈcÈrÈ subhojanÈni bhuÒjitvÈ nivÈtesu senÈsanesu viharanti, imesu 
pabbajitvÈ sukhena viharituÑ sakkÈ”ti sukhÈbhilÈsÈya pabbajitvÈva Satthu 
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ katipÈhameva manasikaritvÈ taÑ chaÉÉetvÈ 
yÈvadatthaÑ udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ divasabhÈgaÑ sa~gaÓikÈrÈmo 
tiracchÈnakathÈya vÊtinÈmeti, rattibhÈgepi thinamiddhÈbhibh|to sabbarattiÑ 
supati. SatthÈ tassa hetuparipÈkaÑ oloketvÈ ovÈdaÑ dento– 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑ 2. 385; AÑ 1. 112; Abhi 2. 258 piÔÔhesu. 2. SÊghaÑ jaha (SÊ) 
 3. PupphapaÔena viya (SÊ) 
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 84. “SabbarattiÑ supitvÈna, divÈ sa~gaÓike rato. 
 KudÈssu nÈma dummedho, dukkhassantaÑ karissatÊ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sabbarattinti sakalaÑ rattaÑ. SupitvÈnÈti niddÈyitvÈ, “rattiyÈ 
paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ 
parisodhetÊ”ti-ÈdinÈ vuttaÑ jÈgariyaÑ ananuyuÒjitvÈ kevalaÑ rattiyÈ tÊsupi 
yÈmesu niddaÑ okkamitvÈti attho. DivÈti divasaÑ, sakalaÑ divasabhÈganti 
attho. Sa~gaÓiketi1 tiracchÈnakathikehi kÈyadaÄhibahulapuggalehi sannisajjÈ 
sa~gaÓiko, tasmiÑ rato abhirato tattha avigatacchando2 “sa~gaÓike rato”ti 
vutto. “Sa~gaÓikÈrato”tipi PÈÄi. KudÈssu nÈmÈti kudÈ nÈma. Ass|ti3 
nipÈtamattaÑ, kasmiÑ nÈma kÈleti attho. Dummedhoti nippaÒÒo. 
DukkhassÈti vaÔÔadukkhassa. Antanti pariyosÈnaÑ. Accantameva 
anuppÈdaÑ kadÈ nÈma karissati, edisassa dukkhassantakaraÓaÑ natthÊti 
attho. “Dummedha dukkhassantaÑ karissasÊ”tipi PÈÄi.  

 EvaÑ pana SatthÈrÈ gÈthÈya kathitÈya thero saÑvegajÈto vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

 “Sunando nÈma nÈmena, brÈhmaÓo mantapÈrag|. 
 AjjhÈyako yÈcayogo, vÈjapeyyaÑ ayÈjayi. 

 Padumuttaro Lokavid|, aggo kÈruÓiko isi. 
 JanataÑ anukampanto, ambare ca~kamÊ tadÈ. 

 Ca~kamitvÈna Sambuddho, sabbaÒÒ| LokanÈyako. 
 MettÈya aphari satte, appamÈÓe nir|padhi. 

 VaÓÔe chetvÈna pupphÈni, brÈhmaÓo mantapÈrag|. 
 Sabbe sisse samÈnetvÈ, ÈkÈse ukkhipÈpayi. 

 YÈvatÈ nagaraÑ Èsi, pupphÈnaÑ chadanaÑ tadÈ. 
 Buddhassa ÈnubhÈvena, sattÈhaÑ na vigacchatha. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~gaÓike rato vihÈro sa~gaÓiko (SÊ) 2. Abhirato avigatacchando (SÊ) 
 3. S|ti (sabbattha) 4. Khu 3. 182 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Teneva sukkam|lena, anubhotvÈna sampadÈ. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, tiÓÓo loke visattikaÑ. 

   EkÈrase kappasate, paÒcatiÑsÈ’su khattiyÈ. 
   AmbaraÑsasanÈmÈ te1, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ thero aÒÒaÑ byÈkaronto tameva gÈthaÑ 
paccudÈhÈsi. 
 

NÊtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. SunÈgattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Cittanimittassa kovidoti Èyasmato SunÈgattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto ito ekattiÑse kappe Sikhissa Bhagavato kÈle 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| hutvÈ 
araÒÒÈyatane assame vasanto tÊÓi brÈhmaÓasahassÈni mante vÈcesi. 
AthekadivasaÑ tassa SatthÈraÑ disvÈ lakkhaÓÈni upadhÈretvÈ 
lakkhaÓamante parivattentassa “Êdisehi lakkhaÓehi samannÈgato Anantajino 
AnantaÒÈÓo Buddho bhavissatÊ”ti BuddhaÒÈÓaÑ Èrabbha uÄÈro pasÈdo 
uppajji. So tena cittappasÈdena devaloke nibbatto aparÈparaÑ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde NÈlakagÈme aÒÒatarassa 
brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, SunÈgotissa nÈmaÑ ahosi. So 
DhammasenÈpatissa gihisahÈyo therassa santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ 
dassanabh|miyaÑ patiÔÔhito pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “HimavantassÈvid|re, Vasabho nÈma pabbato. 
   TasmiÑ pabbatapÈdamhi, assamo Èsi mÈpito3. 
______________________________________________________________ 
 1. AbbhasÈ nÈma nÈmena (SÊ) 2. Khu 3. 183 piÔÔhÈdÊsu. 3. Assamosi sumÈpito(SÊ) 

 



 KhuddakanikÈya 230  

 TÊÓi sissasahassÈni, vÈcesiÑ brÈhmaÓo tadÈ. 
 SaÑharitvÈna te sisse, ekamantaÑ upÈvisiÑ. 

 EkamantaÑ nisÊditvÈ, brÈhmaÓo mantapÈrag|. 
 BuddhavedaÑ gavesanto, ÒÈÓe cittaÑ pasÈdayiÑ. 

 Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, nisÊdiÑ paÓÓasanthare. 
 Palla~kaÑ ÈbhujitvÈna, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

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

 SattavÊsati kappamhi, rÈjÈ Siridharo ahu. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ bhikkh|naÑ dhammadesanÈpadesena aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 85. “Cittanimittassa kovido, pavivekarasaÑ vijÈniya. 
 JhÈyaÑ nipako patissato, adhigaccheyya sukhaÑ nirÈmisan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha cattanimittassa kovidoti bhÈvanÈcittassa nimittaggahaÓe kusalo, 
“imasmiÑ samaye cittaÑ paggahetabbaÑ, imasmiÑ sampahaÑsitabbaÑ, 
imasmiÑ ajjhupekkhitabban”ti evaÑ paggahaÓÈdiyogyassa cittanimittassa 
gahaÓe cheko. PavivekarasaÑ vijÈniyÈti kÈyavivekasaÑvaÉÉhitassa1 

cittavivekassa rasaÑ saÒjÈnitvÈ, vivekasukhaÑ anubhavitvÈti attho. 
“PavivekarasaÑ pitvÈ”ti2 hi vuttaÑ. JhÈyanti paÔhamaÑ 
ÈrammaÓ|panijjhÈnena pacchÈ lakkhuÓ|panijjhÈnena ca jhÈyanto. Nipakoti 
kammaÔÔhÈnapariharaÓe kusalo. Patissatoti upaÔÔhitassati. Adhigaccheyya 
sukhaÑ nirÈmisanti evaÑ samathanimittÈdikosallena labbhe 
cittavivekasukhe patiÔÔhÈya sato 
______________________________________________________________ 
 1. KÈyavivekassa ca (Ka) 2. Khu 1. 43 piÔÔhe Dhammapade. 
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sampajÈno hutvÈ vipassanÈjhÈneneva1 jhÈyanto kÈmÈmisavaÔÔÈmisehi 
asammissatÈya nirÈmisaÑ nibbÈnasukhaÑ phalasukhaÒca adhigaccheyya 
samupagaccheyyÈti attho. 
 

SunÈgattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. NÈgitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ito bahiddhÈ puthu-aÒÒavÈdinanti Èyasmato NÈgitattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle NÈrado nÈma brÈhmaÓo 
hutvÈ ekadivasaÑ mÈÄake nisinno BhagavantaÑ bhikkhusaÑghena 
purakkhataÑ gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso tÊhi gÈthÈhi abhitthavi. So 
tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Kapilavatthunagare 
SakyarÈjakule nibbatti, NÈgitotissa nÈmaÑ ahosi. So Bhagavati 
KapilavatthusmiÑ viharante MadhupiÓÉikasuttaÑ2 sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

   “VisÈlamÈÄe ÈsÊno, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 
   KhÊÓÈsavaÑ balappattaÑ, bhikkhusaÑghapurakkhataÑ. 

   SatasahassÈ tevijjÈ, chaÄabhiÒÒÈ mahiddhikÈ. 
   ParivÈrenti SambuddhaÑ, ko disvÈ nappasÊdati. 

   ©ÈÓe upanidhÈ yassa, na vijjati sadevake. 
   AnantaÒÈÓaÑ SambuddhaÑ, ko disvÈ nappasÊdati. 

   DhammakÈyaÒca dÊpentaÑ, kevalaÑ ratanÈkaraÑ. 
   VikappetuÑ4 na sakkonti, ko disvÈ nappasÊdati. 

   ImÈhi tÊhi gÈthÈhi, NÈradovhayavacchalo5. 
   PadumuttaraÑ thavitvÈna, SambuddhaÑ aparÈjitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VipassanÈjhÈnena ca (SÊ) 2. Ma 1. 154 piÔÔhÈdÊsu. 3. Khu 3. 184 piÔÔhÈdÊsu. 
 4. VikopetuÑ (SÊ, SyÈ)  5. NÈradavhayavacchalo (SÊ) 
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 Tena cittappasÈdena, Buddhasanthavanena ca1. 
 KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ nupapajjahaÑ. 

 Ito tiÑsakappasate, Sumitto nÈma khattiyo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ Satthu avitathadesanataÑ2 dhammassa ca 
niyyÈnikataÑ nissÈya saÒjÈtapÊtisomanasso pÊtivegappavissaÔÔhaÑ3 udÈnaÑ 
udÈnento– 
 
 86. “Ito bahiddhÈ puthu-aÒÒavÈdinaÑ, 
 Maggo na nibbÈnagamo yathÈ ayaÑ. 
 Itissu saÑghaÑ BhagavÈ’nusÈsati, 
 SatthÈ sayaÑ pÈÓitaleva dassayan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha ito bahiddhÈti imasmÈ BuddhasÈsanÈ bÈhirake samaye, tenÈha 
“puthu-aÒÒavÈdinan”ti, nÈnÈtitthiyÈnanti attho. Maggo na nibbÈnagamo 
yathÈ ayanti yathÈ ayaÑ ariyo aÔÔha~giko maggo ekaÑsena nibbÈnaÑ 
gacchatÊti nibbÈnagamo, nibbÈnagÈmÊ, evaÑ nibbÈnagamo maggo 
titthiyasamaye natthi asammÈsambuddhappaveditattÈ aÒÒatitthiyavÈdassa. 
TenÈha BhagavÈ– 

“Idheva bhikkhave samaÓo, idha dutiyo samaÓo, idha tatiyo 
samaÓo, idha catuttho samaÓo, suÒÒÈ parappavÈdÈ samaÓebhi 
aÒÒehÊ”ti4. 

 ItÊti evaÑ. Ass|ti5 nipÈtamattaÑ. SaÑghanti bhikkhusaÑghaÑ, 
ukkaÔÔhaniddesoyaÑ yathÈ “SatthÈ devamanussÈnan”ti. SaÑghanti vÈ 
sam|haÑ, veneyyajananti adhippÈyo. BhagavÈti bhÈgyavantatÈdÊhi kÈraÓehi 
BhagavÈ, ayamettha sa~khepo. VitthÈro pana ParamatthadÊpaniyaÑ 
ItivuttakavaÓÓanÈyaÑ6 
______________________________________________________________ 
 1. ...thavitena ca (SÊ) 2. SatthÈrÈ adhigatadesanaÑ (SÊ) 
 3. PÊtivegena visiÔÔhaÑ (SÊ) 4. DÊ 2. 125; Ma 1. 92; AÑ 1. 560 piÔÔhesu. 
 5. S|ti (sabbattha) 6. Itivuttaka-®Ôha 4 piÔÔhÈdÊsu. 
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vuttanayena veditabbo. SatthÈti diÔÔhadhammikasamparÈyikaparamatthehi 
yathÈrahaÑ anusÈsatÊti satthÈ. Sayanti sayameva. AyaÒhettha attho–
“sÊlÈdikkhandhattayasa~gaho sammÈdiÔÔhi-ÈdÊnaÑ aÔÔhannaÑ a~gÈnaÑ 
vasena aÔÔha~giko nibbÈnagÈmÊ ariyamaggo yathÈ mama sÈsane atthi, evaÑ 
bÈhirakasamaye maggo nÈma natthÊ”ti sÊhanÈdaÑ nadanto amhÈkaÑ SatthÈ 
BhagavÈ sayameva sayambh|ÒÈÓena ÒÈtaÑ,1 sayameva vÈ 
mahÈkaruÓÈsaÒcodito hutvÈ attano desanÈvilÈsasampattiyÈ hatthatale 
ÈmalakaÑ viya dassento bhikkhusaÑghaÑ veneyyajanataÑ anusÈsati 
ovadatÊti. 
 

NÈgitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. PaviÔÔhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KhandhÈ diÔÔhÈ yathÈbh|tanti Èyasmato PaviÔÔhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ karonto Atthadassissa Bhagavato kÈle Kesavo 
nÈma tÈpaso hutvÈ ekadivasaÑ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ 
pasannamÈnaso abhivÈdetvÈ aÒjaliÑ paggayha padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
brÈhmaÓakule uppajjitvÈ anukkamena viÒÒutaÑ patto 
nekkhammaninnajjhÈsayatÈya paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ tattha 
sikkhitabbaÑ sikkhitvÈ vicaranto UpatissakolitÈnaÑ BuddhasÈsane 
pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ “tepi nÈma mahÈpaÒÒÈ tattha2 pabbajitÈ, tadeva 
maÒÒe seyyo”ti Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbaji. Tassa SatthÈ vipassanaÑ Ècikkhi. So vipassanaÑ ÈrabhitvÈ na 
cirasseva arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “NÈrado iti me nÈmaÑ, Kesavo iti maÑ vid|. 
   KusalÈkusalaÑ esaÑ, agamaÑ BuddhasantikaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ©ÈÓaÑ (SÊ) 2. Yattha kattha (SÊ) 3. Khu 3. 185 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Mettacitto kÈruÓiko, AtthadassÊ MahÈmuni. 
 AssÈsayanto satte so, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

 SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, sire katvÈna aÒjaliÑ. 
 SatthÈraÑ abhivÈdetvÈ, pakkÈmiÑ pÈcinÈmukho. 

 Sattarase kappasate, rÈjÈ Èsi mahÊpati. 
 AmittatÈpano nÈma, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 87. “KhandhÈ diÔÔhÈ yathÈbh|taÑ, bhavÈ sabbe padÈlitÈ. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha khandhÈti paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, te hi vipassanupalakkhaÓato1 
sÈmaÒÒalakkhaÓato ca ÒÈtapariÒÒÈdÊhi parijÈnanavasena vipassitabbÈ. 
DiÔÔhÈ yathÈbh|tanti vipassanÈÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya “idaÑ 
dukkhan”ti-ÈdinÈ aviparÊtato diÔÔhÈ. BhavÈ sabbe padÈlitÈti kÈmabhavÈdayo 
sabbe kammabhavÈ upapattibhavÈ ca maggaÒÈÓasatthena bhinnÈ 
viddhaÑsitÈ. KilesapadÈlaneneva hi2 kammopapattibhavÈ padÈlitÈ nÈma 
honti. TenÈha “vikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti. Tassattho 
heÔÔhÈ vuttoyeva. 
 

PaviÔÔhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. AjjunattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AsakkhiÑ vata attÈnanti Èyasmato Ajjunattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle sÊhayoniyaÑ nibbatto 
ekadivasaÑ araÒÒe aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisinnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vipassan|pagabhÈvalakkhaÓato (SÊ) 
 2. KilesÈnaÑ padÈlaneneva hi maggapaÒÒÈya (SÊ) 
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SatthÈraÑ disvÈ “ayaÑ kho1 imasmiÑ kÈle sabbaseÔÔho purisasÊho”ti 
pasannamÈnaso supupphitasÈlasÈkhaÑ bhaÒjitvÈ SatthÈraÑ p|jesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ seÔÔhikule nibbatti, Ajjunotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ 
patto nigaÓÔhehi kataparicayo hutvÈ “evÈhaÑ amataÑ adhigamissÈmÊ”ti 
vivaÔÔajjhÈsayatÈya daharakÈleyeva nigaÓÔhesu pabbajitvÈ tattha sÈraÑ 
alabhanto Satthu yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho sÈsane 
pabbajitvÈ vipassanaÑ ÈrabhitvÈ na cirasseva arahÈ ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

 “MigarÈjÈ tadÈ ÈsiÑ, abhijÈto sukesarÊ. 
 GiriduggaÑ gavesanto, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

 AyaÑ nu kho mahÈvÊro, nibbÈpeti mahÈjanaÑ. 
 Yann|nÈhaÑ upÈseyyaÑ, devadevaÑ narÈsabhaÑ. 

 SÈkhaÑ sÈlassa bhaÒjitvÈ3, sakosaÑ pupphamÈhariÑ. 
 UpagantvÈna SambuddhaÑ, adÈsiÑ pupphamuttamaÑ. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pupphadÈnassidaÑ4 phalaÑ. 

 Ito ca navame kappe, virocanasanÈmakÈ. 
 Tayo ÈsiÑsu rÈjÈno, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ anuttarasukhÈdhigamasambh|tena pÊtivegena 
udÈnaÑ udÈnento– 
 
 88. “AsakkhiÑ vata attÈnaÑ, uddhÈtuÑ udakÈ thalaÑ. 
 VuyhamÈno mahogheva, saccÈni paÔivijjha’han”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. No (SÊ) 2. Khu 3. 186 piÔÔhe. 
 3. SammÈ tassa bhajitvÈna (Ka) 4. Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 
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 Tattha asakkhinti sakkosiÑ. VatÈti vimhaye nipÈto. AtivimhayanÊyaÑ 
hetaÑ, yadidaÑ saccapaÔivedho. TenÈha– 

“TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho dukkarataraÑ vÈ 
durabhisambhavataraÑ vÈ, yaÑ sattadhÈ1 bhinnassa vÈlassa koÔiyÈ 
koÔiÑ paÔivijjheyyÈ”ti-Èdi2. 

 AttÈnanti niyakajjhattaÑ sandhÈya vadati. Yo hi paro na hoti so attÈti.  
UddhÈtunti uddharituÑ, “uddhaÔan”tipi pÈÔho. UdakÈti 
saÑsÈramahoghasa~khÈtÈ udakÈ. Thalanti nibbÈnathalaÑ. VuyhamÈno 
mahoghevÈti mahaÓÓave vuyhamÈno viya. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ nÈma 
gambhÊravitthate appatiÔÔhe mahati udakoghe vegasÈ vuyhamÈno puriso 
kenaci atthakÈmena upanÊtaÑ phiyÈrittasampannaÑ daÄhanÈvaÑ labhitvÈ 
sukheneva tato attÈnaÑ uddharituÑ sakkuÓeyya pÈraÑ pÈpuÓeyya, 
evamevÈhaÑ saÑsÈramahoghe kilesÈbhisa~khÈravegena vuyhamÈno 
SatthÈrÈ upanÊtaÑ samathavipassanupetaÑ ariyamagganÈvaÑ labhitvÈ tato 
attÈnaÑ uddharituÑ nibbÈnathalaÑ pattuÑ aho asakkhinti. YathÈ pana 
asakkhi, taÑ dassetuÑ “saccÈni paÔivijjha’han”ti Èha. YasmÈ ahaÑ 
dukkhÈdÊni cattÈri ariyasaccÈni pariÒÒÈpahÈna-
sacchikiriyÈbhÈvanÈpaÔivedhena paÔivijjhiÑ ariyamaggaÒÈÓena aÒÒÈsiÑ, 
tasmÈ asakkhiÑ vata attÈnaÑ uddhÈtuÑ udakÈ thalanti yojanÈ. 
 

AjjunattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. (PaÔhama) DevasabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UttiÓÓÈ pa~kapalipÈti Èyasmato Devasabhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle pÈrÈvata3 yoniyaÑ nibbatto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso piyÈlaphalaÑ upanesi. SatthÈ 
tassa pasÈdasaÑvaÉÉhanatthaÑ taÑ paribhuÒji. So tena ativiya pasannacitto 
hutvÈ kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ vinditvÈ cittaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SatadhÈ (Ka) 2. SaÑ 3. 395 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ. 3. PÈrÈpata (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  237  

pasÈdeti. So tena puÒÒakammena devaloke nibbatto aparÈparaÑ puÒÒÈni 
katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde aÒÒatarassa 
MaÓÉalikaraÒÒo putto hutvÈ nibbatto taruÓakÈleyeva rajje patiÔÔhito 
rajjasukhamanubhavanto vuddho1 SatthÈraÑ upasa~kami, tassa SatthÈ 
dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho saÑvegajÈto rajjaÑ 
pahÈya pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “PÈrÈvato tadÈ ÈsiÑ, paraÑ anuparodhako. 
 PabbhÈre seyyaÑ kappemi, avid|re Sikhisatthuno. 

 SÈyaÑ pÈtaÒca passÈmi, BuddhaÑ LokagganÈyakaÑ. 
 Deyyadhammo ca me natthi, dvipadindassa tÈdino. 

 PiyÈlaphalamÈdÈya, agamaÑ BuddhasantikaÑ. 
 PaÔiggahesi bhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 

 Tato paraÑ upÈdÈya, paricÈriÑ vinÈyakaÑ. 
 Tena cittappasÈdena, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

 EkattiÑse ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ ahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

 Ito pannarase kappe, tayo ÈsuÑ PiyÈlino. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ pahÊnakilesapaccavekkhaÓavasena 
uppannasomanasso udÈnaÑ udÈnento– 
 
 89. “UttiÓÓÈ pa~kapalipÈ, pÈtÈlÈ parivajjitÈ. 
 Mutto oghÈ ca ganthÈ ca, sabbe mÈnÈ visaÑhatÈ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (SÊ) 2. Khu 3. 187 piÔÔhe. 
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 Tattha uttiÓÓÈti uttaritÈ atikkantÈ. Pa~kapalipÈti pa~kÈ ca palipÈ ca. 
Pa~ko vuccati pakatikaddamo. “Palipo”ti gambhÊraputhulo mahÈkaddamo. 
Idha pana pa~ko viyÈti pa~ko, kÈmarÈgo asucibhÈvÈpÈdanena cittassa 
makkhanato. Palipo viyÈti palipo, puttadÈrÈdivisayo bahalo chandarÈgo 
vuttanayena sammakkhanato duruttaraÓato ca. Te mayÈ anÈgÈmimaggena 
sabbaso atikkantÈti Èha “uttiÓÓÈ pa~kapalipÈ”ti. PÈtÈlÈti pÈtÈyÈlanti pÈtÈlÈ, 
mahÈsamudde ninnatarapadesÈ. Keci pana nÈgabhavanaÑ “pÈtÈlan”ti 
vadanti. Idha pana agÈhaduravaggÈhaduruttaraÓaÔÔhena1 pÈtÈlÈ viyÈti pÈtÈlÈ, 
diÔÔhiyo. Te ca mayÈ paÔhamamaggÈdhigameneva sabbathÈ vajjitÈ 
samucchinnÈti Èha “pÈtÈlÈ parivajjitÈ”ti. Mutto oghÈ ca ganthÈ cÈti 
kÈmoghÈdi-oghato abhijjhÈkÈyaganthÈdiganthato ca tena tena maggena 
mutto parimutto, puna anabhikiraÓa-aganthanavasena atikkantoti attho. 
Sabbe mÈnÈ visaÑhatÈti navavidhÈpi mÈnÈ aggamaggÈdhigamena visesato 
sa~ghÈtaÑ vinÈsaÑ ÈpÈditÈ samucchinnÈ. “MÈnavidhÈ hatÈ”ti keci paÔhanti, 
mÈnakoÔÔhÈsÈti attho. “MÈnavisÈ”ti apare, tesaÑ pana mÈnavisassa 
dukkhassa phalato mÈnavisÈti attho daÔÔhabbo. 
 

(PaÔhama) DevasabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. SÈmidattattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈti Èyasmato SÈmidattattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Atthadassissa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Satthari parinibbute tassa th|pe 
pupphehi chattÈtichattaÑ katvÈ p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena 
devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe aÒÒatarassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ 
nibbatti, SÈmidattotissa nÈmaÑ ahosi. So anukkamena viÒÒutaÑ patto 
BuddhÈnubhÈvaÑ sutvÈ upÈsakehi saddhiÑ vihÈraÑ gato 
______________________________________________________________ 
 1. AgÈdhaduruttaraÓaÔÔhena (SÊ) 
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SatthÈraÑ dhammaÑ desentaÑ disvÈ pasannamÈnaso ekamantaÑ nisÊdi. 
SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ oloketvÈ tathÈ dhammaÑ desesi, yathÈ saddhaÑ 
paÔilabhi saÑsÈre ca saÑvegaÑ. So paÔiladdhasaddho saÑvegajÈto 
pabbajitvÈ ÒÈÓassa aparipakkattÈ katipayakÈlaÑ alasabahulÊ vihÈsi. Puna 
SatthÈrÈ dhammadesanÈya samuttejito vipassanÈya kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
tattha yattappayutto viharanto na cireneva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

 “Parinibbute Bhagavati, AtthadassÊnaruttame. 
 ChattÈtichattaÑ kÈretvÈ, th|pamhi abhiropayiÑ. 

 KÈlena kÈlamÈgantvÈ, namassiÑ LokanÈyakaÑ. 
 PupphacchadanaÑ katvÈna, chattamhi abhiropayiÑ. 

 Sattarase kappasate, devarajjamakÈrayiÑ. 
 ManussattaÑ na gacchÈmi, th|pap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

 SvÈgataÑ vata me Èsi, BuddhaseÔÔhassa santike. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 So aparabhÈge bhikkh|hi “kiÑ tayÈ Èvuso uttarimanussadhammo 
adhigato”ti puÔÔho sÈsanassa niyyÈnikabhÈvaÑ attano ca 
dhammÈnudhammappaÔipattiÑ tesaÑ pavedento aÒÒÈbyÈkaraÓavasena– 
 
 90. “PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ, tiÔÔhanti chinnam|lakÈ. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha paÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈti mayÈ ime paÒcupÈdÈnakkhandhÈ 
“idaÑ dukkhaÑ, ettakaÑ dukkhaÑ, na tato bhiyyo”ti tÊhi pariÒÒÈhi 
paricchinditvÈ ÒÈtÈ viditÈ paÔividdhÈ2. TiÔÔhanti chinnam|lakÈti tathÈ 
pariÒÒÈtattÈyeva 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 188 piÔÔhe. 2. PaÔiladdhÈ (Ka) 
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m|labh|tassa samudayassa sabbaso pahÊnattÈ te idÈni yÈva 
carimakacittanirodhÈ tiÔÔhanti chinnam|lakÈ, carimakacittanirodhena pana 
appaÔisandhikÈva nirujjhanti. TenÈha “vikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni 
punabbhavo”ti. Tassattho heÔÔhÈ vuttoyeva. 

SÈmidattattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

NavamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. Dasamavagga 

 
1. ParipuÓÓakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Na tathÈ mataÑ satarasanti Èyasmato ParipuÓÓakattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Dhammadassissa Bhagavato 
kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Satthari parinibbute Satthu cetiye 
pupphÈdÊhi uÄÈraÑ p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devesu nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KapilavatthusmiÑ SakyarÈjakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
paripuÓÓavibhavatÈya ParipuÓÓakoti paÒÒÈyittha. So vibhavasampannatÈya 
sabbakÈlaÑ satarasaÑ nÈma ÈhÈraÑ paribhuÒjanto Satthu 
missakÈhÈraparibhogaÑ sutvÈ “tÈva sukhumÈlopi BhagavÈ nibbÈnasukhaÑ 
apekkhitvÈ yathÈ tathÈ yÈpeti, kasmÈ mayaÑ ÈhÈragiddhÈ hutvÈ 
ÈhÈrasuddhikÈ bhavissÈma, nibbÈnasukhameva pana amhehi 
pariyesitabban”ti saÑsÈre jÈtasaÑvego gharÈvÈsaÑ pahÈya Satthu santike 
pabbajitvÈ BhagavatÈ kÈyagatÈsatikammaÔÔhÈne niyojito tattha patiÔÔhÈya 
paÔiladdhajhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Nibbute LokanÈthamhi, DhammadassÊnarÈsabhe. 
   ŒropesiÑ dhajatthambhaÑ, BuddhaseÔÔhassa cetiye. 

   NisseÓiÑ mÈpayitvÈna, th|paseÔÔhaÑ samÈruhiÑ. 
   JÈtipupphaÑ gahetvÈna, th|pamhi abhiropayiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 188 piÔÔhe. 
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 Aho Buddho aho dhammo, aho no Satthu sampadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, th|pap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Catunnavutito kappe, Th|pasÊkhasanÈmakÈ. 
 SoÄasÈsiÑsu rÈjÈno, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ dhamme1 gÈravabahumÈnena pÊtivegavissaÔÔhaÑ 
udÈnaÑ udÈnento “na tathÈ mataÑ satarasan”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
 
 91. Tattha na tathÈ mataÑ satarasaÑ, sudhannaÑ yaÑ maya’jja 
paribhuttanti tathÈti tena pakÈrena. Matanti2 abhimataÑ. Satarasanti 
satarasabhojanaÑ3, “satarasabhojanaÑ nÈma satapÈkasappi-ÈdÊhi 
abhisa~khataÑ bhojanan”ti vadanti. Atha vÈ anekattho satasaddo “sataso 
sahassaso”ti-ÈdÊsu viya. TasmÈ yaÑ bhojanaÑ anekas|paÑ 
anekabyaÒjanaÑ, taÑ anekarasatÈya “satarasan”ti vuccati, 
nÈnÈrasabhojananti attho. SudhÈ eva annaÑ sudhÈbhojanaÑ devÈnaÑ ÈhÈro. 
YaÑ maya’jja paribhuttanti yaÑ mayÈ ajja anubhuttaÑ. “YaÑ mayÈ 
paribhuttan”ti ca idaÑ “satarasaÑ sudhannan”ti etthÈpi yojetabbaÑ. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yaÑ mayÈ ajja etarahi nirodhasamÈpattisamÈpajjanavasena 
phalasamÈpattisamÈpajjanavasena ca accantameva santaÑ paÓÊtaÑ 
nibbÈnasukhaÑ paribhuÒjiyamÈnaÑ, taÑ yathÈ mataÑ abhimataÑ 
sambhÈvitaÑ, tathÈ rÈjakÈle mayÈ paribhuttaÑ satarasabhojanaÑ 
devattabhÈve paribhuttaÑ sudhannaÑ ca4 na mataÑ nÈbhimataÑ. KasmÈ? 
IdaÑ hi ariyanisevitaÑ5 nirÈmisaÑ kilesÈnaÑ avatthubh|taÑ, taÑ pana6 
puthujjanasevitaÑ sÈmisaÑ kilesÈnaÑ vatthubh|taÑ, taÑ imassa sa~khampi 
kalampi kalabhÈgampi na upetÊti. IdÈni “yaÑ maya’jja paribhuttan”ti 
vuttadhammaÑ desento “aparimitadassinÈ Gotamena, Buddhena sudesito 
dhammo”ti Èha. Tasattho–aparimitaÑ aparicchinnaÑ uppÈdavayÈbhÈvato 
santaÑ asa~khatadhÈtuÑ sayambh|ÒÈÓena passÊ, aparimitassa 
anantÈparimeyyassa Òeyyassa dassÈvÊti tena aparimitadassinÈ 
Gotamagottena 
______________________________________________________________ 
 1. Dhamma... (SÊ) 2. Amatanti (SÊ) 3. Natthi (SÊ) 
 4. SudhannaÑva (Ka) 5. Ariyehi sevitaÑ (SÊ) 6. YaÑ pana (?) 
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SammÈsambuddhena “khayaÑ virÈgaÑ amataÑ paÓÊtan”ti ca1 
“madanimmadano pipÈsavinayo”2 “sabbasa~khÈrasamatho”ti3 ca ÈdinÈ 
suÔÔhu desito dhammo, nibbÈnaÑ mayÈ ajja paribhuttanti yojanÈ. 
 

ParipuÓÓakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. VijayattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YassÈsavÈ parikkhÊÓÈti Èyasmato Vijayattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Piyadassissa Bhagavato kÈle 
vibhavasampanne kule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Satthari parinibbute tassa 
th|passa ratanakhacitaÑ vedikaÑ kÈretvÈ tattha uÄÈraÑ vedikÈmahaÑ 
kÈresi. So tena puÒÒakammena anekasate attabhÈve maÓi-obhÈsena vicari. 
EvaÑ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbatti, Vijayotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto 
brÈhmaÓavijjÈsu nipphattiÑ gato tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒÈyatane 
jhÈnalÈbhÊ hutvÈ viharanto BuddhuppÈdaÑ sutvÈ uppannappasÈdo Satthu 
santikaÑ upasa~kamitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Tassa SatthÈ 
dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na 
cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Nibbute LokanÈthamhi, PiyadassÊnaruttame.  
   Pasannacitto sumano, muttÈvedimakÈsahaÑ. 

   MaÓÊhi parivÈretvÈ, akÈsiÑ vedimuttamaÑ. 
   VedikÈya mahaÑ katvÈ, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

   YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
   MaÓÊ dhÈrenti ÈkÈse, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 

   SoÄasito kappasate, MaÓippabhÈsanÈmakÈ. 
   ChattiÑ sÈsiÑsu rÈjÈno, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 5, 312 piÔÔhesu. 2. AÑ 1. 343; Khu 1. 254 piÔÔÈdÊsu. 
 3. AÑ 2. 145; AÑ 3. 263 piÔÔhesu. 4. Khu 189 piÔÔhe. 
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 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto “yassÈsavÈ parikkhÊÓÈ”ti 
gÈthaÑ abhÈsi.  
 
 92. Tattha yassÈsavÈ parikkhÊÓÈti yassa uttamapuggalassa 
kÈmÈsavÈdayo cattÈro ÈsavÈ sabbaso khÊÓÈ ariyamaggena khepitÈ. ŒhÈre ca 
anissitoti yo ca ÈhÈre taÓhÈdiÔÔhinissayehi anissito agadhito1 anajjhÈpanno, 
nidassanamattaÑ, ÈhÈrasÊsenettha cattÈropi paccayÈ gahitÈti daÔÔhabbaÑ. 
PaccayapariyÈyo vÈ idha ÈhÈra-saddo veditabbo. “SuÒÒato animitto cÈ”ti 
ettha appaÓihitavimokkhopi gahitoyeva, tÊÓipi cetÈni nibbÈnasseva nÈmÈni. 
NibbÈnaÒhi rÈgÈdÊnaÑ abhÈvena suÒÒaÑ, tehi vimuttaÒcÈti2 
suÒÒatavimokkho, tathÈ rÈgÈdinimittÈbhÈvena sa~khÈranimittÈbhÈvena ca 
animittaÑ, tehi vimuttaÒcÈti animittavimokkho, rÈgÈdipaÓidhÊnaÑ abhÈvena 
appaÓihitaÑ, tehi vimuttaÒcÈti appaÓihito vimokkhoti3 vuccati. 
PhalasamÈpattivasena taÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ viharantassa ayampi tividho 
vimokkho yassa gocaro. ŒkÈseva sakuntÈnaÑ, padaÑ tassa durannayanti 
yathÈ ÈkÈse gacchantÈnaÑ sakuÓÈnaÑ “imasmiÑ ÔhÈne pÈdehi akkamitvÈ 
gatÈ, idaÑ ÔhÈnaÑ urena paharitvÈ gatÈ, idaÑ sÊsena, idaÑ pakkhehÊ”ti4 na 
sakkÈ ÒÈtuÑ5. evameva evar|passa bhikkhuno “nirayapadÈdÊsu iminÈ nÈma 
padena gato”ti ÒÈpetuÑ ca na sakkÈti. 
 

VijayattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. ErakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DukkhÈ kÈmÈ erakÈti Èyasmato Erakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso Satthu kiÒci 
dÈtabbayuttakaÑ alabhanto “handÈhaÑ kÈyasÈraÑ puÒÒaÑ karissÈmÊ”ti 
Satthu gamanamaggaÑ sodhetvÈ samaÑ akÈsi. SatthÈ tena tathÈkataÑ 
maggaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Agathito (SÊ) 2. Tehi suÒÒÈ vimutti cÈti (SÊ) 3. Vimokkhoti ca (SÊ) 
 4. IdaÑ ÔhÈnaÑ sÊsena idaÑ udarena paharitvÈ idaÑ pakkhehÊti (SÊ) 
 5. PaÒÒÈpetuÑ (SÊ) 
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paÔipajji. So tattha BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso vanditvÈ aÒjaliÑ 
paggayha pasannacitto yÈva dassan|pacÈrasamatikkamÈ BuddhÈrammaÓaÑ 
pÊtiÑavijahanto aÔÔhÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbatto 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ sambhÈvanÊyassa kuÔumbiyassa putto hutvÈ nibbatti, Erakotissa 
nÈmaÑ ahosi abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko itikattabbatÈsu1 paramena 
veyyattiyena samannÈgato. Tassa mÈtÈpitaro kulena r|pena2 ÈcÈrena vayena 
kosallena ca anucchavikaÑ dÈrikaÑ ÈnetvÈ vivÈhakammaÑ akaÑsu. So tÈya 
saddhiÑ saÑvÈsena gehe vasanto pacchimabhavikattÈ kenacideva 
saÑvegavatthunÈ saÑsÈre saÑviggamÈnaso Satthu santikaÑ gantvÈ 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbaji, tassa SatthÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
adÈsi. So kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ katipayadivasÈtikkamena 
ukkaÓÔhÈbhibh|to vihÈsi. Atha SatthÈ tassa cittappavattiÑ ÒatvÈ 
ovÈdavasena “dukkhÈ kÈmÈ ErakÈ”ti gÈthaÑ abhÈsi. So taÑ sutvÈ “ayuttaÑ 
mayÈ kataÑ3, yohaÑ evar|passa Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ taÑ 
vissajjento4 micchÈvitakkabahulo vihÈsin”ti saÑvegajÈto vipassanÈya 
yuttappayutto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “UttaritvÈna nadikaÑ, vanaÑ gacchati cakkhumÈ. 
   TamaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, SiddhatthaÑ varalakkhaÓaÑ. 

   KudÈlapiÔakamÈdÈya, samaÑ katvÈna taÑ pathaÑ. 
   SatthÈraÑ abhivÈdetvÈ, sakaÑ cittaÑ pasÈdayiÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, maggadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   SattapaÒÒÈsakappamhi, eko ÈsiÑ janÈdhipo. 
   NÈmena Suppabuddhoti, nÈyako so narissaro. 

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

 ArahÈ pana hutvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
______________________________________________________________ 
 1. KattabbÈkattabbesu (SÊ) 2. KulÈnur|pena (Ka) 3. KataÑ moghÈ (Ka) 
 4. VissajjitvÈ (SÊ) 5. Khu 3. 191 piÔÔhe. 
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 93. “DukkhÈ kÈmÈ Eraka, 
 Na sukhÈ kÈmÈ Eraka. 
  Yo kÈme kÈmayati, 
 DukkhaÑ so kÈmayati Eraka. 
 Yo kÈme na kÈmayati1, 
 DukkhaÑ so na kÈmayati ErakÈ”ti– 

tameva BhagavatÈ vuttagÈthaÑ paccudÈhÈsi. 

 Tattha dukkhÈ kÈmÈti ime vatthukÈmakilesakÈmÈ dukkhavatthutÈya 
vipariÓÈmadukkhasaÑsÈradukkhasabhÈvato ca dukkhÈ 
dukkhamÈ2dukkhanibbattikÈ. VuttaÑ hetaÑ “appassÈdÈ kÈmÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo”ti-Èdi3.  
ErakÈti paÔhamaÑ tÈva BhagavÈ taÑ Èlapati, pacchÈ pana thero attÈnaÑ 
nÈmena kathesi. Na sukhÈ kÈmÈti kÈmÈ nÈmete jÈnantassa sukhÈ na honti, 
ajÈnantassa pana sukhato upaÔÔhahanti. YathÈha “yo sukhaÑ dukkhato 
adda4, dukkhamaddakkhi sallato”ti-Èdi5. Yo kÈme kÈmayati, dukkhaÑ so 
kÈmayatÊti yo satto kilesakÈmena6 vatthukÈme kÈmayati, tassa taÑ 
kÈmanaÑ sampati sapariÄÈhatÈya, ÈyatiÑ apÈyadukkhahetutÈya ca 
vaÔÔadukkhahetutÈya ca dukkhaÑ. VatthukÈmÈ pana dukkhassa vatthubh|tÈ. 
Iti so dukkhasabhÈvaÑ dukkhanimittaÑ dukkhavatthuÒca kÈmayatÊti vutto. 
ItaraÑ paÔipakkhavasena tamevatthaÑ7 ÒÈpetuÑ vuttaÑ, tasmÈ tassattho 
vuttavipariyÈyena veditabbo. 
 

ErakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. KÈmayati Eraka (SÊ)  2. DukkhÈ dukkhÈ kÈmÈ (SÊ) 
 3. Vi 2. 175; Ma 1. 182 piÔÔhÈdÊsu. 4. Dakkhi (SÊ) 
 5. SaÑ 2. 409; Khu 2. 227; Khu 2. 344 piÔÔhesu. 6. KilesakÈme (SÊ) 
 7. ItarapaÔipakkhavasena ceva vatthuÑ (SÊ) 
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4. MettajittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Namo hi tassa bhagavatoti Èyasmato Mettajittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira Anomadassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
sÈsane abhippasanno hutvÈ Bodhirukkhassa iÔÔhakÈhi vedikaÑ cinitvÈ 
sudhÈparikammaÑ kÈresi. SatthÈ tassa anumodanaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
aÒÒatarassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, MettajÊtissa nÈmaÑ ahosi. So 
vayappatto kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒe 
viharanto BuddhuppÈdaÑ sutvÈ pubbahetunÈ codiyamÈno Satthu santikaÑ 
gantvÈ pavattinivattiyo1 Èrabbha paÒhaÑ pucchitvÈ SatthÈrÈ paÒhe vissajjite 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “AnomadassÊmunino, bodhivedimakÈsahaÑ. 
 SudhÈya piÓÉaÑ datvÈna, pÈÓikammaÑ akÈsahaÑ. 

 DisvÈ taÑ sukataÑ kammaÑ, AnomadassÊ naruttamo. 
 BhikkhusaÑghe Ôhito SatthÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

 IminÈ sudhakammena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 SampattiÑ anubhotvÈna, dukkhassantaÑ karissati. 

 PasannamukhavaÓÓomhi, ekaggo susamÈhito. 
 DhÈremi antimaÑ dehaÑ, SammÈsambuddhasÈsane. 

 Ito kappasate ÈsiÑ, paripuÓÓe an|nake. 
 RÈjÈ Sabbaghano nÈma, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ SatthÈraÑ thomento– 
 
 94. “Namo hi tassa Bhagavato, Sakyaputtassa sirÊmato. 
 TenÈyaÑ aggappattena, aggadhammo3 sudesito”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Pavattiyo (SÊ) 2. Khu 3. 190 piÔÔhÈdÊsu. 3. Aggo dhammo (SÊ) 
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 Tattha namoti namakkÈro. HÊti nipÈtamattaÑ. TassÈti yo so BhagavÈ 
samattiÑsapÈramiyo p|retvÈ sabbakilese bhaÒjitvÈ anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho, SakyarÈjassa puttoti Sakyaputto. 
AnaÒÒasÈdhÈraÓÈya puÒÒasampattiyÈ ca sambhÈvito uttamÈya 
r|pakÈyasiriyÈ dhammakÈyasiriyÈ ca samannÈgatattÈ SirÊmÈ, tassa 
Bhagavato Sakyaputtassa sirÊmato namo atthu, taÑ namÈmÊti attho. TenÈti 
tena BhagavatÈ. Ayanti tassa dhammassa attano paccakkhatÈya vadati. 
AggappattenÈti aggaÑ sabbaÒÒutaÑ, sabbehi vÈ guÓehi aggabhÈvaÑ 
seÔÔhabhÈvaÑ pattena. Aggadhammoti aggo uttamo navavidhalokuttaro 
dhammo suÔÔhu aviparÊtaÑ desito paveditohi. 
 

MettajittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
____ 

 
5. CakkhupÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AndhohaÑ hatanetthosmÊti Èyasmato CakkhupÈlattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
karonto Siddhatthassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
Bhagavati parinibbute th|pamahe kayiramÈne umÈpupphaÑ1 gahetvÈ 
th|paÑ p|jesi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ 
puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ MahÈsuvaÓÓassa nÈma kuÔumbikassa putto hutvÈ nibbatti, tassa 
PÈloti nÈmamakaÑsu. MÈtÈ tassa ÈdhÈvitvÈ paridhÈvitvÈ vicaraÓakÈle 
aÒÒaÑ puttaÑ labhi. Tassa mÈtÈpitaro C|ÄapÈloti nÈmaÑ katvÈ itaraÑ 
MahÈpÈloti vohariÑsu. Atha te vayappatte gharabandhanena bandhiÑsu. 
TasmiÑ samaye SatthÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane. Tattha MahÈpÈlo 
JetavanaÑ gacchantehi upÈsakehi saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho kuÔumbabhÈraÑ kaniÔÔhabhÈtikasseva 
bhÈraÑ katvÈ sayaÑ pabbajitvÈ laddh|pasampado ÈcariyupajjhÈyÈnaÑ 
santike paÒcavassÈni vasitvÈ vuÔÔhavasso pavÈretvÈ Satthu santike 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. PupphaÑ (SÊ) 
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saÔÔhimatte sahÈyabhikkh| labhitvÈ tehi saddhiÑ bhÈvanÈnuk|laÑ 
vasanaÔÔhÈnaÑ pariyesanto aÒÒataraÑ paccantagÈmaÑ nissÈya 
gÈmavÈsikehi upÈsakehi kÈretvÈ dinnÈya araÒÒÈyatane paÓÓasÈlÈya vasanto 
samaÓadhammaÑ karoti. Tassa akkhirogo uppanno. Vejjo bhesajjaÑ 
sampÈdetvÈ adÈsi. So vejjena vuttavidhÈnaÑ na paÔipajji. Tenassa rogo 
vaÉÉhi. So “akkhirogav|pasamanato kilesarogav|pasamanameva mayhaÑ 
varan”ti akkhirogaÑ ajjhupekkhitvÈ vipassanÈyayeva yuttappayutto ahosi. 
Tassa bhÈvanaÑ ussukkÈpentassa apubbaÑ acarimaÑ akkhÊni ceva kilesÈ ca 
bhijjiÑsu. So sukkhavipassako arahÈ ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Nibbute Lokamahite2, ÈhutÊnaÑ paÔiggahe. 
   Siddhatthamhi Bhagavati, mahÈth|pamaho ahu. 

   Mahe pavattamÈnamhi, Siddhatthassa Mahesino. 
   UmÈpupphaÑ gahetvÈna, th|pamhi abhiropayiÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, th|pap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Ito ca navame kappe, SomadevasanÈmakÈ. 
   PaÒcÈsÊti’su rÈjÈno3, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 Atha there akkhirogena vihÈre ohÊne gÈmaÑ piÓÉÈya gate bhikkh| 
disvÈ upÈsakÈ “kasmÈ thero nÈgato”ti pucchitvÈ tamatthaÑ sutvÈ 
sokÈbhibh|tÈ piÓÉapÈtaÑ upanetvÈ “bhante kiÒci mÈ cintayittha, idÈni 
mayameva piÓÉapÈtaÑ ÈnetvÈ upaÔÔhahissÈmÈ”ti tathÈ4 karonti. Bhikkh| 
therassa ovÈde ÔhatvÈ na cirasseva arahattaÑ patvÈ vuÔÔhavassÈ pavÈretvÈ 
“satthÈraÑ vandituÑ SÈvatthiÑ gamissÈma bhante”ti ÈhaÑsu. Thero “ahaÑ 
dubbalo acakkhuko, maggo ca sa-upaddavo, mayÈ saddhiÑ gacchantÈnaÑ 
tumhÈkaÑ parissayo bhavissati, tumhe paÔhamaÑ gacchatha, gantvÈ 
SatthÈraÑ mahÈthere ca mama vandanÈya vandatha, C|ÄapÈlassa 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 190 piÔÔhe. 2. LokanÈthamhi (SÊ) 
 3. PaÒcÈsiÑsu rÈjÈno (SÊ) 4. Te tathÈ (SÊ) 
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mama pavattiÑ kathetvÈ1 kaÒci purisaÑ peseyyÈthÈ”ti Èha. Te punapi 
yÈcitvÈ gamanaÑ alabhantÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
upÈsake ÈpucchitvÈ anukkamena JetavanaÑ gantvÈ SatthÈraÑ mahÈthere ca 
tassa vandanÈya vanditvÈ dutiyadivase SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ2 
C|ÄapÈlassa taÑ pavattiÑ vatvÈ tena “ayaÑ bhante mayhaÑ bhÈgineyyo 
PÈlito nÈma, imaÑ pesissÈmÊ”ti3 vutte “maggo saparissayo, na sakkÈ ekena 
gahaÔÔhena gantuÑ, tasmÈ pabbÈjetabbo”ti taÑ pabbÈjetvÈ pesesuÑ. So 
anukkamena therassa santikaÑ gantvÈ attÈnaÑ tassa ÈrocetvÈ taÑ gahetvÈ 
Ègacchanto antarÈmagge aÒÒatarassa gÈmassa sÈmantÈ araÒÒaÔÔhÈne ekissÈ 
kaÔÔhahÈriyÈ gÈyantiyÈ saddaÑ sutvÈ paÔibaddhacitto hutvÈ yaÔÔhikoÔiÑ 
vissajjetvÈ “tiÔÔhatha bhante muhuttaÑ yÈvÈhaÑ ÈgacchÈmÊ”ti vatvÈ tassÈ 
santikaÑ gantvÈ tattha sÊlavipattiÑ pÈpuÓi. Thero idÈnimeva itthiyÈ 
gÊtasaddo suto, sÈmaÓero ca cirÈyati, n|na4 sÊlavipattiÑ patto bhavissatÊ”ti 
cintesi. Sopi ÈgantvÈ “gacchÈma bhante”ti Èha. Thero “kiÑ pÈpo jÈtosÊ”ti 
pucchi. SÈmaÓero tuÓhÊ hutvÈ puna pucchitopi na kathesi, thero “tÈdisena 
pÈpena mayhaÑ yaÔÔhigahaÓakiccaÑ natthi, gaccha tvan”ti vatvÈ puna tena 
“bahuparissayo maggo, tumhe ca andhÈ, kathaÑ gamissathÈ”ti vutte “bÈla 
idheva me nipajjitvÈ marantassÈpi aparÈparaÑ parivattentassÈpi5 tÈdisena 
gamanaÑ nÈma natthÊ”ti imamatthaÑ dassento– 
 
 95. “AndhohaÑ hatanettosmi, kantÈraddhÈnapakkhando6. 
 SayamÈnopi gacchissaÑ, na sahÈyena pÈpenÈ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsittha. 

 Tattha andhoti cakkhuvikalo. Hatanettoti vinaÔÔhacakkhuko, tena 
“payogavipattivasenÈhaÑ upahatanettatÈya andho, na jaccandhabhÈvenÈ”ti 
yathÈvuttaÑ andhabhÈvaÑ viseseti. Atha vÈ “andho”ti idaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PavattiÑ vatvÈ akkhamaÑ kathetvÈ (SÊ) 2. CarantÈ (SÊ)  
 3. PesissÈmi nanti (Ka) 4. Nanu (Ka)  
 5. PavaÔÔentassÈpi (SÊ) 6. KantÈraddhÈnapakkanto (SÊ) 
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“andhe jiÓÓe mÈtÈpitaro posetÊ”ti-ÈdÊsu1 viya maÑsacakkhuvekalladÊpanaÑ, 
“sabbepime paribbÈjakÈ andhÈ acakkhukÈ2” “andho ekacakkhu 
dvicakkh|”ti-ÈdÊsu3 viya na paÒÒÈcakkhuvekalladÊpananti dassetuÑ 
“hatanettosmÊ”ti4 vuttaÑ, tena mukhyameva andhabhÈvaÑ dasseti. 
KantÈraddhÈnapakkhandoti kantÈre vivane5 dÊghamaggaÑ anupaviÔÔho, na 
jÈtikantÈrÈdigahanaÑ saÑsÈraddhÈnaÑ paÔipannoti adhippÈyo. TÈdisaÑ hi 
kantÈraddhÈnaÑ ayaÑ thero samatikkamitvÈ Ôhito, sayamÈnopÊti sayantopi, 
pÈdesu avahantesu urena jaÓÓukÈhi ca bh|miyaÑ saÑsaranto6 
parivattentopi gaccheyyaÑ7. Na sahÈyena pÈpenÈti tÈdisena pÈpapuggalena 
sahÈyabh|tena saddhiÑ na gacchissanti yojanÈ. TaÑ sutvÈ itaro 
saÑvegajÈto “bhÈriyaÑ vata mayÈ sÈhasikakammaÑ katan”ti bÈhÈ paggayha 
kandanto vanasaÓÉaÑ pakkhandho ca8 ahosi. Atha therassa sÊlatejena 
paÓÉukambalasilÈsanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Tena sakko taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ 
therassa santikaÑ gantvÈ SÈvatthigÈmipurisaÑ viya attÈnaÑ ÒÈpetvÈ 
yaÔÔhikoÔiÑ gaÓhanto maggaÑ sa~khipitvÈ tadaheva sÈyanhe SÈvatthiyaÑ 
theraÑ netvÈ tattha Jetavane C|ÄapÈlitena kÈritÈya paÓÓasÈlÈya phalake 
nisÊdÈpetvÈ tassa sahÈyavaÓÓena therassa ÈgatabhÈvaÑ jÈnÈpetvÈ pakkÈmi, 
C|ÄapÈlitopi taÑ yÈvajÊvaÑ sakkaccaÑ upaÔÔhÈsÊti. 
 

CakkhupÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. KhaÓÉasumanattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 EkapupphaÑ cajitvÈnÈti Èyasmato KhaÓÉasumanattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? So kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto Satthari parinibbute tassa th|passa samantato 
candanavedikÈya parikkhipitvÈ mahantaÑ p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu uÄÈraÑ sampattiÑ anubhavanto Kassapassa 
Bhagavato kÈle 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 2. 242 piÔÔhe. 2. Khu 1. 159 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.  
 3. AÑ 1. 126 piÔÔhe. 4. AndhohaÑ hatanettosmÊti (Ka)  
 5. KantÈre viya vane (SÊ) 6. Sayanto (SÊ)  
 7. Na gaccheyyaÑ (SÊ) 8. VanasaÓÉaÑ pakkanto tathÈpakkantova (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  251  

kuÔumbikakule nibbatto Satthari parinibbute kanakath|paÑ uddissa raÒÒÈ 
pupphap|jÈya kayiramÈnÈya pupphÈni alabhanto ekaÑ 
KhaÓÉasumanapupphaÑ disvÈ mahatÈ m|lena taÑ kiÓitvÈ gaÓhanto cetiye 
p|jaÑ karonto uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ uppÈdesi. So tena puÒÒakammena 
devaloke nibbattitvÈ asÊti vassakoÔiyo saggasukhaÑ1 anubhavitvÈ imasmiÑ 
BuddhuppÈde PÈvÈyaÑ MallarÈjakule nibbatti. Tassa jÈtakÈle gehe 
khaÓÉasakkharÈ sumanapupphÈni ca uppannÈni ahesuÑ. Tenassa 
KhaÓÉasumanoti nÈmamakaÑsu. So viÒÒutaÑ patto Bhagavati PÈvÈyaÑ 
Cundassa ambavane viharante upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva 
chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “Padumuttaro nÈma Jino, LokajeÔÔho narÈsabho. 
 JalitvÈ aggikkhandhova, Sambuddho parinibbuto. 

 Nibbute ca mahÈvÊre, th|po vitthÈriko ahu. 
 D|ratova upaÔÔhenti, dhÈtugehavaruttame. 

 Pasannacitto sumano, akaÑ3 candanavedikaÑ. 
 Dissati th|pakhandho ca, th|pÈnucchaviko tadÈ. 

 Bhave nibbattamÈnamhi, devatte atha mÈnuse. 
 OmattaÑ me na passÈmi, pubbakammassidaÑ4 phalaÑ. 

 PaÒcadasakappasate, ito aÔÔha janÈ ahuÑ5. 
 Sabbe SamattanÈmÈ6 te, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano purimajÈtiÑ anussaranto tattha attano 
sumanapupphapariccÈgassa saggasampattinimittataÑ nibbÈn|panissayataÑ 
ca disvÈ udÈnavasena tamatthaÑ pakÈsento– 
 
 96. “EkapupphaÑ cajitvÈna, asÊti vassakoÔiyo. 
 Saggesu paricÈretvÈ, sesakenamhi nibbuto”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. AggasukhaÑ (Ka) 2. Khu 3. 189 piÔÔhÈdÊsu.  
 3. Akari (Ka) 4. PupphakammassidaÑ (Ka)  
 5. PaÒcasate dase kappe, sateto aÔÔha janÈ buh| (SÊ) 6. SamagganÈmÈ (SÊ) 
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 Tattha ekapupphanti ekaÑ kusumaÑ, taÑ pana idha sumanapupphaÑ 
adhippetaÑ. CajitvÈnÈti Satthu th|pap|jÈkaraÓavasena pariccajitvÈ 
pariccÈgahetu. AsÊti vassakoÔiyoti manussagaÓanÈya vassÈnaÑ asÊti koÔiyo, 
accantasaÑyoge cetaÑ upayogavacanaÑ, idaÒca chasu kÈmasaggesu dutiye 
aparÈparuppattivasena vuttanti veditabbaÑ. TasmÈ sagges|ti 
TÈvatiÑsasa~khÈte saggaloke, punappunaÑ uppajjanavasena hettha 
bahuvacanaÑ. ParicÈretvÈti r|pÈdÊsu ÈrammaÓesu indriyÈni paricÈretvÈ 
sukhaÑ anubhavitvÈ, devaccharÈhi vÈ attÈnaÑ paricÈretvÈ upaÔÔhÈpetvÈ. 
Sesakenamhi nibbutoti pupphap|jÈya vasena pavattakusalacetanÈsu 
bhavasampatti1 dÈyakakammato sesena yaÑ tattha vivaÔÔ|panisayabh|taÑ, 
taÑ sandhÈya vadati. Bah|hi tattha pubbÈparavasena pavattÈ cetanÈ. 
SasakenÈti vÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena2 aparikkhÊÓeyeva tasmiÑ 
kammavipÈke nibbuto amhi, kilesaparinibbÈnena parinibbutosmi. Etena 
yasmiÑ attabhÈve ÔhatvÈ attanÈ arahattaÑ sacchikataÑ, sopi carimattabhÈvo 
tassa kammavipÈkoti dasseti. YÈdisaÑ sandhÈya aÒÒatthÈpi “tasseva 
kammassa vipÈkÈvasesenÈ”ti3 vuttaÑ. 
 

KhaÓÉasumanattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. TissattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 HitvÈ satapalaÑ kaÑsanti Èyasmato Tissattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Vipassissa Bhagavato kÈle 
yÈnakÈrakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ BhagavantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso candanakhaÓÉena phalakaÑ katvÈ Bhagavato upanÈmesi, 
taÒca BhagavÈ paribhuÒji. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde Roruvanagare rÈjakule nibbatti. So vayappatto pitari 
kÈla~kate rajje patiÔÔhito BimbisÈraraÒÒo adiÔÔhasahÈyo hutvÈ tassa 
maÓimuttÈvatthÈdÊni paÓÓÈkÈrÈni pesesi. Tassa rÈjÈ BumbisÈro 
______________________________________________________________ 
 1. Devasampatti... (Ka) 2. VipÈkÈ vasesena saha (SÊ) 
 3. Vi 1. 145; SaÑ 1. 92 piÔÔhÈdÊsu. 
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puÒÒavantataÑ sutvÈ paÔipÈbhataÑ pesento cittapaÔe BuddhacaritaÑ 
suvaÓÓapaÔÔe ca paÔiccasamuppÈdaÑ likhÈpetvÈ pesesi. So taÑ disvÈ 
purimabuddhesu katÈdhikÈratÈya pacchimabhavikatÈya ca cittapaÔe 
dassentaÑ BuddhacaritaÑ suvaÓÓapaÔÔake likhitaÑ 
paÔiccasamuppÈdakkamaÒca oloketvÈ pavattinivattiyo sallakkhetvÈ  
sÈsanakkamaÑ hadaye ÔhapetvÈ saÒjÈtasaÑvego “diÔÔho mayÈ Bhagavato 
veso, sÈsanakkamo1 ca ekapadesena ÒÈto, bahudukkhÈ kÈmÈ bahupÈyÈsÈ, 
kiÑ dÈni mayhaÑ gharÈvÈsenÈ”ti rajjaÑ pahÈya kesamassuÑ ohÈretvÈ2 
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdento BhagavantaÑ uddissa pabbajitvÈ 
mattikÈpattaÑ gahetvÈ rÈjÈ PukkusÈti3 viya mahÈjanassa pÈridevantasseva 
nagarato nikkhamitvÈ anukkamena RÈjagahaÑ gantvÈ tattha 
sappasoÓÉikapabbhÈre viharantaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. SatthÈ dhammaÑ desesi. So dhammadesanaÑ sutvÈ 
vipassanÈya kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ yuttappayutto viharanto vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “YÈnakÈro pure ÈsiÑ, dÈrukamme susikkhito. 
   CandanaÑ phalakaÑ katvÈ, adÈsiÑ lokabandhuno. 

   PabhÈsati idaÑ byamhaÑ, suvaÓÓassa sunimmitaÑ. 
   HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ, dibbayÈnaÑ upaÔÔhitaÑ. 

   PÈsÈdÈ sivikÈ ceva, nibbattanti yadicchakaÑ. 
   AkkhubbhaÑ ratanaÑ5 mayhaÑ, phalakassa idaÑ phalaÑ. 

   Ekanavutito kappe, phalakaÑ yamahaÑ dadiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phalakassa idaÑ phalaÑ. 

   SattapaÒÒÈsakappamhi, caturo NimmitÈvhayÈ6. 
   SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ udÈnavasena attano paÔipattiÑ kathento– 
______________________________________________________________ 
 1. SÈsanukkamo (Ka) 2. OhÈritvÈ (Ka)   
 3. PakkusÈti (Ka) 4. Khu 3. 192 piÔÔhe.   
 5. ŒkÈsaratanaÑ (SÊ) 6. CattÈro santanÈmakÈ (SÊ) 

 



 KhuddakanikÈya 254  

 97. “HitvÈ satapalaÑ kaÑsaÑ, sovaÓÓaÑ satarÈjikaÑ. 
 AggahiÑ mattikÈpattaÑ, idaÑ dutiyÈbhisecanan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha hitvÈti pariccajitvÈ. Satapalanti sataÑ palÈni yassa, taÑ 
satapalaparimÈÓaÑ. KaÑsanti thÈlaÑ1. SovaÓÓanti suvaÓÓamayaÑ. 
SatarÈjikanti bhittivicittatÈya2 ca anekar|parÈji3 cittatÈya ca 
anekalekhÈyuttaÑ. AggahiÑ mattikÈpattanti evar|pe mahÈrahe bhÈjane 
pubbe bhuÒjitvÈ BuddhÈnaÑ ovÈdaÑ karonto “idÈnÈhaÑ taÑ chaÉÉetvÈ 
mattikÈmayapattaÑ aggahesiÑ, aho sÈdhu mayÈ kataÑ, ariyavataÑ 
anuÔhitan”ti bhÈjanakittanÈpadesena rajjapariccÈgaÑ pabbajj|pagamanaÒca 
anumodanto vadati. TenÈha “idaÑ dutiyÈbhisecanan”ti. PaÔhamaÑ 
rajjÈbhisecanaÑ upÈdÈya idaÑ pabbajj|pagamanaÑ mama dutiyaÑ 
abhisecanaÑ. TaÒhi rÈgadÊhi saÑkiliÔÔhaÑ sÈsa~kaÑ saparisa~kaÑ 
kammaÑ4 anatthasaÒhitaÑ dukkhapaÔibaddhaÑ nihÊnaÑ, idaÑ pana 
taÑvipariyÈyato uttamaÑ paÓÊtanti adhippÈyo. 
 

TissattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. AbhayattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈti Èyasmato Abhayattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Sopi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SumedhaÑ BhagavantaÑ 
disvÈ pasannacitto saÄalapupphehi p|jamakÈsi. So tena puÒÒakammena 
devesu nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ sugatÊsuyeva saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Abhayoti 
laddhanÈmo viÒÒutaÑ patto hetusampattiyÈ codiyamÈno ekadivasaÑ 
vihÈraÑ gato Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
katapubbakicco vipassanÈya kammaÑ karonto viharati. Athassa ekadivasaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KaÑsatÈlaÑ (SÊ), tÈlaÑ (Ka) 2. VibhattavicittatÈya (SÊ) 
 3. RÈjinÊ (SÊ) 4. KiliÔÔhaÑ sÈÔikasadisaÑ taÑ kammaÑ (Ka) 
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gÈmaÑ piÓÉÈya paviÔÔhassa ala~katapaÔiyattaÑ mÈtugÈmaÑ disvÈ 
ayonisomanasikÈra-vasena tassa r|paÑ Èrabbha chandarÈgo uppajji, so 
vihÈraÑ pavisitvÈ “satiÑ vissajjitvÈ olokentassa r|pÈrammaÓe mayhaÑ 
kileso uppanto, ayuttaÑ mayÈ katan”ti attano cittaÑ niggaÓhanto tÈvadeva 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Sumedho nÈma nÈmena, Sayambh| aparÈjito. 
 Vivekamanubr|hanto, ajjhogahi mahÈvanaÑ. 

 SaÄalaÑ pupphitaÑ disvÈ, ganthitvÈna vaÔaÑsakaÑ. 
 Buddhassa abhiropesiÑ, sammukhÈ LokanÈyakaÑ. 

 TiÑsakappasahassamhi, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 �navÊse kappasate, soÄasÈsuÑ SunimmitÈ. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano kilesuppattinidassanena “kilese 
anuvattentassa vaÔÔadukkhato nattheva sÊsukkhipanaÑ. AhaÑ pana te 
nÈnuvattin”ti dassento– 
 
 98. “R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasikaroto.  
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
 Tassa vaÉÉhanti ÈsavÈ, bhavam|lopagÈmino”ti2– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha r|panti rajjanÊyaÑ r|pÈyatanaÑ, taÑ panettha itthir|paÑ 
adhippetaÑ, DisvÈti cakkhunÈ disvÈ, cakkhudvÈrÈnusÈrena 
nimittÈnubyaÒjanasallakkhaÓavasena3 taÑ gahetvÈ, tassa4 tathÈgahaÓahet|ti 
attho. Sati muÔÔhÈti asubhasabhÈve kÈye “asubhan”tveva pavattanasati5 
naÔÔhÈ. YathÈ pana r|paÑ disvÈ sati naÔÔhÈ, taÑ dassento Èha “piyaÑ 
nimittaÑ manasikaroto”ti. YathÈ-upaÔÔhitaÑ ÈrammaÓaÑ “subhaÑ 
sukhan”ti-ÈdinÈ piyanimittaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 192 piÔÔhÈdÊsu. 2. Bhavam|lÈbhavagÈminoti (SÊ) 
 3. NimittÈnubyaÒjanupalakkhaÓavasena (SÊ,Ka) 4. Tassa vÈ (SÊ) 
 5. PavattanakÈ sati (SÊ) 
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katvÈ ayonisomanasikÈrena manasikaroto sati muÔÔhÈti yojanÈ. TathÈ 
bh|tova1 sÈrattacitto vedetÊti suÔÔhu rattacitto hutvÈ taÑ r|pÈrammaÓaÑ 
anubhavati abhinandati2, abhinandanto pana taÒca ajjhosa tiÔÔhati ajjhosÈya 
taÑ ÈrammaÓaÑ gilitvÈ pariniÔÔhapetvÈ vattati ceva, evaÑbh|tassa ca tassa 
vaÉÉhanti3 ÈsavÈ bhavam|lopagÈminoti bhavassa saÑsÈrassa m|labhÈvaÑ 
kÈraÓabhÈvaÑ4 upagamanasabhÈvÈ kÈmÈsavÈdayo cattÈropi ÈsavÈ tassa 
puggalassa upar|pari vaÉÉhantiyeva, na hÈyanti. MayhaÑ pana 
paÔisa~khÈne5 ÔhatvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ saccÈni paÔivijjhantassa 
maggapaÔipÈÔiyÈ te cattÈropi ÈsavÈ anavasesato pahÊnÈ parikkhÊÓÈti 
adhippÈyo. 
 

AbhayattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. UttiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaddaÑ sutvÈ sati muÔÔhÈti Èyasmato Uttiyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannacitto gonakÈdi-atthataÑ 
sa-uttaracchadaÑ BuddhÈrahaÑ palla~kaÑ GandhakuÔiyaÑ paÒÒÈpetvÈ 
adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde KapilavatthusmiÑ SakyarÈjakule nibbatti, tassa Uttiyoti 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto Satthu ÒÈtisamÈgame BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karonto ekadivasaÑ gÈmaÑ6 

piÓÉÈya paviÔÔho antarÈmagge mÈtugÈmassa7 gÊtassaddaÑ sutvÈ 
ayonisomanasikÈravasena tattha candarÈge uppanne paÔisa~khÈnabalena taÑ 
vikkhambhetvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ saÒjatasaÑvego divÈÔÔhÈne nisÊditvÈ 
tÈvadeva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne8– 
______________________________________________________________ 
 1. Tatova (SÊ) 2. Natthi (SÊ)   
 3. EvaÑbh|tassa vaÉÉhanti (Ka) 4. M|labhÈvakÈraÓabhÈva... (SÊ)  
 5. PaÔisa~khÈre (SÊ, Ka) 6. NagaraÑ (SÊ) 
 7. AÒÒatarÈya itthiyÈ (SÊ) 8. Khu 3. 193 piÔÔhe. 
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 “Sumedhassa Bhagavato, LokajeÔÔhassa tÈdino. 
 Palla~ko hi mayÈ dinno, sa-uttarasapacchado1. 

 Sattaratanasampanno, palla~ko Èsi so2 tadÈ. 
 Mama sa~kappamaÒÒÈya, nibbattati sadÈ mama. 

 TiÑsakappasahassamhi, palla~kamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, palla~kassa idaÑ phalaÑ. 

 VÊsakappasahassamhi, SuvaÓÓÈbhÈ tayo janÈ. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano kilesuppattinidassanena “kilese 
ajigucchantassa natthi vaÔÔadukkhato sÊsukkhipanaÑ, ahaÑ pana te 
jigucchimevÈ”ti dassento– 
 
 99. “SaddaÑ sutvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasikaroto. 
 SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 
 Tassa vaÉÉhanti ÈsavÈ, saÑsÈra3 upagÈmino”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha saddanti rajjanÊyaÑ saddÈrammaÓaÑ. SaÑsÈra-upagÈminoti– 

 “KhandhÈnaÒca paÔipÈÔi, dhÈtu-ÈyatanÈna ca. 
 AbbocchinnaÑ vattamÈnÈ4, saÑsÈroti pavuccatÊ”ti– 

evaÑ vuttasaÑsÈravaÔÔakÈraÓaÑ5 hutvÈ upagamentÊti saÑsÈra-upagÈmino6, 

“saÑsÈr|pagÈmino”ti vÈ pÈÔho. SesaÑ anantaragÈthÈya vuttanayameva. 
 

UttiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa-uttaracchadatthato (SÊ) 2. Yo (SÊ)  
 3. SaÑsÈraÑ (SÊ) 4. VattamÈnaÑ (SÊ)  
 5. VuttasaÑsÈravaÔÔaÑ kÈraÓaÑ (?) 6. SaÑsÈragÈmino (SÊ) 
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10. (Dutiya) DevasabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SammappadhÈnasampannoti Èyasmato Devasabhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SikhiÑ BhagavantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso bandhujÊvakapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde KapilavatthusmiÑ 
SakyarÈjakule nibbatti, tassa Devasabhoti nÈmaÑ ahosi. So vayappatto 
cumbaÔakalahav|pasamanatthaÑ Satthari Ègate BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso saraÓesu patiÔÔhito puna NigrodhÈrÈme satthari viharante 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ katapubbakicco 
vipassanÈya kammaÑ karonto nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “CandaÑva vimalaÑ suddhaÑ, vippasannamanÈvilaÑ. 
   NandÊbhavaparikkhÊÓaÑ2, tiÓÓaÑ loke visattikaÑ. 

   NibbÈpayantaÑ janataÑ, tiÓÓaÑ tÈrayataÑ varaÑ. 
   MuniÑ vanamhi jhÈyantaÑ, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 

   BandhujÊvakapupphÈni, lagetvÈ suttakenahaÑ. 
   Buddhassa abhiropayiÑ, Sikhino Lokabandhuno. 

   EkatiÑ se ito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Ito sattamake kappe, manujindo mahÈyaso. 
   SamantacakkhunÈmÈsi, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attanÈ adhigataÑ vimuttisukhaÑ nissÈya 
uppannapÊtisomanasso udÈnavasena– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 194 piÔÔhe. 2. NandirÈgaparikkhÊÓaÑ (SÊ) 
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 100. “SammappadhÈnasampanno, satipaÔÔhÈnagocaro. 
 VimuttikusumasaÒchanno, parinibbissatyanÈsavo”ti1– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sammappadhÈnasampannoti 
sampannacatubbidhasammappadhÈno, tehi kattabbakiccaÑ sampÈdetvÈ 
Ôhitoti attho. SatipaÔÔhÈnagocaroti kÈyÈnupassanÈdayo satipaÔÔhÈnÈ gocaro 
pavattiÔÔhÈnaÑ etassÈti satipaÔÔhÈnagocaro, cat|su satipaÔÔhÈnesu 
patiÔÔhitacittoti attho. GuÓasobhena paramasugandhÈ vimuttiyeva kusumÈni, 
tehi sabbaso sammadeva saÒchanno vibh|sito ala~katoti 
vimuttikusumasaÒchanno. ParinibbissatyanÈsavoti evaÑ sammÈ paÔipajjanto 
bhikkhu na cirasseva anÈsavo hutvÈ parinibbissati sa-upÈdisesÈya 
anupÈdisesÈya ca nibbÈnadhÈtuyÈti attho. Idameva ca therassa 
aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

(Dutiya) DevasabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

DasamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
11. EkÈdasamavagga 

 
1. BelaÔÔhÈnikattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 HitvÈ gihittaÑ anavositattoti-ÈdikÈ Èyasmato BelaÔÔhÈnikattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro ito ekatiÑse kappe 
Vessabhussa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto 
brÈhmaÓasippesu nipphattiÑ gantvÈ gharÈvÈsaÑ pahÈya isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ isÊhi parivuto vicaranto ekadivasaÑ VessabhuÑ BhagavantaÑ 
disvÈ pÊtisomanassajÈto Satthu ÒÈÓasampattiÑ nissÈya pasannamÈnaso 
ÒÈÓaÑ uddissa pupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ BelaÔÔhÈnikoti laddhanÈmo 
______________________________________________________________ 
 1. ParinibbÈyissatyanÈsavoti (SÊ) 
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viÒÒutaÑ patto Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ KosalaraÔÔhe araÒÒe viharanto alaso 
kÈyadaÄhibahulo pharusavÈco ahosi, samaÓadhamme cittaÑ na uppÈdesi. 
Atha naÑ BhagavÈ ÒÈÓaparipÈkaÑ oloketvÈ– 
 
 101. “HitvÈ gihittaÑ anavositatto, 
 Mukhana~galÊ odariko kusÊto. 
 MahÈvarÈhova nivÈpapuÔÔho, 
 PunappunaÑ gabbhamupeti mando”ti– 

imÈya obhÈsagÈthÈya saÑvejesi. So SatthÈraÑ purato nisinnaÑ viya disvÈ 
taÒca gÈthaÑ1 sutvÈ saÑvegajÈto ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “KaÓikÈraÑva jotantaÑ3, nisinnaÑ pabbatantare. 
 ObhÈsentaÑ disÈ sabbÈ, osadhiÑ viya tÈrakaÑ4. 

 Tayo mÈÓavakÈ ÈsuÑ, sake sippe susikkhitÈ. 
 KhÈribhÈraÑ gahetvÈna, anventi mama pacchato. 

 PuÔake satta pupphÈni, nikkhittÈni tapassinÈ. 
 GahetvÈ tÈni ÒÈÓamhi, VessabhussÈbhiropayiÑ. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ÒÈÓap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Ek|natiÑsakappamhi, VipulÈbhasanÈmako. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ Satthu ovÈdaÑ paÔip|jento byatirekamukhena ca5 
aÒÒaÑ byÈkaronto tameva gÈthaÑ paccudÈhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. KathaÑ (Ka) 2. Khu 3. 184 piÔÔhe. 3. JotentaÑ (SÊ) 
 4. TÈrakÈ (Ka) 5. Byatirekamukhena (Ka) 
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 Tattha hitvÈ gihittanti gahaÔÔhabhÈvaÑ pariccajitvÈ, pabbajitvÈti attho. 
Anavositattoti anur|paÑ avositatto, yadatthaÑ sÈsane pabbajantassa 
anur|papariÒÒÈdÊnaÑ atÊritattÈ1 apariyositabhÈvo akatakaraÓÊyoti attho. 
Atha vÈ anavositattoti anu-avositasabhÈvo, visuddhÊnaÑ maggÈnaÒca 
anupaÔipÈÔiyÈ vasitabbavÈsassa akatÈvÊ, dasasu ariyavÈsesu avusitavÈti attho. 
Mukhasa~khÈtaÑ na~galaÑ imassa atthÊti mukhana~galÊ. Na~galena viya 
pathaviÑ paresu2 pharusavÈcappayogena attÈnaÑ khanantoti attho. 
Odarikoti udare pasuto udaraposanatapparo3. KusÊtoti alaso, bhÈvanaÑ 
ananuyuÒjanto. EvaÑbh|tassa nipphattiÑ dassento Èha “mahÈvarÈhova 
nivÈpapuÔÔho, punappunaÑ gabbhamupeti mando”ti. Tassattho heÔÔhÈ 
vuttoyeva. Ettha ca yathÈ pabbajitvÈ anavositÈdisabhÈvatÈya punappunaÑ 
gabbhamupeti mando, na evaÑ mÈdiso paÓÉito. TabbiparÊtasabhÈvatÈya 
pana sammÈpaÔipattiyÈ matthakaÑ pÈpitattÈ parinibbÈyatÊti 
byatirekamukhena aÒÒaÑ byÈkÈsÊti daÔÔhabbanti. 
 

BelaÔÔhÈnikattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. SetucchattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 MÈnena vaÒcitÈseti Èyasmato Setucchattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto Tissassa SammÈsambuddhassa kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ TissaÑ BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
sumadhuraÑ panasaphalaÑ abhisa~khataÑ nÈÄikerasÈÄavaÑ4 adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde aÒÒatarassa MaÓÉalikaraÒÒo putto hutvÈ 
nibbatti, Setucchotissa nÈmaÑ ahosi. So pitari mate rajje patiÔÔhito 
ussÈhasattÊnaÑ5 abhÈvena rÈjakiccÈni virÈdhento rajjaÑ parahatthagataÑ 
katvÈ dukkhappattiyÈ saÑvegajÈto janapadacÈrikaÑ carantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AtaritattÈ (SÊ) 2. Pathavippadesesu. PathavÊpadesu (Ka) 
 3. Udaraposanakapparo (Ka) 4. SÈÄuvanaÑ (SÊ), sÈÄuvaÑ (Ka) 
 5. UssÈhanassa sampattÊnaÑ (SÊ) 
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BhagavantaÑ disvÈ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ parikammaÑ karonto tadaheva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

 “Tissassa kho Bhagavato, pubbe phalamadÈsahaÑ. 
 NÈÄikeraÒca pÈdÈsiÑ, khajjakaÑ abhisammataÑ. 

 Buddhassa tamahaÑ datvÈ, Tissassa tu Mahesino. 
 ModÈmahaÑ kÈmakÈmÊ, upapajjiÑ yamicchakaÑ. 

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

 Ito terasakappamhi, rÈjÈ Indasamo ahu. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ kilese garahanto– 
 
 102. “MÈnena vaÒcitÈse, sa~khÈresu saÑkilissamÈnÈse. 
 LÈbhÈlÈbhena mathitÈ, samÈdhiÑ nÈdhigacchantÊ”ti–  

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha mÈnena vaÒcitÈseti “seyyohamasmÊ”ti-Èdinayappavattena 
mÈnena attukkaÑsanaparavambhanÈdivasena kusalabhaÓÉacchedanena 
vippaladdhÈ. Sa~khÈresu saÑkilissamÈnÈseti ajjhattikabÈhiresu cakkhÈdÊsu 
ceva r|pÈdÊsu ca sa~khatadhammesu saÑkilissamÈnÈ, “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti taÑnimittaÑ taÓhÈgÈhÈdivasena2 saÑkilesaÑ 
ÈpajjamÈnÈ. LÈbhÈlÈbhena mathitÈti pattacÊvarÈdÊnaÒceva vatthÈdÊnaÒca 
lÈbhena tesaÑyeva ca alÈbhena taÑnimittaÑ uppannehi anunayapaÔighehi 
mathitÈ madditÈ abhibh|tÈ. NidassanamattaÒcetaÑ, 
avasiÔÔhalokadhammÈnampettha3 sa~gaho daÔÔhabbo. SamÈdhiÑ 
nÈdhigacchantÊti te evar|pÈ puggalÈ samÈdhiÑ samathavipassanÈvasena 
cittekaggataÑ kadÈcipi na vindanti na paÔilabhanti na pÈpuÓanti 
samÈdhisaÑvattanikÈnaÑ dhammÈnaÑ abhÈvato, itaresaÒca bhÈvato. IdhÈpi 
yathÈ mÈnÈdÊhi abhibh|tÈ aviddasuno4 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 282 piÔÔhe. 2. TaÓhÈdivasena (SÊ) 3. Cettha (SÊ) 4. Te aviddasuno (SÊ) 
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samÈdhiÑ nÈdhigacchanti, na evaÑ viddasuno. Te pana mÈdisÈ tehi 
anabhibh|tÈ samÈdhiÑ adhigacchantevÈti byatirekamukhena 
aÒÒÈbyÈkaraÓanti veditabbaÑ. 
 

SetucchattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. BandhurattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NÈhaÑ etena atthikoti Èyasmato Bandhurattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Siddhatthassa Bhagavato kÈle 
aÒÒatarassa raÒÒo antepure gopako hutvÈ ekadivasaÑ BhagavantaÑ 
saparisaÑ rÈja~gaÓena1 gacchantaÑ disvÈ pasannacitto kaÓaverapupphÈni 
gahetvÈ sasaÑghaÑ LokanÈyakaÑ p|jesi. So tena puÒÒakammena devaloke 
nibbattitvÈ aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÊlavatÊnagare seÔÔhiputto hutvÈ nibbatti, Bandhurotissa nÈmaÑ ahosi. So 
viÒÒutaÑ patto kenacideva karaÓÊyena SÈvatthiyaÑ gato upÈsakehi saddhiÑ 
vihÈraÑ gato Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
ÒÈÓassa paripÈkattÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Siddhattho nÈma BhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   Purakkhato sÈvakehi, nagaraÑ paÔipajjatha. 

   RaÒÒo antepure ÈsiÑ, gopako abhisammato. 
   PÈsÈde upaviÔÔhohaÑ, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   KaÓaveraÑ gahetvÈna, bhikkhusaÑghe samokiriÑ. 
   Buddhassa visuÑ katvÈna, tato bhiyyo samokiriÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. RÈja~ganena (SÊ) 2. Khu 3. 201 piÔÔhÈdÊsu. 
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 SattÈsÊtimhito kappe, caturÈ’suÑ1 mahiddhikÈ. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ kataÒÒubhÈve ÔhatvÈ attano upakÈrassa raÒÒo 
paccupakÈraÑ kÈtuÑ SÊlavatÊnagaraÑ gantvÈ raÒÒo dhammaÑ desento 
saccÈni pakÈsesi. RÈjÈ saccapariyosÈne sotÈpanno hutvÈ attano nagare 
SudassanaÑ nÈma mahantaÑ vihÈraÑ kÈretvÈ therassa niyyÈtesi2. MahÈ 
lÈbhasakkÈro ahosi. Thero vihÈraÑ sabbaÑ sa lÈbhasakkÈraÑ saÑghassa 
niyyÈtetvÈ sayaÑ purimaniyÈmeneva piÓÉÈya caritvÈ yÈpento katipÈhaÑ 
tattha vasitvÈ SÈvatthiÑ gantukÈmo ahosi. Bhikkh| “bhante tumhe idheva 
vasatha, sace paccayehi vekallaÑ, mayaÑ taÑ parip|ressÈmÈ”ti ÈhaÑsu. 
Thero “na mayhaÑ Èvuso uÄÈrehi paccayehi attho atthi3, itarÊtarehi 
paccayehi yÈpemi, dhammarasenevamhi titto”ti4 dassento– 
 
 103. “NÈhaÑ etena atthiko, sukhito dhammarasena tappito. 
 PitvÈ rasaggamuttamaÑ, na ca kÈhÈmi visena santhavan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha nÈhaÑ etena atthikoti yena maÑ tumhe tappetukÈmÈ 
“parip|ressÈmÈ”ti vadatha, etena ÈmisalÈbhena paccayÈmisarasena nÈhaÑ 
atthiko, mayhaÑ etena attho natthi, santuÔÔhi5 paramaÑ sukhanti 
itarÊtareheva paccayehi yÈpemÊti attho. IdÈni tena anatthikabhÈve 
padhÈnakÈraÓaÑ dassento Èha “sukhito dhammarasena tappito”ti. 
SattatiÑsabodhipakkhiyadhammarasena ceva 
navavidhalokuttaradhammarasena ca tappito pÊÓito6 sukhito uttamena 
sukhena suhitoti attho. PitvÈ rasaggamuttamanti sabbarasesu aggaÑ seÔÔhaÑ 
tatoyeva uttamaÑ yathÈvuttaÑ dhammarasaÑ pivitvÈ Ôhito, tenÈha 
“sabbarasaÑ dhammaraso jinÈtÊ”ti7. Na ca kÈhÈmi visena santhavanti 
evar|paÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Caturo ÈsiÑsu (SÊ) 2. NiyyÈdesi (SÊ, Ka) 3. Attho (Ka) 
 4. Atthikoti (SÊ)  5. SantuÔÔhÊ (SÊ) 
 6. PÊto (SÊ)  7. Khu 1. 64 piÔÔhe Dhammapade. 
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rasuttamaÑ dhammarasaÑ pivitvÈ Ôhito visena visasadisena visarasena1 
santhavaÑ saÑsaggaÑ na karissÈmi, tathÈkaraÓassa kÈraÓaÑ natthÊti attho. 
 

BandhurattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. KhitakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Lahuko vata me kÈyoti Èyasmato Khitakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle YakkhasenÈpati hutvÈ nibbatto 
ekadivasaÑ yakkhasamÈgame nisinno SatthÈraÑ aÒÒatarasmiÑ rukkham|le 
nisinnaÑ disvÈ upasa~kamitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Tassa 
SatthÈ dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ 
pavedento apphoÔento2 uÔÔhahitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti, Khitakotissa nÈmaÑ 
ahosi. So viÒÒutaÑ patto MahÈmoggallÈnattherassa mahiddhikabhÈvaÑ 
sutvÈ “iddhimÈ bhavissÈmÊ”ti pubbahetunÈ codiyamÈno pabbajitvÈ 
Bhagavato santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ samathavipassanÈsu3 kammaÑ 
karonto nacirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Padumo nÈma5 nÈmena, dvipadindo narÈsabho. 
   PavanÈ abhinikkhamma, dhammaÑ deseti cakkhumÈ. 

   YakkhÈnaÑ samayo Èsi, avid|re Mahesino. 
   Yena kiccena sampattÈ, ajjhÈpekkhiÑsu tÈvade. 

   Buddhassa giramaÒÒÈya, amatassa ca desanaÑ. 
   Pasannacitto sumano, apphoÔetvÈ upaÔÔhahiÑ. 

   SuciÓÓassa phalaÑ passa, upaÔÔhÈnassa Satthuno. 
   TiÑsakappasahassesu, duggatiÑ nupapajjahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Visassa rasena (SÊ) 2. ApphoÔhento (SÊ) 3. VipassanÈya (Ka)  
 4. Khu 3. 201 piÔÔhÈdÊsu.  5. Padumuttaro nÈma (SÊ) 
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 �natiÑse1 kappasate, Samala~katanÈmako. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ savisesaÑ iddhÊsu vasÊbhÈvena anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhonto iddhipÈÔihÈriyena anusÈsanÊpÈÔihÈriyena ca 
sattÈnaÑ anuggahaÑ karonto viharati. So bhikkh|hi “kathaÑ tvaÑ Èvuso 
iddhÊ vaÄaÒjesÊ”ti puÔÔho tamatthaÑ Ècikkhanto– 
 
 104. “Lahuko vata me kÈyo, 
 PhuÔÔho ca pÊtisukhena vipulena. 
 T|lamiva eritaÑ mÈlutena, 
 PilavatÊva me kÈyo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. “UdÈnavasenÈ”tipi vadantiyeva. 

 Tattha lahuko vata me kÈyoti nÊvaraÓÈdivikkhambhanena 
cuddasavidhena cittaparidamanena2 caturiddhipÈdakabhÈvanÈya suÔÔhu 
ciÓÓavasÊbhÈvena ca me r|pakÈyo sallahuko vata, yena dandhaÑ3 
mahÈbh|tapaccayampi nÈma imaÑ karajakÈyaÑ cittavasena pariÓÈmemÊti4 
adhippÈyo. PhuÔÔho ca pÊtisukhena vipulenÈti sabbatthakameva pharantena 
mahatÈ uÄÈrena pÊtisahitena sukhena phuÔÔho ca me kÈyoti yojanÈ. IdaÒca 
yathÈ kÈyo lahuko ahosi, taÑ dassanatthaÑ vuttaÑ. SukhasaÒÒokka-manena 
hi saddhiÑyeva lahusaÒÒokkamanaÑ hoti. Sukhassa pharaÓaÒcettha 
taÑsamuÔÔhÈnar|pavasena daÔÔhabbaÑ. KathaÑ pana 
catutthajjhÈnasama~gino pÊtisukhapharaÓaÑ, samatikkantapÊtisukhaÑ hi 
tanti ce? SaccametaÑ5. idaÑ pana na catutthajjhÈnakkhaÓavasena vuttaÑ, 
atha kho pubbabhÈgavasena. “PÊtisukhenÈ”ti pana pÊtisahitasadisena 
sukhena, upekkhÈ hi idha santasabhÈvatÈya ÒÈÓavisesayogato ca sukhanti 
adhippetaÑ. TathÈ hi vuttaÑ “sukhasaÒÒaÒca lahusaÒÒaÒca okkamatÊ”ti6. 
PÈdakajjhÈnÈrammaÓena r|pakÈyÈrammaÓena vÈ iddhicittena sahajÈtaÑ 
sukhasaÒÒaÒca lahusaÒÒaÒca okkamati pavisati phusati 
______________________________________________________________ 
 1. �navÊse (SÊ) 2. Cittaparidamena (Ka)   
 3. AhaÑ (SÊ) 4. PariÓÈmetÊti (Ka)   
 5. Tanti sammataÑ (SÊ) 6. Khu 9. 107, 389 piÔÔhesu thokaÑ visadisaÑ. 
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sampÈpuÓÈtÊti ayampi tattha attho. TathÈ cÈha AÔÔhakathÈyaÑ1 “sukhasaÒÒÈ 
nÈma upekkhÈsampayuttÈ saÒÒÈ. UpekkhÈ hi santaÑ sukhanti vuttaÑ, 
sÈyeva saÒÒÈ nÊvaraÓehi ceva vitakkÈdipaccanÊkehi ca vimuttattÈ 
lahusaÒÒÈtipi veditabbÈ. TaÑ okkantassa panassa karajakÈyopi t|lapicu viya 
sallahuko hoti. So evaÑ vÈtakkhittat|lapicunÈ viya sallahukena 
dissamÈnena2 kÈyena brahmalokaÑ gacchatÊ”ti. TenÈha “t|lamiva eritaÑ 
mÈlutena, pilavatÊva me kÈyo”ti. Tassattho–yadÈhaÑ brahmalokaÑ aÒÒaÑ 
vÈ iddhiyÈ gantukÈmo homi, tadÈ mÈlutena vÈyunÈ eritaÑ cittaÑ t|lapicu 
viya ÈkÈsaÑ la~ghantoyeva me kÈyo hotÊti. 
 

KhitakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. MalitavambhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UkkaÓÔhitoti Èyasmato Malitavambhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle Himavantato avid|re aÒÒatarasmiÑ 
JÈtassare sakuÓo hutvÈ nibbatti, Padumuttaro BhagavÈ taÑ anuggaÓhanto 
tattha gantvÈ JÈtassaratÊre ca~kamati. SakuÓo BhagavantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso sare kumudÈni gahetvÈ BhagavantaÑ p|jesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
Kurukacchanagare3 aÒÒatarassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, 
Malitavambhotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto PacchÈbh|mahÈtheraÑ 
upasa~kamitvÈ tassa santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto viharati. Tassa ca ayaÑ sabhÈvo, yattha 
bhojanasappÈyo dullabho, itare sulabhÈ, tato na pakkamati. Yattha pana 
bhojanasappÈyo sulabho, itare dullabhÈ, tattha na vasati pakkamateva. EvaÑ 
viharanto ca hetusampannatÈya mahÈpurisajÈtikatÈya ca na cirasseva 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisaÑ-®Ôha 2. 273 piÔÔhe. 2. AdissamÈnena ca (Ka) 
 3. BhÈrukacchanagare (SÊ) 4. Khu 3. 199 piÔÔhÈdÊsu. 
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 “HimavantassÈvid|re, MahÈjÈtassaro ahu. 
 PadumuppalasaÒchanno, puÓÉarÊkasamotthaÔo. 

 Kukuttho1 nÈma nÈmena, tatthÈsiÑ sakuÓo tadÈ. 
 SÊlavÈ buddhisampanno, puÒÒÈpuÒÒesu kovido. 

 Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
 JÈtassarassÈvid|re, saÒcarittha MahÈmuni. 

 JalajaÑ kumudaÑ chetvÈ, upanesiÑ Mahesino. 
 Mama sa~kappamaÒÒÈya, paÔiggahi MahÈmuni. 

 TaÒca dÈnaÑ daditvÈna, sukkam|lena codito. 
 KappÈnaÑ satasahassaÑ, duggatiÑ nupapajjahaÑ. 

 SoÄaseto kappasate, ÈsuÑ VaruÓanÈmakÈ. 
 AÔÔha ete janÈdhipÈ2, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ udÈnento3– 
 
 105. “UkkaÓÔhitopi na vase, ramamÈnopi pakkame. 
 Na tvevÈnatthasaÑhitaÑ, vase vÈsaÑ vicakkhaÓo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha ukkaÓÔhitopi na vaseti yasmiÑ ÈvÈse vasantassa me 
bhojanasappÈyÈlÈbhena adhikusalesu dhammesu ukkaÓÔhÈ1 anabhirati 
uppajjati, tattha ukkaÓÔhitopi vasÈmiyeva5 itarasappÈyalÈbhena na pakkame 
na pakkamÈmi. Na vaseti ettha na-kÈrenapi pakkametipadaÑ 
sambandhitabbaÑ. RamamÈnopi pakkameti yasmiÑ pana ÈvÈse vasantassa 
me paccayavekallÈbhÈvena natthi ukkaÓÔhÈ, aÒÒadatthu abhiramÈmi, evaÑ 
abhiramamÈnopi avasesasappÈyÈlÈbhena tato pakkame, na vaseyyaÑ. EvaÑ 
paÔipajjantovÈhaÑ na cirasseva sakatthaÑ paccupÈdinti. AyaÒcettha 
attapaÔipattipaccavekkhaÓÈyaÑ yojanÈ. Parassa ovÈdadÈne pana vaseyya na 
pakkameyyÈti6 
______________________________________________________________ 
 1. Kakudho (SÊ) 2. Atha ete janÈ tattha (SÊ) 3. UdÈnaÑ udÈnento (SÊ) 
 4. UkkaÓÉi (Ka)  5. Vase vasÈmiyeva (SÊ) 
 6. OvÈdadÈne ca na vaseyya pakkameyyÈti (SÊ) 
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vidhÈnavasena yojetabbaÑ. Na tvevÈnatthasaÑhitaÑ, vase vÈsaÑ 
vicakkhaÓoti yasmiÑ ÈvÈse paccayÈ sulabhÈ, samaÓadhammo na pÈrip|riÑ 
gacchati, 1yasmiÑ ca ÈvÈse paccayÈ dullabhÈ, samaÓadhammopi pÈrip|riÑ 
na gacchati, evar|po ÈvÈso idha anatthasaÑhito nÈma avaÉÉhisahitoti katvÈ. 
Evar|paÑ vÈsaÑ1 vicakkhaÓo viÒÒujÈtiko sakatthaÑ parip|retukÈmo 
natveva vaseyya. Yattha pana paÒca~gasamannÈgato ÈvÈso labbhati, sattapi 
sappÈyÈ labbhanti, tattheva vaseyyÈti attho. 
 

MalibhavambhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. SuhemantattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Satali~gassa atthassÈti Èyasmato Suhemantattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu kÈtÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto ito dvÈnavute kappe Tissassa Bhagavato kÈle vanacaro 
hutvÈ vane vasati, taÑ anuggahituÑ BhagavÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ tassa 
Èsanne ÔhÈne aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi. So BhagavantaÑ disvÈ 
pasannacitto sugandhÈni punnÈgapupphÈni ocinitvÈ BhagavantaÑ p|jesi. So 
tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde PÈriyantadese 
vibhavasampannassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, Suhemantotissa 
nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto Sa~kassanagare MigadÈye viharantaÑ 
BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
TepiÔako hutvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva chaÄabhiÒÒo 
paÔisambhidÈpatto ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “KÈnanaÑ vanamogayha, vasÈmi luddako ahaÑ. 
   PunnÈgaÑ pupphitaÑ disvÈ, BuddhaseÔÔhaÑ anussariÑ. 
______________________________________________________________ 
 1-1. YasmiÑ ca ÈvÈse paccayÈ sulabhÈ, samaÓadhammopi pÈrip|riÑ gacchati,  
 evar|po ÈvÈso atthasaÑhito nÈma vaÉÉhisaÑhitoti katvÈ idha anatthasaÑhitaÑ  
 vÈsaÑ (SÊ) 
 2. Khu 3. 198 piÔÔhÈdÊsu. 
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 TaÑ pupphaÑ ocinitvÈna, sugandhaÑ gandhitaÑ subhaÑ. 
 Th|paÑ karitvÈ puline, Buddhassa abhiropayiÑ. 

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

 Ekamhi navute kappe, eko ÈsiÑ Tamonudo. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ evaÑ cintesi “mayÈ kho yaÑ sÈvakena 
pattabbaÑ, taÑ1 anuppattaÑ, yann|nÈhaÑ idÈni bhikkh|naÑ anuggahaÑ 
kareyyan”ti. EvaÑ cintetvÈ pabhinnapaÔisambhidatÈya akilÈsutÈya ca attano 
santikaÑ upagate bhikkh| yathÈrahaÑ2 ovadanto anusÈsanto ka~khaÑ 
chindanto dhammaÑ kathento kammaÔÔhÈnaÑ niggumbaÑ nijjaÔaÑ katvÈ 
Ècikkhanto viharati. AthekadivasaÑ attano santikaÑ upagatÈnaÑ 
bhikkh|naÑ viÒÒ|naÒca puggalÈnaÑ visesaÑ Ècikkhanto– 
 
 106. “Satali~gassa atthassa, satalakkhaÓadhÈrino. 
 Eka~gadassÊ dummedho, satadassÊ ca paÓÉito”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha satali~gassÈti lÊnamatthaÑ gamentÊti li~gÈni, atthesu saddassa 
pavattinimittÈni, tÈni pana sataÑ anekÈni li~gÈni etassÈti satali~go. 
Anekattho hi idha satasaddo, “sataÑ sahassan”ti-ÈdÊsu viya na 
sa~khyÈvisesattho, tassa satali~gassa. AtthassÈti Òeyyassa, ÒeyyaÑ hi 
ÒÈÓena araÓÊyato “attho”ti vuccati. So ca ekopi anekali~go, yathÈ “Sakko 
Purindado MaghavÈ”ti, “paÒÒÈ vijjÈ medhÈ ÒÈÓan”ti ca. Yena li~gena 
pavattinimittena TÈvatiÑsÈdhipatimhi indasaddo pavatto, na tena tattha 
sakkÈdisaddÈ pavattÈ, atha kho aÒÒena. TathÈ yena sammÈdiÔÔhimhi 
paÒÒÈsaddo pavatto natena vijjÈdisaddÈ. Tena vuttaÑ “satali~gassa 
atthassÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ yaÑ sÈvakena pattabbaÑ, taÑ taÑ (SÊ) 
 2. Bhikkh| dhammaÑ kathento yathÈrahaÑ (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  271  

 SatalakkhaÓadhÈrinoti anekalakkhaÓavato. LakkhÊyati etenÈti 
lakkhaÓaÑ, paccayabhÈvino atthassa attano phalaÑ paÔicca paccayabhÈvo1, 
tena hi so ayaÑ imassa kÈraÓanti lakkhÊyati. So ca ekasseva atthassa 
anekappabhedo upalabbhati, tenÈha “satalakkhaÓadhÈrino”ti. Atha vÈ 
lakkhÊyantÊti lakkhaÓÈni, tassa tassa atthassa sa~khatatÈdayo2 pakÈravisesÈ, 
te pana atthato avatthÈvisesÈ3 veditabbÈ. Te ca pana tesaÑ 
aniccatÈdisÈmaÒÒalakkhaÓaÑ li~genti ÒÈpentÊti “li~gÈnÊ”ti ca vuccanti. 
Tassime ÈkÈrÈ, yasmÈ ekassÈpi atthassa aneke4 upalabbhanti. Tena vuttaÑ 
“satali~gassa atthassa, satalakkhaÓadhÈrino”ti. TenÈha ÈyasmÈ 
DhammasenÈpati “sabbe dhammÈ sabbÈkÈrena Buddhassa Bhagavato 
ÒÈÓamukhe ÈpÈthaÑ ÈgacchantÊ”ti5. 

 Eka~gadassÊ dummedhoti evaÑ anekali~ge anekalakkhaÓe atthe yo 
tattha eka~gadassÊ aputhupaÒÒatÈya ekali~gamattaÑ ekalakkhaÓamattaÑ ca 
disvÈ attanÈ diÔÔhameva “idameva saccan”ti abhinivissa “moghamaÒÒan”ti 
itaraÑ paÔikkhipati, hatthidassanaka-andho viya eka~gagÈhÊ6 dummedho 
duppaÒÒo tattha vijjamÈnÈnaÑyeva pakÈravisesÈnaÑ ajÈnanato micchÈ 
abhinivisanato ca. SatadassÊ ca7 paÓÉitoti paÓÉito pana tattha vijjamÈne 
anekepi pakÈre attano paÒÒÈcakkhunÈ sabbaso passati. Yo vÈ tattha 
labbhamÈne aneke paÒÒÈcakkhunÈ attanÈpi passati, aÒÒesampi dasseti 
pakÈseti, so paÓÉito vicakkhaÓo atthesu kusalo nÈmÈti. EvaÑ thero 
ukkaÑsagataÑ attano paÔisambhidÈsampattiÑ bhikkh|naÑ vibhÈvesi. 
 

SuhemantattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. Attano phalassa paccayabhÈvo (SÊ) 2. LakkhaÓÈdayo (SÊ) 
 3. AtthÈvisesÈ (SÊ) 4. AnekÈ (Ka) 
 5. Khu 7. 277; Khu 8. 175; Khu 9. 375 piÔÔhesu. 6. Eka~go hi (SÊ) 
 7. SahÈyadassanato ca (SÊ) 
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7. DhammasavattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PabbajiÑ tulayitvÈnÈti Èyasmato Dhammasavattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle Suvaccho nÈma 
brÈhmaÓo hutvÈ tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| gharÈvÈse dosaÑ disvÈ 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒÈyatane pabbatantare assamaÑ kÈretvÈ 
bah|hi tÈpasehi saddhiÑ vasi. Athassa kusalabÊjaÑ ropetukÈmo 
Padumuttaro BhagavÈ assamasamÊpe ÈkÈse ÔhatvÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ dassesi. 
So taÑ disvÈ pasannamÈnaso p|jetukÈmo nÈgapupphÈni ocinÈpesi. SatthÈ 
“alaÑ imassa tÈpasassa ettakaÑ kusalabÊjan”ti pakkÈmi. So pupphÈni 
gahetvÈ Satthu gamanamaggaÑ okiritvÈ cittaÑ pasÈdento aÒjaliÑ paggayha 
aÔÔhÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ 
sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Ddhammasavoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ patto 
hetusampattiyÈ codiyamÈno gharÈvÈse ÈdÊnavaÑ pabbajjÈya ÈnisaÑsaÑ1 ca 
disvÈ DakkhiÓÈgirismiÑ viharantaÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto 
na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Suvaccho nÈma nÈmena, brÈhmaÓo mantapÈrag|. 
   Purakkhato sasissehi, vasate pabbatantare. 

   Padumuttaro nÈma Jino, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   MamuddharitukÈmo so, Ègacchi mama santikaÑ. 

   VehÈsamhi ca~kamati3, dh|pÈyati jalate tathÈ4. 
   HÈsaÑ mamaÑ viditvÈna, pakkÈmi pÈcinÈmukho. 

   TaÒca acchariyaÑ disvÈ, abbhutaÑ lomahaÑsanaÑ. 
   NÈgapupphaÑ gahetvÈna, gatamaggamhi okiriÑ. 

   Satasahassito kappe, yaÑ pupphaÑ okiriÑ ahaÑ. 
   Tena cittappasÈdena, duggatiÑ nupapajjahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒnisaÑse (Ka) 2. Khu 3. 198 piÔÔhe. 
 3. VehÈse ca ca~kamati (SÊ) 4. Dh|pÈyati jalito tathÈ (SÊ) 
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 EkatiÑse kappasate1, rÈjÈ Èsi MahÈraho. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
somanassappatto udÈnavasena– 
 
 107. “PabbajiÑ tulayitvÈna, agÈrasmÈ’nagÈriyaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha pabbajiÑ tulayitvÈnÈti “sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho”ti-ÈdinÈ2 
gharÈvÈse, “appassÈdÈ kÈmÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ”ti-ÈdinÈ3 kÈmesu 
ÈdÊnavaÑ tappaÔipakkhato nekkhamme ca ÈnisaÑsaÑ tulabh|tÈya paÒÒÈya 
vicÈretvÈ vÊmaÑsitvÈti attho. SesaÑ heÔÔhÈ vuttanayameva. Idameva ca 
therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

DhammasavattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. DhammasavapituttheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Sa vÊsavassasatikoti Èyasmato Dhammasavapituttherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro BuddhasuÒÒe loke kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Bh|tagaÓe nÈma pabbate viharantaÑ 
paccekasambuddhaÑ disvÈ pasannamÈnaso tiÓas|lapupphehi4 p|jaÑ akÈsi. 
So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ sugatÊsuyeva 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto dÈrapariggahaÑ katvÈ DhammasavaÑ nÈma 
puttaÑ labhitvÈ tasmiÑ pabbajite sayampi vÊsavassasatiko hutvÈ “mama 
putto tÈva taruÓo 
______________________________________________________________ 
 1. EkatiÑse ito kappe (SÊ) 2. DÊ 1. 59; Ma 2. 7; SaÑ 1. 419 piÔÔhesu. 
 3. Vi 2. 175; Ma 1. 126 piÔÔhesu. 4. TiÓam|lapupphehi (Ka) 
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pabbaji, atha kasmÈ nÈhaÑ pabbajissÈmÊ”ti saÒjÈtasaÑvego Satthu santikaÑ 
gantvÈ dhammaÑ sutvÈ pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva 
arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “HimavantassÈvid|re, Bh|tagaÓo nÈma pabbato. 
 Vasate’ko Jino tattha, Sayambh| lokanissaÔo. 

 TiÓas|laÑ gahetvÈna, Buddhassa abhiropayiÑ. 
 Ek|nasatasahassaÑ, kappaÑ na vinipÈtiko. 

 Ito ekÈdase kappe, ekosiÑ DharaÓÊruho. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
saÒjÈtasomanasso udÈnento– 
 
 108. “Sa vÊsavassasatiko, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti–  

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha sa vÊsavassasatikoti so vÊsaÑvassasatiko, so ahaÑ jÈtiyÈ 
vÊsÈdhikavassasatiko samÈno. Pabbajinti pabbajjaÑ upagacchiÑ. SesaÑ 
vuttanayameva. Idameva ca imassa therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

DhammasavapituttheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. SaÑgharakkhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Na n|nÈyaÑ paramahitÈnukampinoti Èyasmato 
SaÑgharakkhitattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Sopi purimabuddhesu 
katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto ito catunavute kappe 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ pabbatapÈde vasante sattha 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 197 piÔÔhÈdÊsu. 
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paccekasambuddhe disvÈ pasannamÈnaso kadambapupphÈni gahetvÈ p|jesi. 
So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ ibbhakule1 
nibbatti, tassa SaÑgharakkhitoti nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ 
sahÈyaÑ katvÈ araÒÒe viharati. Therassa vasanaÔÔhÈnato avid|re vanagumbe 
ekÈ migÊ vijÈyitvÈ taruÓaÑ chÈpaÑ rakkhantÊ chÈtajjhattÈpi puttasinehena 
d|re gocarÈya na gacchati, Èsanne ca tiÓodakassa alÈbhena kilamati. TaÑ 
disvÈ thero “aho vatÈyaÑ loko taÓhÈbandhanabaddho mahÈdukkhaÑ 
anubhavati, na taÑ chindituÑ sakkotÊ”ti saÑvegajÈto tameva a~kusaÑ katvÈ 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “HimavantassÈvid|re, KukkuÔo nÈma pabbato. 
 Tamhi pabbatapÈdamhi, satta BuddhÈ vasanti te. 

 KadambaÑ pupphitaÑ disvÈ, dÊparÈjaÑva uggataÑ. 
 Ubho hatthehi paggayha, satta Buddhe samokiriÑ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Dvenavute ito kappe, sattÈsuÑ PupphanÈmakÈ. 
 SattaratanasampannÈ, cakkavattÊ mahabbalÈ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano dutiyakaÑ bhikkhuÑ 
micchÈvitakkabahulaÑ viharantaÑ ÒatvÈ tameva migiÑ upamaÑ karitvÈ3 
taÑ ovadento– 
 
 109. “Na n|nÈyaÑ paramahitÈnukampino, 
 Rahogato anuvigaÓeti sÈsanaÑ. 
 TathÈha’yaÑ vigarati pÈkatindriyo,  
 MigÊ yathÈ taruÓajÈtikÈ vane”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Iddhe kulagehe (SÊ) 2. Khu 3. 197 piÔÔhe. 3. HaritvÈ (Ka) 
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 Tattha na n|nÈyanti na-iti paÔisedhe nipÈto. N|nÈti1 parivitakke. N|na 
ayanti padacchedo2. ParamahitÈnukampinoti paramaÑ ativiya, paramena vÈ 
anuttarena hitena satte anukampanasÊlassa Bhagavato. Rahogatoti rahasi 
gato, suÒÒÈgÈragato kÈyavivekayuttoti attho. AnuvigaÓetÊti ettha “na n|nÈ”ti 
padadvayaÑ ÈnetvÈ sambandhitabbaÑ “nÈnuvigaÓeti n|nÈ”ti, na cintesi 
maÒÒe, “nÈnuyuÒjatÊ”ti takkemÊti3 attho. SÈsananti paÔipattisÈsanaÑ, 
catusaccakammaÔÔhÈnabhÈvananti adhippÈyo. TathÈ hÊti teneva kÈraÓena, 
Satthu sÈsanassa ananuyuÒjanato eva. Ayanti ayaÑ bhikkhu. PÈkatindriyoti 
manacchaÔÔhÈnaÑ indriyÈnaÑ yathÈsakaÑ visayesu vissajjanato4 
sabhÈvabh|ta-indriyo, asaÑvutacakkhudvÈrÈdikoti attho. Yassa 
taÓhÈsa~gassa5 acchinnatÈya so bhikkhu pÈkatindriyo viharati, tassa 
upamaÑ dassento “migÊ yathÈ taruÓajÈtikÈ vane”ti Èha. YathÈ ayaÑ 
taruÓasabhÈvÈ migÊ puttasnehassa acchinnatÈya vane dukkhaÑ anubhavati, 
na taÑ ativattati. Evamayampi bhikkhu sa~gassa acchinnatÈya pÈkatindriyo 
viharanto vaÔÔadukkhaÑ nÈtivattatÊti adhippÈyo. “TaruÓavijÈtikÈ”ti vÈ pÈÔho. 
AbhinavappasutÈ bÈlavacchÈti attho. TaÑ sutvÈ so bhikkhu saÒjÈtasaÑvego 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
 

SaÑgharakkhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. UsabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NagÈ nagaggesu susaÑvir|ÄhÈti Èyasmato Usabhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni karonto ito ekatiÑse kappe Sikhissa Bhagavato 
kÈle devaputto hutvÈ nibbatto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso 
dibbapupphehi p|jaÑ akÈsi. SÈ pupphap|jÈ sattÈhaÑ pupphamaÓÉapÈkÈrena 
aÔÔhÈsi. DevamanussÈnaÑ mahÈsamÈgamo ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. N|nanti (SÊ, Ka) 2. Na n|nÈyanti na n|naÑ ayanti padacchedo (SÊ) 
 3. NÈnuyuÒjati vitakketÊti (SÊ) 4. VijjamÈnato (SÊ) 5. TaÓhÈsa~ghassa (Ka) 
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so tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe ibbhakule nibbatti, tassa Usabhoti nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ 
patto JetavanapaÔiggahaÓe Satthari laddhappasÈdo pabbajitvÈ 
katapubbakicco araÒÒe pabbatapÈde viharati. Tena ca samayena 
pÈvusakÈlameghe1 abhippavuÔÔhe pabbatasikharesu rukkhagacchalatÈya 
ghanapaÓÓasaÓÉino2 honti. AthekadivasaÑ thero leÓato nikkhamitvÈ taÑ 
vanarÈmaÓeyyakaÑ pabbatarÈmaÓeyyakaÒca disvÈ yonisomanasikÈravasena 
“imepi nÈma rukkhÈdayo acetanÈ utusampattiyÈ3 vaÉÉhiÑ pÈpuÓanti, atha 
kasmÈ nÈhaÑ utusappÈyaÑ labhitvÈ guÓehi vaÉÉhiÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti 
cintento– 
 
 110. “NagÈ nagaggesu susaÑvir|ÄhÈ, 
 Udaggameghena navena sittÈ. 
 VivekakÈmassa araÒÒasaÒÒino, 
 Janeti bhiyyo Usabhassa kalyatan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha nagÈti rukkhÈ, “nÈgÈ”ti keci vadanti, nÈgarukkhÈti attho. 
Nagagges|ti pabbatasikharesu. SusaÑvur|ÄhÈti suÔÔhu samantato 
vir|Äham|lÈ hutvÈ parito upari ca sammadeva 
saÒjÈtasÈkhaggapallavappasÈkhÈti4 attho. Udaggameghena navena sittÈti 
paÔhamuppannena uÄÈrena mahatÈ pÈvusameghena5 abhippavuÔÔhÈ. 
VivekakÈmassÈti kilesavivittaÑ cittavivekaÑ icchantassa, araÒÒavÈsena 
tÈva6 kÈyaviveko laddho, idÈni upadhivivekÈdhigamassa nissayabh|to 
cittaviveko laddhabboti taÑ patthayamÈnassa, jÈgariyaÑ anuyuÒjantassÈti 
attho, tenÈha “araÒÒasaÒÒino”ti. AraÒÒavÈso nÈma SatthÈrÈ vaÓÓito thomito. 
So ca kho yÈvadeva samathavipassanÈbhÈvanÈpÈrip|riyÈ, tasmÈ sÈ mayÈ 
hatthagatÈ kÈtabbÈti evaÑ araÒÒagatasaÒÒino 
nekkhammasa~kappabahulassÈti attho. JanetÊti uppÈdenti7,  
______________________________________________________________ 
 1. Pacc|sakÈle meghe (SÊ) 2. RukkhagacchalatÈyo ghanasaÓÉasaÒcaraÓÈ (SÊ) 
 3. UtusampattiyaÑ (SÊ) 4. SaÒjÈtasÈkhÈpallavappasÈkhÈti (SÊ) 
 5. PÈvussameghena (SÊ) 6. VasatÈ (SÊ) 7. UppÈdeti (Ka)  
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puthutte hi idaÑ ekavacanaÑ. Keci pana “janentÊ”ti paÔhanti. Bhiyyoti 
upar|pari. UsabhassÈti attÈnameva1 paraÑ viya vadati. Kalyatanti 
kalyabhÈvaÑ cittassa kammaÒÒataÑ bhÈvanÈyogyataÑ. SvÈyamattho2heÔÔhÈ 
vuttoyeva. EvaÑ thero imaÑ gÈthaÑ vadantoyeva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Devaputto ahaÑ santo, p|jayiÑ SikhinÈyakaÑ. 
   MandÈravena pupphena, Buddhassa abhiropayiÑ. 

   SattÈhaÑ chadanaÑ Èsi, dibbaÑ mÈlaÑ TathÈgate. 
   Sabbe janÈ samÈgantvÈ, namassiÑsu TathÈgataÑ. 

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

   Ito ca dasame kappe, rÈjÈ’hosiÑ jutindaro. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 Ayameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosÊti. 
 

UsabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

EkÈdasamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. DvÈdasamavagga 

 
1. JentattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DuppabbajjaÑ ve duradhivÈsÈ gehÈti Èyasmato Jentattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle devaputto 
hutvÈ nibbatti. So ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannacitto 
kiÑkirÈtapupphehi4 p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
______________________________________________________________ 
 1. Bhiyyoti upar|pari, ÒÈyassÈti attho, attÈnameva (SÊ) 
 2. TassÈyamattho (SÊ) 3. Khu 3. 196 piÔÔhe. 4. KikirÈtapupphehi (Ka) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  279  

saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe JentagÈme ekassa 
MaÓÉalikarÈjassa putto hutvÈ nibbatti, Jentotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ 
patto daharakÈleyeva hetusampattiyÈ codiyamÈno pabbajjÈninnamÈnaso 
hutvÈ punacintesi “pabbajjÈ nÈma dukkarÈ, gharÈpi durÈvÈsÈ, dhammo ca 
gambhÊro, bhogÈ ca duradhigamÈ, kiÑ nu kho kattabban”ti. EvaÑ pana 
cintÈbahulo hutvÈ vicaranto ekadivasaÑ Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ 
suÓi. SutakÈlato paÔÔhÈya pabbajjÈbhirato hutvÈ Satthu santike pabbajitvÈ 
kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ sukhÈya paÔipadÈya 
khippÈbhiÒÒÈya arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Devaputto ahaÑ santo, p|jayiÑ SikhinÈyakaÑ. 
 KakkÈrupupphaÑ paggayha, Buddhassa abhiropayiÑ. 

 EkatiÑ se ito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Ito ca navame kappe, rÈjÈ Satthuttamo ahuÑ. 
 Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhanto “asakkhiÑ 
vatÈhaÑ Èdito mayhaÑ uppannavitakkaÑ chinditun”ti somanassajÈto 
vitakkassa uppannÈkÈraÑ tassa ca sammadeva chinnataÑ dassento– 
 
 111. “DuppabbajjaÑ ve duradhivÈsÈ gehÈ, 
 Dhammo gambhÊro duradhigamÈ bhogÈ. 
 KicchÈ vutti no itarÊtareneva2, 
 YuttaÑ cintetuÑ satatamaniccatan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha duppabbajjanti appaÑ vÈ mahantaÑ vÈ bhogakkhandhaÒceva 
ÒÈtiparivaÔÔaÒca pahÈya imasmiÑ sÈsane uraÑ datvÈ pabbajanassa 
dukkarattÈ3 dukkhaÑ pabbajanaÑ, dukkarÈ pabbajjÈti duppabbajjaÑ. Veti 
nipÈtamattaÑ, daÄhattho vÈ4 “pabbajjÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 196 piÔÔhe. 2. ItarÊtarene’dha, (?) 
 3. Pabbajantassa dukkarato (Ka) 4. DaÄhatova (SÊ) 
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dukkhÈ”ti. GehaÒce ÈvaseyyaÑ, duradhivÈsÈ gehÈ, yasmÈ gehaÑ 
adhivasantena raÒÒÈ rÈjakiccaÑ, issarena issarakiccaÑ, gahapatinÈ 
gahapatikiccaÑ kattabbaÑ hoti, parijano ceva samaÓabrÈhmaÓÈ ca 
sa~gahetabbÈ, tasmiÑ tasmiÑ ca kattabbe kariyamÈnepi gharÈvÈso 
chiddaghaÔo viya MahÈsamuddo viya ca dupp|ro, tasmÈ gehÈ nÈmete 
adhivasituÑ ÈvasituÑ dukkhÈ dukkarÈti katvÈ duradhivÈsÈ durÈvÈsÈti1. 
PabbajjaÒce anutiÔÔheyyaÑ, dhammo gambhÊro, yadatthÈ pabbajjÈ, so 
pabbajitena adhigantabbo paÔivedhasaddhammo gambhÊro, 
gambhÊraÒÈÓagocarattÈ duddaso, duppaÔivijjho dhammassa 
gambhÊrabhÈvena duppaÔivijjhattÈ. GehaÒce ÈvaseyyaÑ, duradhigamÈ bhogÈ 
yehi vinÈ na sakkÈ gehaÑ ÈvasituÑ, te bhogÈ dukkhena kasirena 
adhigantabbatÈya duradhigamÈ. EvaÑ sante gharÈvÈsaÑ pahÈya 
pabbajjaÑyeva anutiÔÔheyyaÑ, evampi kicchÈ vutti no itarÊtarena idha 
imasmiÑ BuddhasÈsane itarÊtarena yathÈladdhena paccayena amhÈkaÑ vutti 
jÊvikÈ kicchÈ dukkhÈ, gharÈvÈsÈnaÑ duradhivÈsatÈya bhogÈnaÒca 
duradhigamatÈya gehe itarÊtarena paccayena yÈpetabbatÈya kicchÈ kasirÈ 
vutti amhÈkaÑ, tattha kiÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊti? YuttaÑ cintetuÑ 
satatamaniccataÑ sakalaÑ2 divasaÑ pubbarattÈpararattaÒca 
tebh|makadhammajÈtaÑ aniccatanti, tato uppÈdavayavantato Èdi-
antavantato3 tÈvakÈlikato ca na niccanti “aniccan”ti cintetuÑ vipassituÑ 
yuttaÑ. AniccÈnupassanÈya siddhÈya itarÈnupassanÈ sukheneva sijjhantÊti 
aniccÈnupassanÈva ettha vuttÈ, aniccassa dukkhÈnattatÈnaÑ abyabhicaraÓato 
sÈsanikassa sukhaggahaÓato ca. TenÈha “yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ 
dukkhaÑ tadanattÈ”ti4 “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ 
nirodhadhammaÑ”5 “vayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti6 ca, tadaminÈ evaÑ 
aÒÒamaÒÒaÑ paÔipakkhavasena7 aparÈparaÑ uppanne vitakke niggahetvÈ 
aniccatÈmukhena vipassanaÑ ÈrabhitvÈ idÈni katakicco jÈtoti dasseti. Tena 
vuttaÑ “attano paÔipattin”ti-Èdi. Idameva therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

JentattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. DurÈvÈsÈti dukkhÈ dukkarÈti katvÈ duradhivÈsÈ (SÊ) 2. SabbakÈlaÑ (Ka) 
 3. AniccattÈtato (SÊ) 4. SaÑ 2. 19 piÔÔhe. 
 5. Vi 3. 16; DÊ 2. 230; SaÑ 3. 371 piÔÔhesu. 6. DÊ 2. 128 piÔÔhe.  
 7. PaÔikkhepavasena (Ka) 
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2. VacchagottattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 TevijjohaÑ mahÈjhÈyÊti Èyasmato Vacchagottattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalabÊjaÑ ropento Vipassissa Bhagavato kÈle 
BandhumatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ raÒÒÈ 
nÈgarehi ca saddhiÑ Buddhap|jaÑ katvÈ tato paraÑ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe vibhavasampannassa 
brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, tassa VacchagottatÈya1 Vacchagottotveva 
samaÒÒÈ ahosi. So viÒÒutaÑ patvÈ brÈhmaÓavijjÈsu nipphattiÑ gato 
vimuttiÑ gavesanto tattha sÈraÑ adisvÈ paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
vicaranto SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ paÒhaÑ pucchitvÈ tasmiÑ vissajjite 
pasannamÈnaso Satthu santike pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na 
cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “UdentaÑ sataraÑsiÑva, pÊtaraÑsiÑva bhÈÓumaÑ. 
   Pannarase yathÈ candaÑ, niyyantaÑ LokanÈyakaÑ. 

   AÔÔhasaÔÔhisahassÈni, sabbe khÊÓÈsavÈ ahuÑ. 
   ParivÈriÑsu SambuddhaÑ, dvipadindaÑ narÈsabhaÑ. 

   SammajjitvÈna taÑ vÊthiÑ, niyyante LokanÈyake. 
   UssÈpesiÑ dhajaÑ tattha, vippasannena cetasÈ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ dhajaÑ abhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, dhajadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Ito catutthake kappe, rÈjÈ’hosiÑ mahabbalo. 
   SabbÈkÈrena sampanno, sudhajo iti vissuto. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
somanassajÈto udÈnavasena– 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa pitu VacchagottatÈya (SÊ) 2. Khu 3. 195 piÔÔhe. 
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 112. “TevijjohaÑ mahÈjhÈyÊ, cetosamathakovido. 
 Sadattho me anuppatto, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha tevijjohanti yadipi maÑ pubbe tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈraÑ gatattÈ 
“brÈhmaÓo tevijjo”ti saÒjÈnanti, taÑ pana samaÒÒÈmattaÑ vedesu 
vijjÈkiccassa abhÈvato. IdÈni pana pubbenivÈsaÒÈÓÈdÊnaÑ tissannaÑ 
vijjÈnaÑ adhigatattÈ paramatthato tevijjo ahaÑ, mahantassa anavasesassa 
samudayapakkhiyassa kilesagaÓassa jhÈpanato, mahantena 
maggaphalajhÈnena mahantassa uÄÈrassa paÓÊtassa nibbÈnassa jhÈyanato ca 
mahÈjhÈyÊ. Cetosamathakovidoti cittasa~khobhakarÈnaÑ 
saÑkilesadhammÈnaÑ v|pasamanena cetaso samÈdahane kusalo. Etena 
tevijjabhÈvassa1 kÈraÓamÈha. SamÈdhikosallasahitena hi Èsavakkhayena 
tevijjatÈ, na kevalena. Sadatthoti sakattho, kakÈrassÈyaÑ dakÈro kato 
“anuppattasadattho”ti-ÈdÊsu2 viya. “Sadattho”ti ca arahattaÑ veditabbaÑ. 
TaÑ hi attapaÔibandhaÔÔhena3 attÈnaÑ avijahanatthena attano 
paramatthaÔÔhena attano atthattÈ “sakattho”ti vuccati. SvÈyaÑ sadattho me 
mayÈ anuppatto adhigato. Etena yathÈvuttaÑ mahÈjhÈyibhÈvaÑ sikhÈpattaÑ 
katvÈ dasseti. SesaÑ vuttanayameva. 

VacchagottattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. VanavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AcchodikÈ puthusilÈti Èyasmato Vanavacchattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi parimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalabÊjaÑ ropento Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto parassa kammaÑ katvÈ jÊvanto kassaci 
aparÈdhaÑ katvÈ maraÓabhayena tajjito palÈyanto antarÈmagge 
______________________________________________________________ 
 1. VijjÈbhÈvassa (SÊ), vijjÈsabhÈvassa (Ka) 2. Ma 1. 6; AÑ 1. 143 piÔÔhe. 
 3. Atth|panibandhaÔÔhena (Ka) 
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BodhirukkhaÑ disvÈ pasannamÈnaso tassa m|laÑ sammajjitvÈ 
piÓÉibandhehi asokapupphehi p|jaÑ katvÈ vanditvÈ bodhiÑ abhimukho 
namassamÈno palla~kena nisinno mÈretuÑ Ègate paccatthike disvÈ tesu 
cittaÑ akopetvÈ bodhiÑ eva1 Èvajjento sataporise papÈte papati2. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe 
vibhavasampannassa brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, “Vaccho”tissa 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto BimbisÈrasamÈgame paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “ParakammÈyane yutto, aparÈdhaÑ akÈsahaÑ. 
   VanantaÑ abhidhÈvissaÑ, bhayaverasamappito4. 

   PupphitaÑ pÈdapaÑ disvÈ, piÓÉibandhaÑ sunimmitaÑ5. 
   TambapupphaÑ gahetvÈna, bodhiyaÑ okiriÑ ahaÑ. 

   SammajjitvÈna taÑ bodhiÑ, pÈÔaliÑ pÈdaputtamaÑ. 
   Palla~kaÑ ÈbhujitvÈna, bodhim|le upÈvisiÑ. 

   GatamaggaÑ gavesantÈ, ÈgacchuÑ mama santikaÑ. 
   Te ca disvÈnahaÑ tattha, ÈvajjiÑ bodhimuttamaÑ. 

   VanditvÈna ahaÑ bodhiÑ, vippasannena cetasÈ. 
   AnekatÈle6 papatiÑ, giridugge bhayÈnake. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bodhip|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Ito ca tatiye kappe, rÈjÈ SusaÒÒato7 ahaÑ. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ vivekÈbhiratiyÈ vaneyeva vasi, tena 
Vanavacchoti samaÒÒÈ udapÈdi. Atha kadÈci thero ÒÈtijanÈnuggahatthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. BodhirukkhaÑ eva (SÊ) 2. Pati (SÊ) 3. Khu 3. 194 piÔÔhÈdÊsu. 
 4. Bhayabheravasamappito (SÊ)  5. SuniÔÔhitaÑ (SÊ)  
 6. AnekatÈlÈ (SÊ)  7. Santusito (SÊ) 
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RÈjagahaÑ gato tattha ÒÈtakehi upaÔÔhiyamÈno katipÈhaÑ vasitvÈ 
gamanÈkÈraÑ sandassesi. TaÑ ÒÈtakÈ “bhante amhÈkaÑ anuggahatthaÑ 
dhuravihÈre vasatha, mayaÑ upaÔÔhahissÈmÈ”ti yÈciÑsu. Thero tesaÑ 
pabbatarÈmaÓeyyakittanÈpadesena vivekÈbhiratiÑ nivedento– 
 
 113. “AcchodikÈ puthusilÈ, gona~gulamigÈyutÈ. 
 AmbusevÈlasaÒchannÈ, te selÈ ramayanti man”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha acchodikÈti acchaÑ abahalaÑ sukhumaÑ udakaÑ etes|ti 
“acchodakÈ”ti vattabbe1 li~gavipallÈsena “acchodikÈ”ti vuttaÑ. Etena tesaÑ 
udakasampattiÑ dasseti. PuthusilÈti puthulÈ vitthatÈ mudusukhasamphassÈ 
silÈ etes|ti puthusilÈ. Etena nisajjanaÔÔhÈnasampattiÑ dasseti. GunnaÑ viya 
na~gulaÑ na~guÔÔhaÑ etesanti gona~gulÈ, kÈÄamakkaÔÈ, “pakatimakkaÔÈ”tipi 
vadantiyeva. Gona~gulehi ca pasadÈdikehi migehi ca2 tahaÑ tahaÑ 
vicarantehi ÈyutÈ missitÈti gona~gulamigÈyutÈ. Etena tesaÑ 
amanuss|pacÈritÈya araÒÒalakkhaÓ|petataÑ dasseti. 
AmbusevÈlasaÒchannÈti pasavanato satataÑ3 paggharamÈnasalilatÈya tahaÑ 
tahaÑ udakasevÈlasaÒchÈditÈ. Te selÈ ramayanti manti yatthÈhaÑ vasÈmi, te 
edisÈ selÈ pabbatÈ vivekÈbhiratiyÈ maÑ ramayanti, tasmÈ tatthevÈhaÑ4 
gacchÈmÊti adhippÈyo. Idameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

VanavacchattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. AdhimuttattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KÈyaduÔÔhullagarunoti Èyasmato Adhimuttattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
So kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto brÈhmaÓavijjÈsu nipphattiÑ gato kÈmesu 
______________________________________________________________ 
 1. Etes|ti acchodikÈ, acchodakÈti vattabbe (SÊ) 2. CatuppadÈdikehi ca (SÊ) 
 3. PavÈhaÑ (Ka) 4. Tattha vÈsaÑ (SÊ) 
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ÈdÊnavaÑ disvÈ gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒe 
viharanto BuddhuppÈdaÑ sutvÈ manuss|pacÈraÑ upagantvÈ SatthÈraÑ 
bhikkhusaÑghaparivutaÑ gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso attano 
vÈkacÊraÑ Satthu pÈdam|le patthari. SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ tasmiÑ 
aÔÔhÈsi. Tattha ÔhitaÑ BhagavantaÑ kÈÄÈnusÈrena gandhena p|jetvÈ 
“samuddharasi’maÑ lokan”ti-ÈdikÈhi dasahi gÈthÈhi abhitthavi. TaÑ SatthÈ 
“anÈgate ito satasahassakappamatthake Gotamassa nÈma 
SammÈsambuddhassa sÈsane pabbajitvÈ chaÄabhiÒÒo bhavissatÊ”ti byÈkaritvÈ 
pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ tato yÈvÈyaÑ 
BuddhuppÈdo, tÈva devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Adhimuttoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ 
patto brÈhmaÓavijjÈsu nipphattiÑ gantvÈ tattha sÈraÑ apassanto 
pacchimabhavikattÈ nissaraÓaÑ gavesanto JetavanapaÔiggahaÓe 
BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho Satthu santike pabbajitvÈ 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “KaÓikÈraÑva jalitaÑ, dÊparukkhaÑva ujjalaÑ. 
   OsadhiÑva virocantaÑ, vijjutaÑ gagane yathÈ. 

   AsambhÊtaÑ anuttÈsiÑ, migarÈjaÑva kesariÑ. 
   ©ÈÓÈlokaÑ pakÈsentaÑ, maddantaÑ titthiye gaÓe. 

   UddharantaÑ imaÑ lokaÑ, chindantaÑ sabbasaÑsayaÑ. 
   GajjantaÑ migarÈjaÑva, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   JaÔÈjinadharo ÈsiÑ, brahÈ uju patÈpavÈ.  
   VÈkacÊraÑ gahetvÈna, pÈdam|le apatthariÑ. 

   KÈÄÈnusÈriyaÑ gayha, anulimpiÑ2 TathÈgataÑ. 
   SambuddhamanulimpetvÈ3, santhaviÑ LokanÈyakaÑ. 

   Samuddharasi’maÑ lokaÑ, oghatiÓÓa4 MahÈmuni. 
   ©ÈÓÈlokena jotesi, nÈvaÔaÑ ÒÈÓamuttamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 378 piÔÔhÈdÊsu. 2. AnupiÑsiÑ (SÊ) 
 3. AnupiÑsitvÈ (SÊ) 4. PaÔigaÓha (SÊ) 
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   DhammacakkaÑ pavattesi, maddase paratitthiye.  
   Usabho jitasa~gÈmo, sampakampesi medaniÑ. 

   MahÈsamudde |miyo, velantamhi1 pabhijjare. 
   Tatheva tava ÒÈÓamhi, sabbadiÔÔhÊ pabhijjare. 

   SukhumacchikajÈlena, saramhi sampatÈnite2. 
   AntojÈlÊkatÈ pÈÓÈ, pÊÄitÈ honti tÈvade. 

   Tatheva titthiyÈ loke, puthupÈsaÓÉanissitÈ. 
   AntoÒÈÓavare tuyhaÑ, parivattanti mÈrisa. 

   PatiÔÔhÈ vuyhataÑ oghe, tvaÑ hi nÈtho abandhunaÑ. 
   BhayaÔÔitÈnaÑ saraÓaÑ, muttitthÊnaÑ parÈyaÓaÑ. 

   EkavÊro asadiso, mettÈkaruÓasaÒcayo. 
   Asamo susamo santo, vasÊ tÈdÊ jitaÒjayo. 

   DhÊro3 vigatasammoho, anejo akathaÑkathÊ. 
   Tusito vantadososi, nimmalo saÑyato4 suci. 

   Sa~gÈtigo hatamado5, tevijjo tibhavantago. 
   SÊmÈtigo dhammagaru, gatattho hitavabbhuto. 

   TÈrako tvaÑ yathÈ nÈvÈ6, nidhÊva’ssÈsakÈrako. 
   AsambhÊto yathÈ sÊho, gajarÈjÈva7 dappito. 

   ThometvÈ dasagÈthÈhi, PadumuttaraÑ mahÈyasaÑ. 
   VanditvÈ Satthuno pÈde, tuÓhÊ aÔÔhÈsahaÑ tadÈ. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   BhikkhusaÑghe Ôhito SatthÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo me sÊlaÒca ÒÈÓaÒca, saddhammaÒcÈpi vaÓÓayi. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   SaÔÔhi kappasahassÈni, devaloke ramissati. 
   AÒÒe deve’bhibhavitvÈ, issaraÑ kÈrayissati. 
______________________________________________________________ 
 1. VelantaÑ hi (SÊ) 2. Sukhumacchike yathÈjÈle pÈramhi sampasÈrite (SÊ) 
 3. VÊro (SÊ) 4. Payato (SÊ) 5. Gatamado (SÊ)  
 6. NÈgo (Ka) 7. NÈgarÈjÈva (SÊ) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  287  

 So pacchÈ pabbajitvÈna, sukkam|lena codito. 
 Gotamassa Bhagavato, sÈsane pabbajissati. 

 PabbajitvÈna kÈyena, pÈpakammaÑ vivajjiya. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

 YathÈpi megho thanayaÑ, tappeti medaniÑ imaÑ. 
 Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, dhammena tappayÊ mamaÑ. 

 SÊlaÑ paÒÒaÒca dhammaÒca, thavitvÈ LokanÈyakaÑ. 
 Pattomhi paramaÑ santiÑ, nibbÈnaÑ padamaccutaÑ. 

 Aho n|na sa BhagavÈ, ciraÑ tiÔÔheyya cakkhumÈ. 
 AÒÒÈtaÒca vijÈneyyuÑ1, phuseyyuÑ2 amataÑ padaÑ. 

 AyaÑ me pacchimÈ jÈti, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

 Satasahassito kappe, yaÑ BuddhamabhithomayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, kittanÈya idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attanÈ saha vasante kÈyadaÄhibahule bhikkh| 
ovadanto– 
 
 114. “KÈyaduÔÔhullagaruno, hiyyamÈnamhi jÊvite. 
 SarÊrasukhagiddhassa, kuto samaÓasÈdhutÈ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha kÈyaduÔÔhullagarunoti duÔÔhullaÑ asubhayogyatÈ, kÈyassa 
duÔÔhullaÑ kÈyaduÔÔhullaÑ, kÈyaduÔÔhullaÑ garu sambhÈvitaÑ3 yassa so 
kÈyaduÔÔhullagaru, anissaraÓappaÒÒo hutvÈ kÈyaposanappasuto 
kÈyadaÄhibuhuloti attho, tassa kÈyaduÔÔhullagaruno. HiyyamÈnamhi jÊviteti 
kunnadÊnaÑ udakaÑ viya jÊvitasa~khÈre lahuso4 khÊyamÈne. 
SarÊrasukhagiddhassÈti paÓÊtÈhÈrÈdÊhi attano kÈyassa sukhena gedhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒÈtaÒca vijÈneyyaÑ (Ka) 2. PhuseyyaÑ (Ka) 
 3. SaÑkuÔitaÑ (Ka) 4. Bahuso (SÊ) 
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Èpannassa. Kuto samaÓasÈdhutÈti evar|passa puggalassa samaÓabhÈvena 
sÈdhutÈ susamaÓatÈ kuto kena kÈraÓena siyÈ, ekaÑsato pana kÈye jÊvite ca 
nirapekkhassa itarÊtarasantosena santuÔÔhassa ÈraddhavÊriyasseva 
samaÓasÈdhutÈti adhippÈyo. 
 

AdhimuttattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. MahÈnÈmattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 EsÈ’vahiyyase pabbatenÈti Èyasmato MahÈnÈmattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
brÈhmaÓavijjÈsu nipphattiÑ gato gharÈvÈsaÑ pahÈya aÒÒatarÈya nadiyÈ tÊre 
assamaÑ kÈretvÈ sambahule brÈhmaÓe mante vÈcento viharati. 
AthekadivasaÑ BhagavÈ taÑ anuggaÓhituÑ tassa asamapadaÑ upagacchi. 
So BhagavantaÑ disvÈ pasannacitto ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ adÈsi. Nisinne 
Bhagavati sumadhuraÑ madhuÑ upanÈmesi. TaÑ BhagavÈ paribhuÒjitvÈ 
heÔÔhÈ Adhimuttattheravatthumhi vuttanayena anÈgataÑ byÈkaritvÈ 
pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ 
sugatÊsuyeva parivattento imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ MahÈnÈmoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ patto 
Bhagavato santikaÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ NesÈdake nÈma pabbate viharanto 
kilesapariyuÔÔhÈnaÑ vikkhambhetuÑ asakkonto “kiÑ me iminÈ 
saÑkiliÔÔhacittassa jÊvitenÈ”ti attabhÈvaÑ nibbindanto uccaÑ1 
pabbatasikharaÑ abhiruhitvÈ “ito pÈtetvÈ taÑ mÈressÈmÊ”ti attÈnaÑ paraÑ 
viya niddisanto– 
 
 115. “EsÈ’vahiyyase pabbatena, 
 BahukuÔajasallakikena. 
 NesÈdakena girinÈ, 
 YasassinÈ paricchadenÈ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. UpaccakaÑ (Ka) 
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 Tattha esÈ’vahiyyaseti eso tvaÑ MahÈnÈma avahiyyase parihÈyasi. 
PabbatenÈti nivÈsaÔÔhÈnabh|tena iminÈ pabbatena. BahukuÔajasallakikenÈti 
bah|hi kuÔajehi indasÈlarukkhehi1 sallakÊhi indasÈlarukkhehi vÈ 
samannÈgatena. NesÈdakenÈti evaÑnÈmakena. GirinÈti selena. Selo hi 
sandhisa~khÈtehi pabbehi ÔhitattÈ “pabbato”ti, pasavanÈdivasena jalassa, 
sÈrabh|tÈnaÑ2 bhesajjÈdivatth|naÒca giraÓato “girÊ”ti vuccati. 
Tadubhayatthasambhavato panettha “pabbatenÈ”ti vatvÈ “girinÈ”ti ca 
vuttaÑ. YasassinÈti sabbaguÓehi3 vissutena pakÈsena4. ParicchadenÈti 
nÈnÈvidharukkhagacchalatÈhi samantato channena, vasanaÔÔhÈnatÈya vÈ 
tuyhaÑ paricchadabh|tena5. AyaÑ hettha adhippÈyo–MahÈnÈma yadi 
kammaÔÔhÈnaÑ vissajjetvÈ vitakkabahulo hosi, evaÑ tvaÑ iminÈ 
chÈy|dakasampannena sappÈyena nivÈsanaÔÔhÈnabh|tena nesÈdakagirinÈ 
parihÈyasi, idÈni’haÑ taÑ6 ito pÈtetvÈ mÈressÈmi, tasmÈ na labbhÈ 
vitakkavasikena bhavitunti. EvaÑ thero attÈnaÑ santajjentoyeva vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne7– 

   “SindhuyÈ nadiyÈ tÊre, sukato assamo mama. 
   Tattha vÈcemahaÑ sisse, itihÈsaÑ salakkhaÓaÑ8. 

   DhammakÈmÈ vinÊtÈ te, sotukÈmÈ susÈsanaÑ. 
   ChaÄa~ge pÈramippattÈ, sindhuk|le vasanti te. 

   UppÈtagamane ceva, lakkhaÓesu ca kovidÈ. 
   UttamatthaÑ gavesantÈ, vasanti vipine tadÈ. 

   Sumedho nÈma Sambuddho, loke uppajji tÈvade. 
   AmhÈkaÑ anukampanto, upÈgacchi vinÈyako. 

   UpÈgataÑ mahÈvÊraÑ, SumedhaÑ LokanÈyakaÑ. 
   TiÓasanthÈrakaÑ katvÈ, LokajeÔÔhassa’dÈsahaÑ. 

   VipinÈto madhuÑ gayha, BuddhaseÔÔhassa’dÈsahaÑ. 
   Sambuddho paribhuÒjitvÈ, idaÑ vacanamabravi. 
______________________________________________________________ 
 1. IndasÈla (SÊ) 2. JalÈsayasÈrabh|tÈnaÑ (SÊ) 3. PabbataguÓehi (SÊ) 
 4. PakÈrena (Ka) 5. Paricchedabh|tena (Ka) 6. IdÈni taÑ ahaÑ (SÊ) 
 7. Khu 3. 380 piÔÔhÈdÊsu. 8. ItihÈsaÒca lakkhaÓaÑ (SÊ) 
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   Yo taÑ adÈsi madhuÑ me, pasanno sehi pÈÓibhi. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   IminÈ madhudÈnena, tiÓasanthÈrakena ca. 
   TaÑsa kappasahassÈni, devaloke ramissati. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   DevalokÈ idhÈgantvÈ, mÈtukucchiÑ upÈgate. 
   MadhuvassaÑ pavassittha, chÈdayaÑ madhunÈ mahiÑ1. 

   Mayi nikkhantamattamhi, kucchiyÈ2 ca suduttarÈ. 
   TatrÈpi madhuvassaÑ me, vassate niccakÈlikaÑ. 

   AgÈrÈ abhinikkhamma, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   LÈbhÊ annassa pÈnassa, madhudÈnassidaÑ phalaÑ. 

   SabbakÈmasamiddhohaÑ, bhavitvÈ3 devamÈnuse. 
   Teneva madhudÈnena, pattomhi ÈsavakkhayaÑ. 

   VuÔÔhamhi deve catura~gule tiÓe, 
   Sampupphite dharaÓÊruhe saÒchanne. 
   SuÒÒe ghare maÓÉaparukkham|lake, 
   VasÈmi niccaÑ sukhito anÈsavo. 

   Majjhe mahante hÊne ca, bhave sabbe atikkamiÑ. 
   Ajja me ÈsavÈ khÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

   TaÑsakappasahassamhi, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, madhudÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

   Ayameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓagÈthÈ ahosÊti. 
 

MahÈnÈmattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÑ (SÊ) 2. KumbhiyÈ (SÊ) 3. BhutvÈna (SÊ) 
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6. PÈrÈpariyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ChaphassÈyatane hitvÈti Èyasmato PÈrÈpariyattherassa1 gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Piyadassissa Bhagavato kÈle nesÈdayoniyaÑ nibbattitvÈ tassa 
viÒÒutaÑ pattassa vicaraÓaÔÔhÈne aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe PiyadassÊ 
BhagavÈ taÑ anuggaÓhituÑ nirodhasamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi. So ca 
mige pariyesanto taÑ ÔhÈnaÑ gato SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso 
BhagavantaÑ anto katvÈ kataÑ sÈkhÈmaÓÉÈpaÑ padumapupphehi 
k|ÔÈgÈrÈkÈrena saÒchÈdetvÈ uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedento 
sattÈhaÑ namassamÈno aÔÔhÈsi. Divase divase ca milÈtamilÈtÈni apanetvÈ 
abhinavehi chÈdesi. SatthÈ sattÈhassa accayena nirodhato vuÔÔhahitvÈ 
bhikkhusaÑghaÑ anussari. TÈvadeva asÊtisahassamattÈ bhikkh| SatthÈraÑ 
parivÈresuÑ. “MadhuradhammakathaÑ suÓissÈmÈ”ti devatÈ sannipatiÑsu, 
mahÈ samÈgamo ahosi. SatthÈ anumodanaÑ karonto tassa devamanussesu 
bhÈviniÑ sampattiÑ imasmiÑ BuddhuppÈde sÈvakabodhiÑ ca byÈkaritvÈ 
pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto tiÓÓaÑ 
vedÈnaÑ pÈrag| hutvÈ parÈparagottatÈya pÈrÈpariyoti2 laddhasamaÒÒo bah| 
brÈhmaÓe mante vÈcento Satthu RÈjagahagamane BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “PiyadassÊ nÈma BhagavÈ, Sayambh| LokanÈyako. 
   VivekakÈmo Sambuddho, samÈdhikusalo Muni. 

   VanasaÓÉaÑ samoggayha, PiyadassÊ MahÈmuni. 
   PaÑsuk|laÑ pattharitvÈ, nisÊdi purisuttamo. 

   Migaluddo pure ÈsiÑ, araÒÒe4 kÈnane ahaÑ. 
   PasadaÑ migamesanto5, ÈhiÓÉÈmi ahaÑ tadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈrÈsariyattherassa (SÊ) 2. ParÈsaragottatÈya pÈrÈsariyoti (SÊ) 
 3. Khu 3. 382 piÔÔhÈdÊsu. 4. Vipine(SÊ) 5. PasutaÑ migamesanto (SÊ) 
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   TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, oghatiÓÓamanÈsavaÑ. 
   PupphitaÑ sÈlarÈjaÑva, sataraÑsiÑva uggataÑ. 

   DisvÈnahaÑ devadevaÑ, PiyadassiÑ mahÈyasaÑ. 
   JÈtassaraÑ samoggayha, padumaÑ ÈhariÑ tadÈ. 

   ŒharitvÈna padumaÑ, satapattaÑ manoramaÑ. 
   K|ÔÈgÈraÑ karitvÈna, chÈdayiÑ padumenahaÑ. 

   Anukampako ÈruÓiko, PiyadassÊ MahÈmuni. 
   SattarattindivaÑ Buddho, k|ÔÈgÈre vasÊ Jino. 

   PurÈÓaÑ chaÉÉayitvÈna, navena chÈdayiÑ ahaÑ. 
   AÒjaliÑ paggahetvÈna, aÔÔhÈsiÑ tÈvade ahaÑ. 

   VuÔÔhahitvÈ samÈdhimhÈ, PiyadassÊ MahÈmuni. 
   DisaÑ anuvilokento, nisÊdi LokanÈyako. 

   TadÈ Sudassano nÈma, upaÔÔhÈko mahiddhiko. 
   CittamaÒÒÈya Buddhassa, Piyadassissa Satthuno. 

   AsÊtiyÈ sahassehi, bhikkh|hi parivÈrito. 
   Vanante sukhamÈsÊnaÑ, upesi LokanÈyakaÑ. 

   YÈvatÈ vanasaÓÉamhi, adhivatthÈ ca devatÈ. 
   Buddhassa cittamaÒÒÈya, sabbe sannipatuÑ tadÈ. 

   SamÈgatesu yakkhesu, kumbhaÓÉe saharakkhase. 
   BhikkhusaÑghe ca sampatte, gÈthÈ pabyÈharÊ1 Jino. 

   YomaÑ sattÈhaÑ p|jesi, ÈvÈsaÒca akÈsi me. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha2 mama bhÈsato. 

   SududdasaÑ sunipuÓaÑ, gambhÊraÑ suppakÈsitaÑ. 
   ©ÈÓena kittayissÈmi, suÓÈtha2 mama bhÈsato. 

   CatuddasÈni kappÈni, devarajjaÑ karissati. 
   K|ÔÈgÈraÑ mahanta’ssa, paddapupphehi chÈditaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. GÈthÈyo byÈharÊ (SÊ) 2. SuÓotha (SÊ) 
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   ŒkÈse dhÈrayissati, pupphakammassidaÑ phalaÑ. 
   CatubbÊse kappasate, vokiÓÓaÑ saÑsarissati. 

   Tattha pupphamayaÑ byamhaÑ, ÈkÈse dhÈrayissati. 
   YathÈ padumapattamhi, toyaÑ na upalimpati. 

   TathevÊmassa ÒÈÓamhi, kilesÈ nopalimpare. 
   ManasÈ vinivaÔÔetvÈ, paÒca nÊvaraÓe ayaÑ. 

   CittaÑ janetvÈ nekkhamme, agÈrÈ pabbajissati.  
   Tato pupphamaye byamhe, dhÈrente nikkhamissati. 

   Rukkham|le vasantassa, nipakassa satÊmato. 
   Tattha pupphamayaÑ byamhaÑ, matthake dhÈrayissati. 

   CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca, paccayaÑ sayanÈsanaÑ. 
   DatvÈna1 bhikkhusaÑghassa, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   K|ÔÈgÈrena caratÈ2, pabbajjaÑ abhinikkhamiÑ. 
   Rukkham|le vasantampi, k|ÔÈgÈraÑ dharÊyati. 

   CÊvare piÓÉapÈte ca, cetanÈ me na vijjati. 
   PuÒÒakammena saÑyutto, labhÈmi pariniÔÔhitaÑ. 

   GaÓanÈto asa~kheyyÈ, kappakoÔÊ bah| mama. 
   RittakÈ te atikkantÈ, pamuttÈ LokanÈyakÈ. 

   AÔÔhÈrase kappasate, PiyadassÊ vinÈyako. 
   TamahaÑ payirupÈsitvÈ, imaÑ yoniÑ upÈgato. 

   Idha passÈmi SambuddhaÑ, anomaÑ nÈma cakkhumaÑ. 
   TamahaÑ upagantvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   Dukkhassantakaro Buddho, maggaÑ me sesayÊ Jino. 
   Tassa dhammaÑ suÓitvÈna, pattomhi acalaÑ padaÑ. 

   TosayitvÈna SambuddhaÑ, GotamaÑ Sakyapu~gavaÑ. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 
______________________________________________________________ 
 1. DaditvÈ (SÊ) 2. K|ÔÈgÈreva dharaÓÈ (SÊ) 
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 AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ Buddhamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
saÒjÈtasomanasso udÈnavasena– 
 
 116. “ChaphassÈyatane hitvÈ, guttadvÈro susaÑvuto. 
 Agham|laÑ vamitvÈna, patto me Èsavakkhayo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha chaphassÈyatane hitvÈti cakkhusamphassÈdÊnaÑ channaÑ 
samphassÈnaÑ uppattiÔÔhÈnatÈya “phassÈyatanÈnÊ”ti laddhanÈmÈni 
cakkhÈdÊni cha ajjhattikÈyatanÈni tappaÔibaddhasaÑkilesappahÈnavasena 
pahÈya. GuttadvÈro susaÑvutoti tato eva cakkhudvÈrÈdÊnaÑ guttattÈ, tattha 
pavattanakÈnaÑ abhijjhÈdÊnaÑ pÈpadhammÈnaÑ pavesananivÈraÓena 
satikavÈÔena suÔÔhu pihitattÈ guttadvÈro susaÑvuto. Atha vÈ 
manacchaÔÔhÈnaÑ channaÑ dvÈrÈnaÑ vuttanayena rakkhitattÈ guttadvÈro, 
kÈyÈdÊhi suÔÔhu saÒÒatattÈ susaÑvutoti evamettha attho veditabbo. 
Agham|laÑ vamitvÈnÈti aghassa vaÔÔadukkhassa m|labh|taÑ 
avijjÈbhavataÓhÈsa~khÈtaÑ dosaÑ, sabbaÑ vÈ kilesadosaÑ 
ariyamaggasa~khÈtavamanayogapÈnena1 uggiritvÈ santÈnato bahi katvÈ, 
bahikaraÓahetu vÈ. Patto me Èsavakkhayoti kÈmÈsavÈdayo ÈsavÈ ettha 
khÊyanti, tesaÑ vÈ khayena pattabboti Èsavakkhayo, nibbÈnaÑ arahattaÒca. 
So Èsavakkhayo patto adhigatoti udÈnavasena aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

PÈrÈpariyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. ...vamanayogapÈdanena (Ka) 
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7. YasattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Suvilitto suvasanoti Èyasmato Yasattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayÈni puÒÒÈni 
upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle mahÈnubhÈvo nÈgarÈjÈ hutvÈ 
BuddhappamukhaÑ bhukkhusaÑghaÑ attano bhavanaÑ netvÈ mahÈdÈnaÑ 
pavattesi. BhagavantaÑ mahagghena ticÊvarena acchÈdesi, ekamekaÒca 
bhikkhuÑ mahaggheneva paccekadussayugena sabbena samaÓaparikkhÈrena 
acchÈdesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto Siddhatthassa 
Bhagavato kÈle seÔÔhiputto hutvÈ MahÈbodhimaÓÉaÑ sattahi ratanahi p|jesi. 
Kassapassa Bhagavato kÈle sÈsane pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ akÈsi. 
EvaÑ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ amhÈkaÑ Bhagavato kÈle 
BÈrÈÓasiyaÑ MahÈvibhavassa seÔÔhino putto hutvÈ nibbatti, Yaso nÈma 
nÈmena paramasukhumÈlo. “Tassa tayo pÈsÈdÈ”ti sabbaÑ Khandhake1 
Ègatayena veditabbaÑ. 

 So pubbahetunÈ codiyamÈno rattibhÈge niddÈbhibh|tassa parijanassa 
vippakÈraÑ disvÈ saÒjÈtasaÑvego suvaÓÓapÈdukÈr|Ähova gehato niggato 
devatÈvivaÔena nagaradvÈrena nikkhamitvÈ IsipatanasamÊpaÑ gato 
“upaddutaÑ vata bho, upassaÔÔhaÑ vata bho”ti Èha. Tena samayena 
BhagavatÈ Isipatane viharantena tasseva anuggaÓhanatthaÑ abbhokÈse 
ca~kamantena “ehi yasa idaÑ anupaddutaÑ, idaÑ anupassaÔÔhan”ti vutto 
“anupaddutaÑ anupassaÔÔhaÑ kira atthÊ”ti somanassajÈto suvaÓÓapÈdukÈ 
oruyha BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisinno SatthÈrÈ 
anupubbikathaÑ kathetvÈ saccadesanÈya katÈya saccapariyosÈne sotÈpanno 
hutvÈ gavesanatthaÑ Ègatassa pitu BhagavatÈ saccadesanÈya karimÈnÈya 
arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “MahÈsamuddaÑ oggayha3, bhavanaÑ me sunimmitaÑ. 
   SunimmitÈ pokkharaÓÊ, cakkavÈkapak|jitÈ4. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 3. 21 piÔÔhÈdÊsu. 2. Khu 3. 390 piÔÔhÈdÊsu. 
 3. UggaÓha (SÊ) 4. CakkavÈk|pak|jitÈ (SÊ) 
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   MandÈlakehi1 saÒchannÈ, padumuppalakehi ca. 
   NadÊ ca sandate tattha, supatitthÈ manoramÈ. 

   MacchakacchapasaÒchannÈ, nÈnÈdijasamotthatÈ. 
   May|rakoÒcÈbhirudÈ, kokilÈdÊhi vagguhi. 

   PÈrevatÈ2 ravihaÑsÈ ca, cakkavÈkÈ nadÊcarÈ. 
   DindibhÈ sÈÄikÈ cettha, pammakÈ3 jÊvajÊvakÈ. 

   HaÑsÈ koÒcÈpi naditÈ, kosiyÈ pi~galÈ4 bah|. 
   SattaratanasampannÈ, maÓimuttikavÈlukÈ. 

   SabbasoÓÓamayÈ rukkhÈ, nÈnÈgandhasameritÈ. 
   Ujjotenti divÈrattiÑ, bhavanaÑ sabbakÈlikaÑ. 

   SaÔÔhi t|riyasahassÈni, sÈyaÑ pÈto pavajjare. 
   SoÄasitthisahassÈni, parivÈrenti maÑ sadÈ. 

   Abhinikkhamma bhavanÈ, SumedhaÑ LokanÈyakaÑ. 
   Pasannacitto sumano, vandayiÑ5 taÑ mahÈyasaÑ. 

   SambuddhaÑ abhivÈdetvÈ, sasaÑghaÑ taÑ nimantayiÑ. 
   AdhivÈsesi so dhÊro, Sumedho LokanÈyako. 

   Mama dhammakathaÑ katvÈ, uyyojesi MahÈmuni. 
   SambuddhaÑ abhivÈdetvÈ, bhavanaÑ me upÈgamiÑ. 

   ŒmantayiÑ parijanaÑ, sabbe sannipatÈtha vo. 
   PubbaÓhasamayaÑ Buddho, bhavanaÑ Ègamissati. 

   LÈbhÈ amhaÑ6 suladdhaÑ no, ye vasÈma tava’ntike. 
   Mayampi BuddhaseÔÔhassa, p|jaÑ kassÈma Satthuno. 

   AnnaÑ pÈnaÑ paÔÔhapetvÈ, kÈlaÑ ÈrocayiÑ ahaÑ. 
   VasÊsatasahassehi, upesi LokanÈyako. 

   PaÒca~gikehi7 t|riyehi, paccuggamanamakÈsahaÑ. 
   SabbasoÓÓamaye pÊÔhe, nisÊdi purisuttamo. 
______________________________________________________________ 
 1. MandÈrakehi (SÊ) 2. PÈrÈpatÈ (SÊ) 3. PÈvakÈ (SÊ) 4. Pi~galÊ (SÊ), si~galÊ (Ka) 
 5. VaÓÓayiÑ (Ka) 6. Vata (SÊ) 7. Sata~gikehi (SÊ) 
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   UparicchadanaÑ Èsi, sabbasoÓÓamayaÑ tadÈ. 
   BÊjaniyo pavÈyanti, bhikkhusaÑghassa antare. 

   Pah|tena’nnapÈnena1, bhikkhusaÑgha’matappayiÑ. 
   PaccekadussayugaÄe, bhikkhusaÑghassa’dÈsahaÑ. 

   YaÑ vadanti Sumedhoti, lokÈhutipaÔiggahaÑ2. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo me3 annena pÈnena, sabbe ime ca tappayiÑ4. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   AÔÔhÈrase kappasate, devaloke ramissati. 
   SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca, cakkavattÊ bhavissati. 

   Upapajjati yaÑ yoniÑ, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
   SabbadÈ sabbasovaÓÓaÑ, chadanaÑ dharayissati. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, sÊhanÈdaÑ nadissati. 
   Citake chattaÑ dhÈrenti, heÔÔhÈ chattamhi Éayhatha. 

   SÈmaÒÒaÑ me anuppattaÑ, kilesÈ jhÈpitÈ mayÈ. 
   MaÓÉape rukkham|le vÈ, santÈpo me na vijjati. 

   TiÑsakappasahassamhi, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, sabbadÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 Atha BhagavÈ ÈyasmantaÑ YasaÑ dakkhiÓaÑ bÈhuÑ pasÈretvÈ “ehi 
bhikkh|”ti Èha. Vacanasamanantarameva dva~gulamattakesamassu 
aÔÔhaparikkhÈradharo 
______________________________________________________________ 
 1. BahunÈ annapÈnena (SÊ) 2. YaÑ vadesi sumedho so, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho (SÊ)  
 3. Yo maÑ (SÊ) 4. Sabbeneva atappayÊ (SÊ) 
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vassasaÔÔhikatthero1 viya ahosi. So attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ 
udÈnento ehibhikkhubhÈvappattito purimÈvatthavasena– 
 
 117. “Suvilitto suvasano, sabbÈbharaÓabh|sito. 
 Tisso vijjÈ ajjhagamiÑ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha suvilittoti sundarena ku~kumacandanÈnulepanena vilittagatto. 
Suvasanoti suÔÔhu mahagghakÈsikavatthavasano. SabbÈbharaÓabh|sitoti 
sÊs|pagÈdÊhi sabbehi ÈbharaÓehi ala~kato. Ajjhagaminti adhigacchiÑ. SesaÑ 
vuttanayameva. 
 

YasattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. KimilattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Abhisattova nipatatÊti Èyasmato Kimilattherassa2 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
Kakusandhassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
parinibbute Satthari tassa dhÈtuyo uddissa saÄalamÈlÈhi maÓÉapÈkÈrena 
p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena TÈvatiÑse nibbattitvÈ aparÈparaÑ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Kapilavatthunagare 
SÈkiyarÈjakule3 nibbatti, Kimilotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto 
bhogasampattiyÈ sampanno viharati, tassa ÒÈÓaparipÈkaÑ disvÈ 
saÑvegajananatthaÑ anupiyÈyaÑ viharanto SatthÈ paÔhamayobbane ÔhitaÑ 
dassanÊyaÑ itthir|paÑ abhiniminitvÈ purato dassetvÈ puna anukkamena 
yathÈ jarÈrogavipattÊhi abhibh|tÈ4 dissati, tathÈ akÈsi. TaÑ disvÈ 
KimilakumÈro ativiya saÑvegaÑ pakÈsento– 
______________________________________________________________ 
 1. Vassasatikatthero (sabbattha) 2. Kimbilattherassa (SÊ) 
 3. SakyarÈjakule (SÊ) 4. Abhibh|taÑ (SÊ) 
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 118. “Abhisattova nipatati vayo, 
 R|paÑ aÒÒamiva tatheva santaÑ. 
 Tasseva sato avippavasato, 
 AÒÒasseva sarÈmi attÈnan”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha abhisattovÈti "tvaÑ sÊghaÑ gaccha mÈ tiÔÔhÈ”ti devehi anusiÔÔho 
ÈÓatto viya. “AbhisaÔÔhovÈ”tipi1 pÈÔho, "tvaÑ lahuÑ gacchÈ”ti kenaci 
abhilÈsÈpito2 viyÈti attho. NipatatÊti atipatati abhidhÈvati na tiÔÔhati3, khaÓe 
khaÓe khayavayaÑ pÈpuÓÈtÊti attho. Vayoti bÈlyayobbanÈdiko sarÊrassa 
avatthÈviseso. Idha panassa4 yobbaÒÒaÑ adhippetaÑ, taÑ hissa 
abhipatantaÑ khÊyantaÑ hutvÈ upaÔÔhitaÑ. R|panti r|pasampadÈti vadati. 
R|panti pana sarÊraÑ “aÔÔhiÒca paÔicca nhÈruÒca paÔicca maÑsaÒca paÔicca 
ÈkÈso parivÈrito r|paÑtveva sa~khaÑ gacchatÊ”ti-ÈdÊsu5 viya. AÒÒamiva 
tatheva santanti idaÑ r|paÑ yÈdisaÑ6. sayaÑ tatheva tenevÈkÈrena santaÑ 
vijjamÈnaÑ aÒÒaÑ viya mayhaÑ upaÔÔhÈtÊti adhippÈyo. “Tadeva santan”ti 
ca keci paÔhanti. Tasseva satoti tasseva me anaÒÒassa sato samÈnassa. 
Avippavasatoti na vippavasantassa, ciravippavÈsena hi sato anaÒÒampi 
aÒÒaÑ viya upaÔÔhÈti idampi idha natthÊti adhippÈyo. AÒÒasseva sarÈmi 
attÈnanti imaÑ mama attabhÈvaÑ aÒÒassa sattassa viya sarÈmi upadhÈremi 
saÒjÈnÈmÊti attho. TassevaÑ aniccataÑ manasi karontassa daÄhataro 
saÑvego udapÈdi, so saÑvegajÈto SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne7– 

 “Nibbute Kakusandhamhi, brÈhmaÓamhi vusÊmati. 
 GahetvÈ saÄalaÑ mÈlaÑ, maÓÉapaÑ kÈrayiÑ ahaÑ. 

 TÈvatiÑsaÑ gato santo, labhimha byamamuttamaÑ. 
 AÒÒe devetirocÈmi, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhiseÔÔhovÈtipi (Ka) 2. AbhisÈmakato (Ka) 
 3. AbhidhÈvati tiÔÔhati (SÊ), abhidhÈvati (Ka) 4. Idha pana (SÊ) 
 5. Ma 1. 248 piÔÔhe. 6. TÈdisaÑ yÈdisaÑ (Ka) 7. Khu 4. 172 piÔÔhÈdÊsu. 
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   DivÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ, ca~kamanto Ôhito cahaÑ. 
   Channo saÄalapupphehi, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 

   ImasmiÑ yeva kappamhi, yaÑ Buddhamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈpi thero attano purimuppannaÑ 
aniccatÈmanasikÈraÑ vibhÈvento tameva gÈthaÑ paccudÈhÈsi. TenetaÑ 
imassa therassa aÒÒÈbyÈkaraÓampi ahosi. 
 

KimilattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. VajjiputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Rukkham|lagahanaÑ pasakkiyÈti Èyasmato Vajjiputtattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto ito catunavute kappe ekaÑ 
paccekasambuddhaÑ bhikkhÈya gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
kadaliphalÈni adÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde VesÈliyaÑ LicchavirÈjaputto1 hutvÈ nibbatti, vajjirÈjaputtattÈ 
Vajjiputtotveva cassa samaÒÒÈ ahosi. So daharo hutvÈ 
hatthisikkhÈdisikkhanakÈlepi hetusampannatÈya nissaraÓajjhÈsayova hutvÈ 
vicaranto Satthu dhammadesanÈkÈle vihÈraÑ gantvÈ parisapariyante nisinno 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho Satthu santike pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karonto na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “SahassaraÑsÊ BhagavÈ, Sayambh| aparÈjito. 
   VivekÈ vuÔÔhahitvÈna, gocarÈyÈbhinikkhami. 

   Phalahattho ahaÑ disvÈ, upagacchiÑ narÈsabhaÑ. 
   Pasannacitto sumano, avaÔaÑ adadiÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. LicchavirÈjakule putto (SÊ) 2. Khu 4. 88 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Catunnavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ aparabhÈge aciraparinibbute Satthari 
dhammaÑ sa~gÈyituÑ sa~ketaÑ katvÈ mahÈtheresu tattha tattha viharantesu 
ekadivasaÑ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ sekhaÑyeva samÈnaÑ mahatiyÈ parisÈya 
parivutaÑ dhammaÑ desentaÑ disvÈ tassa uparimaggÈdhigamÈya ussÈhaÑ 
janento– 
 
 119. “Rukkham|lagahanaÑ pasakkiya, 
 NibbÈnaÑ hadayasmiÑ opiya. 
 JhÈya Gotama mÈ ca pamÈdo, 
 KiÑ te biÄibiÄikÈ karissatÊ”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha rukkham|lagahananti rukkham|labh|taÑ gahanaÑ, gahanaÒhi 
atthi, na rukkham|laÑ, rukkham|laÒca atthi, na gahanaÑ1, tesu 
rukkham|laggahaÓena ÔhÈnassa chÈyÈsampannatÈya 
vÈtÈtapaparissayÈbhÈvaÑ dasseti. GahanaggahaÓena nivÈtabhÈvena 
vÈtaparissayÈbhÈvaÑ janasambÈdhÈbhÈvaÒca dasseti, tadubhayena ca 
bhÈvanÈyogyataÑ. PasakkiyÈti upagantvÈ. NibbÈnaÑ hadayasmiÑ opiyÈti 
“evaÑ mayÈ paÔipajjitvÈ nibbÈnaÑ adhigantabban”ti nibbutiÑ hadaye 
ÔhapetvÈ citte karitvÈ. JhÈyÈti lakkhaÓ|panijjhÈnena jhÈya, 
vipassanÈbhÈvanÈsahitaÑ maggabhÈvanaÑ bhÈvehi. GotamÈti 
DhammabhaÓÉÈgÈrikaÑ gottena Èlapati. MÈ ca pamÈdoti adhikusalesu 
dhammesu mÈ pamÈdaÑ Èpajji. IdÈni yÈdiso therassa pamÈdo, taÑ 
paÔikkhepavasena dassento “kiÑ te biÄibiÄikÈ karissatÊ”ti Èha. Tattha 
biÄibiÄikÈti viÄiviÄikiriyÈ, biÄibiÄÊti sadda pavatti yathÈ niratthakÈ, evaÑ 
biÄibiÄikÈsadisÈ2 janapaÒÒatti kiÑ te karissati3 kÊdisaÑ atthaÑ tuyhaÑ 
sÈdheti, tasmÈ janapaÒÒattiÑ pahÈya sadatthapasuto hohÊti ovÈdaÑ adÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. GahanaÒhi atthi rukkham|laÑ narukkham|laÒca atthi gahanaÑ (Ka) 
 2. BiÄibiÄikÈ parisÈ (Ka) 3. Kinte karissatÊti (SÊ) 
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 TaÑ sutvÈ aÒÒehi vuttavisagandhavÈyanavacanena1 saÑvegajÈto 
bahudeva rattiÑ ca~kamena vÊtinÈmento vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ 
senÈsanaÑ pavisitvÈ maÒcake nipannamattova arahattaÑ pÈpuÓi. 
 

VajjiputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. IsidattattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈti Èyasmato Isidattattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ BhagavantaÑ rathiyaÑ gacchantaÑ 
disvÈ pasannamÈnaso madhuraÑ ÈmodaphalaÑ adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde AvantiraÔÔhe2 
VaÉÉhagÈme aÒÒatarassa satthavÈhassa putto hutvÈ nibbatti, Isidattotissa 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto MacchikÈsaÓÉe Cittassa gahapatino 
adiÔÔhasahÈyo hutvÈ tena BuddhaguÓe likhitvÈ pesitasÈsanaÑ paÔilabhitvÈ 
sÈsane saÒjÈtappasÈdo therassa MahÈkaccÈnassa santike pabbajitvÈ 
vipassanaÑ ÈrabhitvÈ na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

 “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
 RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, ÈmodamadadiÑ4 phalaÑ. 

 Ekanavutito kappe5, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ “BuddhupaÔÔhÈnaÑ gamissÈmÊ”ti theraÑ 
ÈpucchitvÈ anukkamena MajjhimadesaÑ gantvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. VuttavipassanÈgandhavÈsanapavanena (SÊ) 2. AvantikaraÔÔhe (SÊ)  
 3. Khu 4. 91 piÔÔhe. 4. AmodamadadiÑ (PÈÄiyaÑ) 5. Ekanavute ito kappe (SÊ) 
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nisinno “kacci bhikkhu khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyan”ti-ÈdinÈ SatthÈrÈ 
katapaÔisanthÈro paÔivacanamukhena “BhagavÈ tumhÈkaÑ sÈsanaÑ 
upagatakÈlato paÔÔhÈya mayhaÑ sabbadukkhaÑ apagataÑ, sabbo parissayo 
v|pasanto”ti pavedanavasena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 120. “PaÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈ, tiÔÔhanti chinnam|lakÈ. 
 Dukkhakkhayo anuppatto, patto me Èsavakkhayo”ti– 

gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tattha paÒcakkhandhÈ pariÒÒÈtÈti paÒcapi me upÈdÈnakkhandhÈ 
vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya “idaÑ dukkhaÑ, ettakaÑ dukkhaÑ, 
na ito bhiyyo”ti sabbaso paricchijja ÒÈtÈ, na tesu kiÒcipi pariÒÒÈtabbaÑ 
atthÊti adhippÈyo. TiÔÔhanti chinnam|lakÈti sabbaso pariÒÒÈtattÈ eva tesaÑ 
avijjÈtaÓhÈdikassa m|lassa samucchinnattÈ1 ariyamaggena pahÊnattÈ 
yÈvacarimacittanirodhÈ te tiÔÔhanti. Dukkhakkhayo anuppattoti 
chinnam|lakattÈyeva ca nesaÑ vaÔÔadukkhassa khayo parikkhayo anuppatto, 
nibbÈnaÑ adhigataÑ. Patto me Èsavakkhayoti kÈmÈsavÈdÊnaÑ sabbesaÑ 
ÈsavÈnaÑ khayante abhigantabbatÈya “Èsavakkhayo”ti laddhanÈmaÑ 
arahattaÑ pattaÑ, paÔiladdhanti attho. Keci pana “antimÈyaÑ samussayo”ti 
paÔhanti. NibbÈnassa adhigatattÈyeva ayaÑ mama samussayo attabhÈvo 
antimo sabbapacchimako, natthi dÈni punabbhavoti attho. YaÑ pana tattha 
tattha avuttaÑ, taÑ heÔÔhÈ vuttanayattÈ uttÈnaÑyevÈti. 
 

IsidattattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

DvÈdasamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

NiÔÔhitÈ ca ParamatthadÊpaniyaÑ TheragÈthÈvaÓÓanÈyaÑ 
 

VÊsÈdhikasatattheragÈthÈpaÔimaÓÉitassa 
 

EkakanipÈtassa atthavaÓÓanÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParicchinnattÈ (Ka)

 



  

2. DukanipÈta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. UttarattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DukanipÈte natthi koci bhavo niccoti-ÈdikÈ Èyasmato Uttarattherassa 
gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle 
vijjÈdharo hutvÈ ÈkÈsena vicarati. Tena ca samayena SatthÈ tassa 
anuggaÓhanatthaÑ vanantare aÒÒatarasmiÑ rukkham|le nisÊdi 
chabbaÓÓabuddharaÑsiyo vissajjento. So antalikkhena gacchanto 
BhagavantaÑ disvÈ pasannacitto ÈkÈsato oruyha suvisuddhehi vipulehi 
kaÓikÈrapupphehi BhagavantaÑ p|jesi, pupphÈni BuddhÈnubhÈvena Satthu 
upari chattÈkÈrena aÔÔhaÑsu, so tena bhiyyoso mattÈya pasannacitto hutvÈ 
aparabhÈge kÈlaÑ katvÈ TÈvatiÑse nibbattitvÈ uÄÈraÑ dibbasampattiÑ 
anubhavanto yÈvatÈyukaÑ tattha ÔhatvÈ tato cuto devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓamahÈsÈlaputto hutvÈ 
nibbatti, Uttarotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto brÈhmaÓavijjÈsu 
nipphattiÑ gantvÈ jÈtiyÈ r|pena vijjÈya vayena sÊlÈcÈrena ca lokassa 
sambhÈvanÊyo jÈto. Tassa taÑ sampattiÑ disvÈ vassakÈro 
MagadhamahÈmatto attano dhÊtaraÑ dÈtukÈmo hutvÈ attano adhippÈyaÑ 
pavedesi. So nissaraÓajjhÈsayatÈya taÑ paÔikkhipitvÈ kÈlena kÈlaÑ 
DhammasenÈpatiÑ payirupÈsanto tassa santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vattasampanno hutvÈ theraÑ upaÔÔhahati. 

 Tena ca samayena therassa aÒÒataro ÈbÈdho uppanno, tassa 
bhesajjatthÈya Uttaro sÈmaÓero pÈtova pattacÊvaramÈdÈya vihÈrato 
nikkhanto antarÈmagge taÄÈkassa tÊre pattaÑ ÔhapetvÈ udakasamÊpaÑ gantvÈ 
mukhaÑ dhovati. Atha aÒÒataro uma~gacoro1 
______________________________________________________________ 
 1. Ummaggacoro (SÊ, I), umma~gacoro (Ka) 
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Èrakkhapurisehi anubaddho aggadvÈreneva nagarato nikkhamitvÈ palÈyanto 
attanÈ gahitaÑ ratanabhaÓÉikaÑ sÈmaÓerassa patte pakkhipitvÈ palÈyi. 
SÈmaÓero pattasamÊpaÑ upagato. CoraÑ anubandhantÈ rÈjapurisÈ 
sÈmaÓerassa patte bhaÓÉikaÑ disvÈ “ayaÑ coro, iminÈ coriyaÑ katan”ti 
sÈmaÓeraÑ pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ VassakÈrassa brÈhmaÓassa dassesuÑ. 
VassakÈro ca tadÈ raÒÒo vinicchaye niyutto hutvÈ chejjabhejjaÑ anusÈsati. 
So “pubbe mama vacanaÑ nÈdiyi, suddhapÈsaÓÉiyesu pabbajÊ”ti ca 
baddhÈghÈtattÈ kammaÑ asodhetvÈva jÊvantameva taÑ s|le uttÈsesi1. 

 Athassa BhagavÈ ÒÈÓaparipÈkaÑ oloketvÈ taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ 
vipphurantahattha-nakhamaÓimay|khasambhinnasitÈbhatÈya 
paggharantajÈtihi~gulakasuvaÓÓarasadhÈraÑ viya2 
jÈlÈguÓÔhitamudutalunadÊgha~gulihatthaÑ Uttarassa sÊse ÔhapetvÈ “Uttara 
idaÑ te purimakammassa phalaÑ uppannaÑ, tattha tayÈ 
paccavekkhaÓabalena adhivÈsanÈ kÈtabbÈ”ti vatvÈ ajjhÈsayÈnur|paÑ 
dhammaÑ desesi. Uttaro amatÈbhisekasadisena Satthu hatthasamphassena 
saÒjÈtappasÈdasomanassatÈya uÄaraÑ pÊtipÈmojjaÑ paÔilabhitvÈ 
yathÈparicitaÑ vipassanÈmaggaÑ samÈr|Äho ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ 
Satthu ca desanÈvilÈsena tÈvadeva maggapaÔipÈÔiyÈ sabbakilese khepetvÈ 
chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “Sumedho nÈma Sambuddho, bÈttiÑsavaralakkhaÓo. 
   VivekakÈmo BhagavÈ, HimavantamupÈgami. 

   AjjhogÈhetvÈ HimavantaÑ, aggo kÈruÓiko Muni. 
   Palla~kaÑ ÈbhujitvÈna, nisÊdi purisuttamo. 

   VijjÈdharo tadÈ ÈsiÑ, antalikkhacaro ahaÑ. 
   Tis|laÑ SugataÑ gayha, gacchÈmi ambare tadÈ. 

   Pabbatagge yathÈ aggi, puÓÓamÈyeva candimÈ. 
   VanaÑ obhÈsate Buddho, SÈlarÈjÈva phullito. 
______________________________________________________________ 
 1. UttÈpesi (Ka) 2. ...suvaÓÓassa dhÈraÑ viya (Ka) 3. Khu 4. 173 piÔÔhÈdÊsu.
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   VanaggÈ nikkhamitvÈna, BuddharaÑsÊbhidhÈvare. 
   NaÄaggivaÓÓasa~kÈsÈ1, disvÈ cittaÑ pasÈdayiÑ. 

   VicinaÑ addasaÑ pupphaÑ, kaÓikÈraÑ devagandhikaÑ. 
   TÊÓi pupphÈni ÈdÈya, BuddhaseÔÔhamap|jayiÑ. 

   Buddhassa ÈnubhÈvena, tÊÓi pupphÈni me tadÈ. 
   UddhaÑvaÓÔÈ adhopattÈ, chÈyaÑ kubbanti Satthuno. 

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

   Tattha me sukataÑ byamhaÑ, kaÓikÈrÊti2 ÒÈyati. 
   SaÔÔhiyojanamubbedhaÑ, tiÑsayojanavitthataÑ. 

   SahassakaÓÉaÑ3 satabheÓÉu, dhajÈlu haritÈmayaÑ. 
   Satasahassaniyy|hÈ4, byamhe pÈtubhaviÑsu me. 

   SoÓÓamayÈ maÓimayÈ, lohita~kamayÈpi ca. 
   PhalikÈpi ca palla~kÈ, yenicchakÈ yadicchakÈ. 

   MahÈrahaÒca sayanaÑ, t|likÈ vikatÊyutaÑ. 
   UddhalomiÒca ekantaÑ, bimbohanasamÈyutaÑ. 

   BhavanÈ nikkhamitvÈna, caranto devacÈrikaÑ. 
   YathÈ icchÈmi gamanaÑ, devasa~ghapurakkhato. 

   Pupphassa heÔÔhÈ tiÔÔhÈmi, uparicchadanaÑ mama. 
   SamantÈ yojanasataÑ, kaÓikÈrehi chÈditaÑ. 

   SaÔÔhit|riyasahassÈni, sÈyaÑ pÈtaÑ upaÔÔhatuÑ. 
   ParivÈrenti maÑ niccaÑ, rattindivamatanditÈ. 

   Tattha naccehi gÊtehi, tÈÄehi vÈditehi ca. 
   RamÈmi khiÉÉÈ ratiyÈ, modÈmi kÈmÈkÈmahaÑ. 

   Tattha bhutvÈ pivitvÈ ca, modÈmi tidase tadÈ. 
   NÈrÊgaÓehi sahito, modÈmi byamhamuttame. 
______________________________________________________________ 
 1. NaÄaggivanasaÑkÈsÈ (SÊ) 2. KaÓikÈroti (SÊ) 
 3. SahassakhandhaÑ (SÊ) 4. SatasahassÈni by|hÈni (SÊ) 
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   SatÈnaÑ paÒcakkhattuÒca, devarajjamakÈrayiÑ. 
   SatÈnaÑ tÊÓikkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
    PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

   Bhave bhave saÑsaranto, mahÈbhogaÑ labhÈmahaÑ. 
   Bhoge me |natÈ natthi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

   Duve kule1 pajÈyÈmi, khattiye cÈpi brÈhmaÓe. 
   NÊce kule na jÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ, sivikaÑ sandamÈnikaÑ. 
   LabhÈmi sabbamevetaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   DÈsÊgaÓaÑ dÈsagaÓaÑ, nÈriyo samala~katÈ. 
   LabhÈmi sabbamevetaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   KoseyyakambaliyÈni, KhomakappÈsikÈni ca. 
   LabhÈmi sabbamevetaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   NavavatthaÑ navaphalaÑ, navaggarasabhojanaÑ. 
   LabhÈmi sabbamevetaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   ImaÑ khÈda imaÑ bhuÒja, imamhi sayane saya. 
   LabhÈmi sabbamevetaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Sabbattha ph|jito homi, yoso accuggato mama. 
   MahÈpakkho2 sadÈ homi, abhejjapariso sadÈ. 
   ©ÈtÊnaÑ uttamo homi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   SÊtaÑ uÓhaÑ na jÈnÈmi, pariÄÈho na vijjati. 
   Atho cetasikaÑ dukkhaÑ, hadaye me na vijjati.  

   SuvaÓÓavaÓÓo hutvÈna, saÑsarÈmi bhavÈbhave. 
   VevaÓÓiyaÑ na jÈnÈmi, buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Yattha pacchÈ (SÊ) 2. Mahesakkho (Ka) 
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 DevalokÈ cavitvÈna, sukkam|lena codito. 
 SÈvatthiyaÑ pure jÈto, mahÈsÈle su-aÉÉhake. 

 PaÒca kÈmaguÓe hitvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
 JÈtiyÈ sattavassohaÑ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

 UpasampÈdayÊ Buddho, guÓamaÒÒÈya cakkhumÈ. 
 TaruÓo p|janÊyohaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 Dibbaccakkhu visuddhaÑ me, samÈdhikusalo ahaÑ. 
 AbhiÒÒÈpÈramippatto, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 PaÔisambhidÈ anuppatto, iddhipÈdesu kovido. 
 Dhammesu pÈramippatto, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ s|lato uÔÔhahitvÈ parÈnuddayÈya ÈkÈse ÔhatvÈ 
pÈÔihÈriyaÑ dassesi. MahÈjano acchariyabbhutacittajÈto ahosi. TÈvadevassa 
vaÓo saÑr|Ähi, so bhikkh|hi “Èvuso tÈdisaÑ dukkhaÑ anubhavanto kathaÑ 
tvaÑ vipassanaÑ anuyuÒjituÑ asakkhÊ”ti puÔÔho “pageva me1 Èvuso 
saÑsÈre ÈdÊnavo, sa~khÈrÈnaÑ ca sabhÈvo sudiÔÔho, evÈhaÑ tÈdisaÑ 
dukkhaÑ anubhavantopi asakkhiÑ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ visesaÑ 
adhigantun”ti dassento– 
 
 121. “Natthi koci bhavo nicco, sa~khÈrÈ vÈpi sassatÈ. 
 Uppajjanti ca te khandhÈ, cavanti aparÈparaÑ. 
 
 122. EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, bhavenamhi anatthiko. 
 NissaÔo sabbakÈmehi, patto me Èsavakkhayo”ti– 

imaÑ gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (SÊ) 
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 Tattha natthi koci bhavo niccoti kammabhavo upapattibhavo 
kÈmabhavo r|pabhavo ar|pabhavo saÒÒÊsavo asaÒÒÊbhavo 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊbhavo ekavokÈrabhavo catuvokÈrabhavo 
paÒcavokÈrabhavoti evaÑbhedo1, tatthÈpi hÊno ajjhimo ukkaÔÔho dÊghÈyuko 
sukhabahulo vomissasukhadukkhoti evaÑvibhÈgo2 yokoci nicco dhuvo 
thiro apalokiyadhammo3 natthi taÑ taÑ kÈraÓaÑ paÔicca samuppannattÈ. 
YasmÈ ca etadevaÑ, tasmÈ sa~khÈrÈ vÈpi4sassatÈ natthÊti yojanÈ. Paccayehi 
sa~khatattÈ “sa~khÈrÈ”ti laddhanÈme hi paÒcakkhandhe upÈdÈya 
bhavasamaÒÒÈya sa~khÈrÈva5 hutvÈ sambh|tÈ jarÈmaraÓena ca 
vipariÓamantÊti asassatÈ vipariÓÈmadhammÈ. TathÈ hi te “sa~khÈrÈ”ti 
vuccanti. TenÈha uppajjanti ca te khandhÈ, cavanti aparÈparanti. Te 
bhavapariyÈyena sa~khÈrapariyÈyena6 ca vuttÈ paÒcakkhandhÈ 
yathÈpaccayaÑ aparÈparaÑ uppajjanti, uppannÈ ca jarÈya paripÊÄitÈ hutvÈ 
cavanti paribhijjantÊti attho. Etena “bhavo, sa~khÈrÈ”ti ca laddhavohÈrÈ 
paÒcakkhandhÈ udayabbayasabhÈvÈti dasseti. YasmÈ tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ 
sa~khÈre sammasantassa tayopi bhavÈ ÈdittaÑ viya sa~khate7 ÈdÊnavaÑ 
dosaÑ pageva vipassanÈpaÒÒÈya jÈnitvÈ aniccalakkhaÓehi diÔÔhÈ sa~khÈrÈ 
dukkhÈnattÈ vibh|tatarÈ upaÔÔhahanti, tenÈha bhagavÈ “yadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ”ti8. 

 YasmÈ tilakkhaÓaÑ ÈropetvÈ sa~khÈre sammasantassa tayopi bhavÈ 
ÈdittaÑ viya agÈraÑ sappaÔibhayÈ9 upaÔÔhahanti, tasmÈ Èha “bhavenamhi 
anatthiko”ti. EvaÑ pana sabbaso bhavehi vinivattiyamÈnassa sa kÈmesu 
apekkhÈya10 lesopi na sambhavatiyeva, tenÈha “nissaÔo sabbakÈmehÊ”ti, 
amhÊti yojanÈ. MÈnusehi viya dibbehipi kÈmehi nivattitacittosmÊti attho. 
Patto me Èsavakkhayoti yasmÈ evaÑ suparimajjitasa~khÈro bhavesu 
suparidiÔÔhÈdÊnavo kÈmesu ca anÈsattamÈnaso11 tasmÈ s|lamatthake 
nisinnenÈpi me mayÈ patto 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑ pabhedo (SÊ) 2. EvaÒhi bhavo (SÊ) 3. Appalokinadhammo (I) 
 4. Sa~khÈrÈpi (I) 5. Sa~khÈrÈ ca (Ka) 6. IdaÑ padaÑ natthi (SÊ) 
 7. Sa~khataÑ (SÊ, I) 8. SaÑ 2. 19 piÔÔhe. 9. SappaÔibhayaÑ (SÊ, I, Ka)  
 10. AnapekkhÈya (I, Ka)  11. AnÈvattamÈnaso (SÊ, I) 
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adhigato Èsavakkhayo nibbÈnaÑ arahattaÒcÈti. AÒÒehi ca sabrahmacÈrÊhi 
appattamÈnasehi tadadhigamÈya ussÈho karaÓÊyoti bhikkh|naÑ 
ovÈdamadÈsi. 
 

UttarattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. PiÓÉolabhÈradvÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NayidaÑ anayenÈti-ÈdikÈ Èyasmato PiÓÉolabhÈradvÈjattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle sÊhayoniyaÑ 
nibbattitvÈ pabbataguhÈyaÑ viharati. BhagavÈ tassa anuggahaÑ kÈtuÑ 
gocarÈya pakkantakÈle sayanaguhaÑ pavisitvÈ nirodhaÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi. 
SÊho gocaraÑ gahetvÈ nivatto guhÈdvÈre BhagavantaÑ disvÈ haÔÔhatuÔÔho 
jalajathalajapupphehi p|jaÑ katvÈ cittaÑ pasÈdento Bhagavato 
ÈrakkhatthÈya araÒÒe vÈÄamige apanetuÑ tÊsu velÈsu sÊhanÈdaÑ nadanto 
BuddhagatÈya satiyÈ aÔÔhÈsi. YathÈ paÔhamadivasaÑ, evaÑ sattÈhaÑ p|jesi. 
BhagavÈ sattÈhaccayena nirodhÈ vuÔÔhahitvÈ “vattissati imassa ettako 
upanissayo”ti tassa passantasseva ÈkÈsaÑ pakkhanditvÈ vihÈrameva gato. 
SÊho PÈlileyyakahatthÊ viya BuddhaviyogadukkhaÑ adhivÈsetuÑ asakkonto 
kÈlaÑ katvÈ HaÑsavatÊnagare mahÈbhogakule nibbattitvÈ vayappatto 
nagaravÈsÊhi saddhiÑ vihÈraÑ gato dhammadesanaÑ sutvÈ sattÈhaÑ 
mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ yÈvajÊvaÑ puÒÒÈni katvÈ aparÈparaÑ 
devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato kÈle KosambiyaÑ raÒÒo1 
Utenassa2 purohitaputto hutvÈ nibbatti BhÈradvÈjo nÈma nÈmena3. So 
vayappatto tayo vede uggahetvÈ paÒca mÈÓavakasatÈni mante vÈcento 
mahagghasabhÈvena ananur|pÈcÈrattÈ4 tehi pariccajjanto RÈjagahaÑ gantvÈ 
Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca lÈbhasakkÈraÑ disvÈ sÈsane pabbajitvÈ 
bhojane amattaÒÒ| hutvÈ vicaranto SatthÈrÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KosambiyaraÒÒo (SÊ) 2. Udenassa (SÊ, I) 
 3. Nibbatti, tassa bhÈradvÈjoti nÈmaÑ ahosi (SÊ, I) 4. Dur|pacÈrattÈ (SÊ) 
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upÈyena mattaÒÒutÈya patiÔÔhÈpito vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva 
chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Migaluddo pure ÈsiÑ, vipine2 vicaraÑ tadÈ. 
 AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, sabbadhammÈna pÈraguÑ. 

 PiyÈlaphalamÈdÈya, BuddhaseÔÔhassa’dÈsahaÑ. 
 PuÒÒakkhettassa vÊrassa, pasanno sehi pÈÓibhi. 

 EkatiÑ se ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ “Bhagavato sammukhÈ yaÑ sÈvakehi 
pattabbaÑ, taÑ mayÈ pattan”ti, bhikkhusaÑghe ca “yassa magge vÈ phale 
vÈ ka~khÈ atthi, so maÑ pucchat|”ti sÊhanÈdaÑ nadi. Tena taÑ BhagavÈ 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ sÊhanÈdikÈnaÑ 
yadidaÑ PiÓÉolabhÈradvÈjo”ti3 etadagge Ôhapesi. So ekadivasaÑ attano 
santikaÑ upagataÑ gihikÈle sahÈyabh|taÑ macchariÑ 
micchÈdiÔÔhibrÈhmaÓaÑ anukampamÈno tassa dÈnakathaÑ kathetvÈ tena ca 
“ayaÑ mama dhanaÑ vinÈsetukÈmo”ti bhakuÔiÑ katvÈpi “tuyhaÑ 
ekabhattaÑ demÊ”ti vutte “taÑ saÑghassa dehi mÈ mayhan”ti saÑghassa 
pariÓÈmesi. Puna brÈhmaÓena “ayaÑ maÑ buh|naÑ dÈpetukÈmo”ti 
appaccaye pakÈsite dutiyadivasaÑ DhammasenÈpatinÈ saÑghagatÈya 
dakkhiÓÈya mahapphalabhÈvappakÈsanena taÑ pasÈdetvÈ “ayaÑ brÈhmaÓo 
‘ÈhÈragedhena maÑ dÈne niyojesÊ’ti maÒÒati, ÈhÈrassa pana mayÈ sabbaso 
pÈriÒÒÈtabhÈvaÑ na jÈnÈti, handa naÑ jÈnÈpemÊ”ti– 
 
 123. “NayidaÑ anayena jÊvitaÑ, 
 NÈhÈro hadayassa santiko. 
 ŒhÈraÔÔhitiko samussayo, 
 Iti disvÈna carÈmi esanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 82 piÔÔhÈdÊsu. 2. Pavane (SÊ) 3. AÑ 1. 24 piÔÔhe. 

 



312 KhuddakanikÈya 

 124. Pa~koti hi naÑ avedayuÑ, 
 YÈyaÑ vandanap|janÈ kulesu. 
 SukhumaÑ sallaÑ durubbahaÑ, 
 SakkÈro kÈpurisena dujjaho”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha nayidaÑ anayena jÊvitanti idaÑ mama jÊvitaÑ1 anayena aÒÈyena 
veÄudÈnapupphadÈnÈdi-anesanÈya na hoti jÊvitanikantiyÈ abhÈvato. NÈhÈro 
hadayassa santikoti ÈhÈro ca ÈhariyamÈno maggaphalaÒÈÓaÑ viya 
hadayassa cittassa santikaro na hoti, kevalaÑ pana sajjukaÑ 
khudÈpaÔighÈtamattaÑ karotÊti adhippÈyo. Atha vÈ nÈhÈro hadayassa 
santikoti ÈhÈro rasataÓhÈvatthu me hadayassa santiko Èsatto na hoti 
rasataÓhÈya eva abhÈvato. “Santike”tipi paÔhanti. Yo hi2 ÈhÈragiddho 
lÈbhasakkÈrappasuto vicarati, tassa ÈhÈro hadayassa santike nÈma3 
abhiÓhaÑ manasikÈtabbato. Yo pana pariÒÒÈtÈhÈro, so tattha 
pahÊnacchandarÈgo, na tassÈhÈro hadayassa santike nÈma “kathaÑ nu kho 
labheyyan”ti-ÈdimanasikaraÓasseva abhÈvato. Yadi hi jÊvitanikanti 
ÈhÈrarasataÓhÈ ca natthi, atha kasmÈ piÓÉÈya carasÊti anuyogaÑ manasi 
katvÈ Èha “ÈhÈraÔÔhitiko samussayo, iti disvÈna carÈmi esanan”ti. ŒhÈro 
bhojanaÑ Ôhiti ÔhÈnaÑ paccayo etassÈti ÈhÈraÔÔhitiko. 
“ŒhÈrapaÔibaddhavuttiko samussayo kÈyo” iti disvÈna evaÑ ÒatvÈ 
imamatthaÑ buddhiyaÑ ÔhapetvÈ carÈmi esanaÑ, bhikkhÈpariyesanaÑ 
karomÊti attho. 

 PaccayanimittaÑ kulÈni upasa~kamanto tattha vandanap|janÈhi 
lÈbhasakkÈrehi ca bajjhatÊti evaÑ mÈdisesu na cintetabbanti dassento 
“pa~ko”ti gÈthaÑ abhÈsi. Tassattho–yÈ ayaÑ paccayanimittaÑ upagatÈnaÑ 
pabbajitÈnaÑ kulesu gehavÈsÊsu pavattissati guÓasambhÈvanÈ p|janÈ ca, 
yasmÈ taÑ abhÈvitattÈnaÑ osÊdÈpanaÔÔhena malÊnabhÈvakaraÓena ca pa~ko 
kaddamoti BuddhÈdayo avedayuÑ abbhaÒÒÈsuÑ pavedesuÑ vÈ, tasmÈ sÈ 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvitaÑ jÊvikÈ (SÊ, I) 2. PaÔhanti. GihÊ (SÊ, I) 3. Santiko nÈma (SÊ) 
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sappurisÈnaÑ bandhÈya na hoti1 sakkÈrÈsÈya pageva pahÊnattÈ. 
Asappurisassa pana sakkÈrÈsÈ duviÒÒeyyasabhÈvatÈya pÊÄÈjananato anto 
tudanato uddharituÑ asakkuÓeyyato ca sukhumaÑ sallaÑ durubbahaÑ. 
Tato eva tena sakkÈro kÈpurisena dujjaho durubbaheyyo tassa 
pahÈnapaÔipattiyÈ 2appaÔipajjanato, sakkÈrÈsÈpahÈnena pahÊno3 hotÊti2. TaÑ 
sutvÈ brÈhmaÓo there abhippasanno ahosi. 
 

PiÓÉolabhÈradvÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. ValliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 MakkaÔo paÒcadvÈrÈyanti-ÈdikÈ Èyasmato Valliyattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekatiÑse kappe kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ kenacideva karaÓÊyena araÒÒaÑ gato tattha NÈradaÑ nÈma 
paccekasambuddhaÑ rukkham|le vasantaÑ disvÈ pasannamÈnaso naÄehi 
sÈlaÑ katvÈ tiÓehi chÈdetvÈ adÈsi. Ca~kamanaÔÔhÈnaÒcassa sodhetvÈ vÈlukÈ 
okiritvÈ adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓamahÈsÈlassa putto hutvÈ nibbatti, 
Valliyotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto yobbanamanuppatto indriyavasiko 
hutvÈ vicaranto kalyÈÓamittasaÑsaggena BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ 
nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “HimavantassÈvid|re, HÈrito nÈma pabbato. 
   Sayambh| NÈrado nÈma, rukkham|le vasÊ tadÈ. 

   NaÄÈgÈraÑ karitvÈna, tiÓena chÈdayiÑ ahaÑ. 
   Ca~kamaÑ sodhayitvÈna, Sayambhussa adÈsahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TasmÈ sÈ ÈsÈ sappurisÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ na hoti (SÊ, I) 
 2-2. PaÔipajjanato sakkÈrÈsÈ pahÈnena pahÊÓÈ hotÊti (SÊ) 
 3. Na hÊno (Ka) 4. Khu 4. 81 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
 JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

 Tattha me sukataÑ byamhaÑ, naÄakuÔikanimmitaÑ. 
 SaÔÔhiyojanamubbedhaÑ, tiÑsayojanavitthataÑ. 

 Catuddasesu kappesu, devaloke ramiÑ ahaÑ. 
 EkasattatikkhattuÒca, devarajjamakÈrayiÑ. 

 CatuttiÑsatikkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
 PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

 DhammapÈsÈdamÈruyha, sabbÈkÈravar|pamaÑ1. 
 YadicchakÈhaÑ vihare, Sakyaputtassa sÈsane. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, naÄakuÔiyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ puthujjanakÈle attano cittassa r|pÈdi-
ÈrammaÓesu yathÈkÈmappavattiyÈ2, idÈni ariyamaggena niggahitabhÈvassa 
ca vibhÈvanena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 125. “MakkaÔo paÒcadvÈrÈyaÑ, kuÔikÈyaÑ pasakkiya. 
 DvÈrena anupariyeti, ghaÔÔayanto muhuÑ muhuÑ. 
 
 126. TiÔÔha makkaÔa mÈ dhÈvi, na hi te taÑ yathÈ pure. 
 NiggahÊtosi paÒÒÈya, neva d|raÑ gamissasÊ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha ghaÔÔayantoti attano lolabhÈvena rukkhassa aÒÒaÑ sÈkhaÑ 
muÒcitvÈ aÒÒassa gahaÓena anekavÈraÑ tattha rukkhaÑ cÈlento 
phal|pabhogamakkaÔo3 viya tena tena cakkhÈdidvÈrena r|pÈdi-ÈrammaÓesu 
aÒÒaÑ muÒcitvÈ aÒÒaÑ gaÓhanto cittasantÈnassa4 samÈdÈnavasena niccalaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SabbÈkÈravar|pagaÑ (Ka) 2. YathÈkÈmappavattatÈya (SÊ, I) 
 3. Phal|paho makkaÔo (SÊ, I) 4. CittasantÈnaÑ (Ka) 
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ÔhÈtuÑ appadÈnena1 abhikkhaÓaÑ ghaÔÔayanto cÈlento tasmiÑyeva r|pÈdi-
ÈrammaÓe anuparivattati yathÈkÈmaÑ vicarati. VattamÈnasamÊpatÈya cettha 
vattamÈnavacanaÑ. EvaÑ anupariyanto ca tiÔÔha makkaÔa mÈ dhÈvi tvaÑ 
cittamakkaÔa idÈni tiÔÔha mÈ dhÈvi, ito2 paÔÔhÈya te dhÈvituÑ na sakkÈ, 
tasmÈ na hi te taÑ yathÈ pure yasmÈ taÑ attabhÈvagehaÑ pubbe viya na te 
sevitaÑ pihitadvÈrabhÈvato, kiÒca3 niggahÊtosi paÒÒÈya sayaÒca idÈni 
maggapaÒÒÈya kilesÈbhisa~khÈrasa~khÈtÈnaÑ pÈdÈnaÑ4 chedanena 
accantikaÑ niggahaÑ pattosi, tasmÈ neva d|raÑ gamissasi ito attabhÈvato 
d|raÑ dutiyÈdi-attabhÈvaÑ neva gamissasi yÈvacarimakacittaÑ5 eva te 
gamananti dasseti. “Neto d|ran”tipi pÈÔho, so evattho. 
 

ValliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. Ga~gÈtÊriyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 TiÓÓaÑ me tÈlapattÈnanti-ÈdikÈ Èyasmato Ga~gÈtÊriyattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto sÈsane abhippasanno hutvÈ bhikkhusaÑghassa 
pÈnÊyamadÈsi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ 
paÒÒÈni katvÈ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa gahapatissa putto hutvÈ nibbatti, “Datto”tissa 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto gharÈvÈsaÑ vasanto agamanÊyaÔÔhÈnabhÈvaÑ 
ajÈnitvÈ vÊtikkamaÑ katvÈ puna agamanÊyaÔÔhÈnabhÈvaÑ ÒatvÈ saÑvegajÈto 
pabbajitvÈ taÑ kammaÑ jigucchitvÈ l|khapaÔipattiÑ anutiÔÔhanto 
paÑsuk|lacÊvaraÑ chavasittasadisaÑ mattikÈpattaÒca gahetvÈ Ga~gÈtÊre tÊhi 
tÈlapattehi kuÔikaÑ katvÈ vihÈsi, tenevassa Ga~gÈtÊriyoti samaÒÒÈ ahosi. So 
“arahattaÑ appatvÈ na kenaci sallapissÈmÊ”ti cittaÑ adhiÔÔhÈya paÔhamaÑ 
saÑvaccharaÑ tuÓhÊbh|to vacÊbhedaÑ akarontova vihÈsi. Dutiye 
saÑvacchare gocaragÈme aÒÒatarÈya itthiyÈ “m|go nu kho no”ti 
vÊmaÑsitukÈmÈya patte khÊraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Appahonto (SÊ, I) 2. Itova (Ka) 3. KiÒci (SÊ, I) 
 4. Hi upÈdÈnÈnaÑ (SÊ, I) 5. YÈvacarimakacittÈ (SÊ) 
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ÈsiÒcantiyÈ hatthavikÈre katepi okirite “alaÑ bhaginÊ”ti vÈcaÑ nicchari1. 
Tatiye pana saÑvacchare antaravasseva ghaÔayanto vÈyamanto arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

 “Padumuttarabuddhassa, bhikkhusaÑghe anuttare. 
 Pasannacitto sumano, pÈnÊghaÔamap|rayiÑ. 

 Pabbatagge dumagge vÈ, ÈkÈse vÈtha bh|miyaÑ. 
 YadÈ pÈnÊyamicchÈmi, khippaÑ nibbattate mama. 

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

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

 ArahÈ pana hutvÈ attano pubbabhÈgapaÔipattiyÈ vibhÈvanamukhena 
aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 127. “TiÓÓaÑ me tÈlapattÈnaÑ, Ga~gÈtÊre kuÔÊ katÈ. 
 Chavasittova me patto, paÑsuk|laÒca cÊvaraÑ. 
 
 128. DvinnaÑ antaravassÈnaÑ, ekÈ vÈcÈ me bhÈsitÈ. 
 Tatiye antaravassamhi, tamokhandho pÈdÈlito”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha tiÓÓaÑ me tÈlapattÈnaÑ, Ga~gÈtÊre kuÔÊ katÈti tÈlarukkhato 
patitehi tÊhi tÈlapaÓÓehi mayhaÑ vassanapariharaÓatthaÑ3 Ga~gÈya nadiyÈ 
tÊre kuÔikÈ katÈ. Tena attano senÈsanasantosaÑ dasseti. VuttaÑ hi 
DhammasenÈpatinÈ– 

 “Palla~kena nisinnassa, jaÓÓuke nÈbhivassati4. 
 AlaÑ phÈsuvihÈrÈya, pahitattassa bhikkhuno”ti5. 

 “TÈlapattÊnan”tipi pÈÔho, so evattho. Chavasittova me pattoti mayhaÑ 
patto chavasittasadiso, matÈnaÑ khÊrasecanakuÓÉasadiso6ti 
______________________________________________________________ 
 1. VÈcÈ nicchÈritÈ (SÊ) 2. Khu 4. 78 piÔÔhe.  
 3. VassÈnaÑ pariharaÓatthaÑ (SÊ) 4. NÈtivassati (SÊ, I, Ka)  
 5. Khu 2. 344; Khu 11. 348 piÔÔhesu. 6. ...kuÓÉisadiso (I) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  317  

attho. PaÑsuk|laÒca cÊvaranti cÊvaraÒca me antaramagga1susÈnÈdÊsu 
chaÉÉitanantakehi2 kataÑ paÑsuk|laÑ. Padadvayena parikkhÈrasantosaÑ 
dasseti.  

 DvinnaÑ antaravassÈnanti dvÊsu antaravassesu, pabbajitato 
arahattamappatta-saÑvaccharesu. EkÈ vÈcÈ me bhÈsitÈti ekÈ “alaÑ 
bhaginÊ”ti khÊrapaÔikkhepavÈcÈ eva mayÈ vuttÈ, aÒÒo tattha vacÊbhedo 
nÈhosi. Tena ukkaÑsagataÑ kÈyavacÊsaÑyamaÑ dasseti. Tatiye 
antaravassamhÊti tatiyassa saÑvaccharassa abbhantare, tasmiÑ 
aparipuÓÓeyeva. Tatiye antaravassamhÊti tatiyassa saÑvaccharassa 
abbhantare, tasmiÑ aparipuÓÓeyeva. Tamokhandho padÈlitoti aggamaggena 
tamokhandho bhinno, avijjÈnusayo samucchinnotti attho. Tena 
tadekaÔÔhatÈya sabbakilesÈnaÑ anavasesappahÈnaÑ vadati.  
 

Ga~gÈtÊriyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. AjinattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Api ce hoti tevijjoti-ÈdikÈ Èyasmato Ajinattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto BuddhasuÒÒe loke kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
kenacideva karaÓÊyena araÒÒaÑ gato tattha SucintitaÑ nÈma 
paccekasambuddhaÑ ÈbÈdhena pÊÄitaÑ nisinnaÑ disvÈ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ bhesajjatthÈya3 pasannamÈnaso ghatamaÓÉaÑ adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ aÒÒatarassa 
daliddabrÈhmaÓassa gehe paÔisandhiÑ gaÓhi. TaÑ vijÈyanakÈle 
ajinacammena sampaÔicchiÑsu. Tenassa Ajinotveva nÈmaÑ akaÑsu. So 
bhogasaÑvattaniyassa kammassa akatattÈ daliddakule nibbatto vayappattopi 
appannapÈnabhojano hutvÈ vicaranto JetavanapaÔiggahaÓe BuddhÈnubhÈvaÑ 
disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na 
cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 
______________________________________________________________ 
 1. AntarÈmagga (SÊ, I, Ka) 2. ChaÉÉitÈnantakehi (SÊ, I) 
 3. BhesajjaÑ datvÈ (Ka) 4. Khu 4. 8 piÔÔhe. 
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 “SucintitaÑ BhagavantaÑ, LokajeÔÔhaÑ narÈsabhaÑ. 
 UpaviÔÔhaÑ mahÈraÒÒaÑ, vÈtÈbÈdhena pÊÄitaÑ. 

 DisvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ, ghatamaÓÉamupÈnayiÑ1. 
 KatattÈ ÈcitattÈ ca, Ga~gÈ BhÈgÊrathÊ ayaÑ2. 

 MahÈsamuddÈ cattÈro, ghataÑ sampajjare mama. 
 AyaÒca pathavÊ ghorÈ, appamÈÓÈ asa~khiyÈ. 

 Mama sa~kappamaÒÒÈya, bhavate3 madhusakkarÈ. 
 CÈtuddÊpÈ ime rukkhÈ, pÈdapÈ dharaÓÊruhÈ. 

 Mama sa~kappamaÒÒÈya, kapparukkhÈ bhavanti te. 
 PaÒÒÈsakkhattuÑ devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 

 EkapaÒÒÈsakkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
 PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ dÈnamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, ghatamaÓÉassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈpi purimakammanissandena appalÈbhÊ 
appaÒÒÈtova ahosi. UddesabhattasalÈkabhattÈnipi lÈmakÈneva pÈpuÓanti. 
Kammaphaleneva ca naÑ puthujjanÈ bhikkh| sÈmaÓerÈ ca “appaÒÒÈto”ti 
avamaÒÒanti. Thero te bhikkh| saÑvejento– 
 
 129. “Api ce hoti tevijjo, 
 MaccuhÈyÊ anÈsavo. 
 ApaÒÒÈtoti naÑ bÈlÈ, 
 AvajÈnanti ajÈnatÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. UpÈdÈyiÑ (SÊ) 2. BhÈvitattÈ ca, taÑ me bhÈgÊrathÊ viya (SÊ) 3. Bhavanti (SÊ) 
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 130. Yo ca kho annapÈnassa, 
 LÈbhÊ hotÊdha puggalo. 
 PÈpadhammopi ce hoti, 
 So nesaÑ hoti sakkato”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha apÊti sambhÈvane nipÈto. Ceti parikappane. HotÊti bhavati. Tisso 
vijjÈ etassÈti tevijjo. MaccuÑ pajahatÊti maccuhÈyÊ. KÈmÈsavÈdÊnaÑ 
abhÈvena anÈsavo. IdaÑ vuttaÑ hoti–dibbacakkhuÒÈÓaÑ 
pubbenivÈsaÒÈÓaÑ ÈsavakkhayaÒÈÓanti imÈsaÑ tissannaÑ vijjÈnaÑ 
adhigatattÈ tevijjo tato eva sabbaso kÈmÈsavÈdÊnaÑ parikkhÊÓattÈ anÈsavo 
ÈyatiÑ punabbhavassa aggahaÓato maraÓÈbhÈvena maccuhÈyÊ yadipi hoti, 
evaÑ santepi appaÒÒÈtoti naÑ bÈlÈ avajÈnanti yassatthÈya kulaputtÈ 
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, taÑ sadatthaÑ anupÈpuÓitvÈ 
Ôhitampi naÑ uttamaÑ purisaÑ “dhutavÈdo bahussuto dhammakathiko”ti 
uppannalÈbhassa1 abhÈvato “na paÒÒÈto na pÈkaÔo”ti bÈlÈ 
dummedhapuggalÈ avajÈnanti, kasmÈ? AjÈnatÈ ajÈnanakÈraÓÈ guÓÈnaÑ 
ajÈnanameva2 tattha kÈraÓanti dasseti. 

 YathÈ ca guÓÈnaÑ ajÈnanato bÈlÈ lÈbhagarutÈya sambhÈvanÊyampi 
avajÈnanti, evaÑ guÓÈnaÑ3 ajÈnanato lÈbhagarutÈya evaÑ avajÈnitabbampi 
sambhÈventÊti dassento dutiyaÑ gÈthaÑ Èha. Tattha yoti aniyamavacanaÑ. 
Ca-saddo byatireke, tena yathÈvuttapuggalato imassa puggalassa 
vuccamÈnaÑyeva visesaÑ janeti. Khoti avadhÈraÓe. AnnapÈnassÈti 
nidassanamattaÑ. LÈbhÊti lÈbhavÈ. IdhÈti imasmiÑ loke. JarÈmaraÓehi tassa 
tassa sattÈvÈsassa p|raÓato galanato ca puggalo. PÈpadhammoti 
lamakadhammo. AyaÒhettha attho–yo pana puggalo 
cÊvarÈdipaccayamattasseva lÈbhÊ hoti, na jhÈnÈdÊnaÑ, so pÈpicchatÈya 
dussÊlabhÈvena hÊnadhammopi samÈno idha imasmiÑ loke bÈlÈnaÑ 
lÈbhagarutÈya sakkato garukato hotÊti. 
 

AjinattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. UppajjanalÈbhassa (Ka) 2. AjÈnatÈ guÓÈnaÑ ajÈnanameva (Ka) 3. AguÓÈnaÑ (Ka) 
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6. MeÄajinattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YadÈhaÑ dhammamassosinti ÈdikÈ Èyasmato MeÄajinattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
puÒÒÈni upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ BhagavantaÑ piÓÉÈya gacchantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso madhuraÑ ÈmodaphalaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde BÈrÈÓasiyaÑ 
khattiyakule nibbattitvÈ MeÄajinoti laddhanÈmo vijjÈsippesu nipphattiÑ gato 
paÓÉito byatto disÈsu pÈkaÔo ahosi. So Bhagavati BÈrÈÓasiyaÑ Isipatane 
viharante vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ tadaheva arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “SahassaraÑsÊ BhagavÈ, Sayambh| aparÈjito. 
 VivekÈ vuÔÔhahitvÈna, gocarÈyÈbhinikkhami. 

 Phalahattho ahaÑ disvÈ, upagacchiÑ narÈsabhaÑ. 
 Pasannacitto sumano, avaÔaÑ adadiÑ phalaÑ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aparabhÈge bhikkh|hi “Èvuso kiÑ tayÈ 
uttarimanussadhammo adhigato”ti puÔÔho sÊhanÈdaÑ nadanto– 
 
 131. “YadÈhaÑ dhammamassosiÑ, bhÈsamÈnassa Satthuno. 
 Na ka~khamabhijÈnÈmi, sabbaÒÒ| aparÈjite. 
 
 132. SatthavÈhe mahÈvÊre, sÈrathÊnaÑ varuttame. 
 Magge paÔipadÈyaÑ vÈ, ka~khÈ mayhaÑ na vijjatÊ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 88 piÔÔhÈdÊsu. 
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 Tattha yadÈti yasmiÑ kÈle. Ahanti attÈnaÑ niddisati. Dhammanti 
catusaccadhammaÑ. Assosinti suÓiÑ. Satthunoti diÔÔhadhammikÈdi-atthehi 
veneyyÈnaÑ sÈsanaÔÔhena Satthuno. Ka~khanti saÑsayaÑ. 
Sa~khatamasa~khataÒca anavasesato jÈnanaÔÔhena sabbaÒÒ|. Kutocipi 
parÈjitÈ1bhÈvena aparÈjite2. VeneyyasattÈnaÑ saÑsÈrakantÈrato nibbÈnaÑ 
paÔivÈhanaÔÔhena satthavÈhe. IdaÑ vuttaÑ hoti–yato pabhuti ahaÑ 
Satthuno dhammaÑ desentassa catusaccadhammaÑ assosiÑ 
sotadvÈrÈnusÈrena upadhÈresiÑ upalabhiÑ, tato paÔÔhÈya 
anavasesasa~khatÈsa~khatasammutidhammÈnaÑ sayambh|ÒÈÓena jÈnanato 
sabbaÒÒ|3 anÈvaraÓadassÈvimhi, paÒcannampi mÈrÈnaÑ abhibhavanato 
tehi4 aparÈjitattÈ sadevake loke appaÔihatadhammacakkattÈ ca aparÈjite, 
veneyyasattÈnaÑ lobhakantÈrÈdito vÈhanaÔÔhena satthavÈhe, 
mahÈvikkantatÈya mahÈvÊre, aÒÒehi duddamÈnaÑ purisadammÈnaÑ 
saraÓato accantikena damathena5 damanato sÈrathÊnaÑ pavarabh|te uttame 
SammÈsambuddhe, “Buddho nu kho, no nu kho”ti ka~khaÑ nÈbhijÈnÈmi 
aparappaccayabhÈvato. TathÈr|pe desite ariyamagge tadupÈdÈyabh|tÈya ca 
sÊlÈdipaÔipadÈya niyyÈniko nu kho, na nu kho”ti ka~khÈ vicikicchÈ na vijjati 
natthÊti. Ettha ca ariyadhamme saÑsayÈbhÈvakathanena ariyasaÑghepi 
saÑsayÈbhÈvo kathitoyevÈti daÔÔhabbaÑ tattha patiÔÔhitassa 
anaÒÒathÈbhÈvatoti. 
 

MeÄajinattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. RÈdhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈ agÈraÑ ducchannanti-ÈdikÈ Èyasmato RÈdhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto vihÈraÑ gantvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno SatthÈrÈ ekaÑ bhikkhuÑ 
paÔibhÈneyyakÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapiyamÈnaÑ disvÈ sayaÑ taÑ ÔhÈnantaraÑ 
patthetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AparÈjita (SÊ, Ka) 2. AparÈjito (I, Ka) 3. SabbaÒÒu (I)  
 4. Tehipi (SÊ, I) 5. Damanena (SÊ, I) 
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mahÈdÈnaÑ pavattesi. Satthu uÄÈraÒca p|jaÑ akÈsi. So evaÑ katapaÓidhÈno 
tato cuto tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ piÓÉÈya 
gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso madhurÈni ambaphalÈni adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ Bhagavato kÈle RÈjagahe 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ RÈdhoti laddhanÈmo vayappatto hutvÈ 
gharÈvÈsaÑ vasanto mahallakakÈle puttadÈrehi apasÈdito “kiÑ me 
gharÈvÈsena, pabbajissÈmÊ”ti vihÈraÑ gantvÈ there bhikkh| upasa~kamitvÈ 
pabbajjaÑ yÈcitvÈ tehi “ayaÑ brÈhmaÓo jiÓÓo na sakkoti vattapaÔivattaÑ 
p|retun”ti paÔikkhitto Satthu santikaÑ gantvÈ attano ajjhÈsayaÑ pavedetvÈ 
SatthÈrÈ upanissayasampattiÑ oloketvÈ ÈÓattena DhammasenÈpatinÈ 
pabbÈjito vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, pÈdaphalaÑ adÈsahaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ Satthu santikÈvacaro hutvÈ vicaranto Satthu 
dhammadesanÈpaÔibhÈnassa paccayabh|tÈnaÑ paÔibhÈnajÈnanakÈnaÑ2 aggo 
jÈto. Therassa hi diÔÔhisamudÈcÈraÒca Ègamma Dasabalassa navanavÈ3 
dhammadesanÈ paÔibhÈti. TenÈha BhagavÈ “etadaggaÑ bhikkhave mama 
sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔibhÈneyyakÈnaÑ yadidaÑ RÈdho”ti4. So 
ekadivasaÑ “ime sattÈ abhÈvanÈya rÈgena abhibhuyyanti, bhÈvanÈya sati 
taÑ5 natthÊ”ti bhÈvanaÑ thomento “yathÈ agÈran”ti-ÈdinÈ gÈthÈdvayamÈha. 
 
 133-4. Tattha agÈranti yaÑkiÒci gehaÑ. Ducchannanti viraÄacchannaÑ 
chiddÈvachiddaÑ. SamativijjhatÊti vassavuÔÔhi vinivijjhati. AbhÈvitanti taÑ 
agÈraÑ vuÔÔhi viya 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 89 piÔÔhe. 2. PaÔibhÈnakÈnaÑ (SÊ, I) 3. Na taÑ vinÈ (SÊ, I)  
 4. AÑ 1. 26 piÔÔhe. 5. SahitaÑ (SÊ), patitaÑ (Ka) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  323  

bhÈvanÈya rahitattÈ abhÈvitaÑ cittaÑ1. RÈgo samativijjhatÊti na kevalaÑ 
rÈgova, dosamohamÈnÈdayopi2 sabbakilesÈ tathÈr|paÑ cittaÑ 
ativijjhantiyeva. SubhÈvitanti samathavipassanÈbhÈvanÈhi suÔÔhu bhÈvitaÑ, 
evar|paÑ cittaÑ succhannaÑ gehaÑ vuÔÔhi viya rÈgÈdayo kilesÈ 
ativijjhituÑ na sakkontÊti. 
 

RÈdhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. SurÈdhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KhÊÓÈ hi mayhaÑ jÈtÊti-ÈdikÈ Èyasmato SurÈdhattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso mÈtulu~gaphalaÑ adÈsi. So 
tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde anantaraÑ vuttassa 
RÈdhattherassa kaniÔÔho hutvÈ nibbatti, SurÈdhotissa nÈmaÑ ahosi. So 
jeÔÔhabhÈtari RÈdhe3 pabbajite sayampi pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ 
karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “KaÓikÈraÑva jalitaÑ, puÓÓamÈyeva candimaÑ. 
    JalantaÑ dÊparukkhaÑva, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   MÈtulu~gaphalaÑ gayha, adÈsiÑ Satthuno ahaÑ. 
   DakkhiÓeyyassa vÊrassa, pasanno sehi pÈÓibhi. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ sÈsanassa niyyÈnikabhÈvadassanatthaÑ aÒÒaÑ 
byÈkaronto “khÊÓÈ hi mayhan”ti-ÈdinÈ gÈthÈdvayamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. Cittampi (I) 2. MohÈdayopi (SÊ, Ka) 
 3. Natthi (I,Ka) 4. Khu 4. 89 piÔÔhÈdÊsu. 
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 135-6. Tattha khÊÓÈti khayaÑ pariyosÈnaÑ gatÈ. JÈtÊti bhavo 
bhavanibbatti vÈ1. VusitaÑ JinasÈsananti Jinassa SammÈsambuddhassa 
sÈsanaÑ maggabrahmacariyaÑ vuÔÔhaÑ parivuÔÔhaÑ. PahÊno jÈlasa~khÈtoti 
sattasantÈnassa ottharaÓato nissarituÑ appadÈnato ca “jÈlasa~khÈto”ti ca 
laddhanÈmÈ diÔÔhi avijjÈ ca pahÊnÈ maggena samucchinnÈ. Bhavanetti 
sam|hatÈti kÈmabhavÈdikassa bhavassa nayanato pavattanato 
bhavanettisaÒÒitÈ taÓhÈ samugghÈÔitÈ. YassatthÈya pabbajitoti yassa atthÈya 
yadatthaÑ ahaÑ agÈrasmÈ gehato anagÈriyaÑ pabbajjaÑ pabbajito 
upagato2. So sabbesaÑ3 orambhÈgiyuddhambhÈgiyappabhedÈnaÑ 
saÑyojanÈnaÑ bandhanÈnaÑ khayabh|to attho nibbÈnasa~khÈto paramatto 
arahattasa~khÈto sadattho ca mayÈ anuppatto adhigatoti attho. 
 

SurÈdhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. GotamattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SukhaÑ supantÊti Èyasmato Gotamattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ 
upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso ÈmodaphalamadÈsi. Tena 
puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ aparÈparaÑ puÒÒÈni katvÈ 
sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ Gotamoti laddhanÈmo sattavassikakÈle upanayanaÑ katvÈ 
ratanabhikkhaÑ caritvÈ sahassaÑ labhitvÈ taÑ tÈdise ÔhÈne ÔhapetvÈ vataÑ 
caranto soÄasasattarasavassuddesikakÈle akalyÈÓamittehi kÈmesu 
parinÊyamÈno4 ekissÈ r|p|pajÊviniyÈ taÑ sahassabhaÓÉikaÑ datvÈ 
brahmacariyavinÈsaÑ patvÈ tÈya cassa brahmacÈrir|paÑ disvÈ virattÈkÈre 
dassite ekarattivÈseneva nibbinnar|po attano brahmacariyavinÈsaÑ 
dhanajÈniÒca saritvÈ “ayuttaÑ mayÈ katan”ti vippaÔisÈrÊ ahosi. SatthÈ tassa 
hetusampattiÑ cittÈcÈraÒca5 ÒatvÈ tassa 
______________________________________________________________ 
 1. BhavanibbattitÈ (SÊ) 2. PabbajiÑ pabbajjaÑ upagato (SÊ) 3. Sabbaso (SÊ, I) 
 4. ParitÈpiyamÈno (SÊ, Ka) 5. CittacÈraÒca (Ka) 
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ÈsannaÔÔhÈne attÈnaÑ dassesi. So SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso 
upasa~kami, tassa BhagavÈ dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajanto khuraggeyeva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, ÈmodamadadiÑ phalaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ jhÈnasukhena phalasukhena vÊtinÈmentaÑ eko 
gihisahÈyo upagantvÈ “Èvuso tayÈ ratanabhikkhÈya laddhaÑ pabbajanto kiÑ 
akÈsÊ”ti pucchi. TaÑ sutvÈ thero “idaÑ nÈma katan”ti anÈcikkhitvÈ 
mÈtugÈme dosaÑ pakÈsetvÈ attano vÊtarÈgabhÈvena2 aÒÒaÑ byÈkaronto 
“sukhaÑ supantÊ”ti-ÈdinÈ gÈthÈdvayamÈha. 
 
 137. Tattha sukhaÑ supanti munayo, ye itthÊsu na bajjhareti ye itthÊsu 
visayabh|tÈsu nimittabh|tÈsu vÈ rÈgabandhanena na bajjhanti, te munayo3 
tapassino saÑyatindriyÈ sukhaÑ supanti sukhaÑ viharanti, natthi tesaÑ 
dukkhanti adhippÈyo. “SupantÊ”ti hi nidassanamattametaÑ. SadÈ ve 
rakkhitabbÈs|ti ekaÑsena sabbakÈlaÑ rakkhitabbÈsu. Itthiyo hi 
sattabh|mike nippurise pÈsÈde uparibh|miyaÑ vasÈpetvÈpi, kucchiyaÑ 
pakkhipitvÈpi na sakkÈ rakkhituÑ, tasmÈ tÈ kiÔÔhÈdigÈviyo4viya sabbakÈlaÑ 
rakkhaÓÊyÈ honti. BahucittatÈya vÈ sÈmikena vatthÈla~kÈrÈnuppadÈnÈdinÈ 
cittaÒÒathattato sabbakÈlaÑ rakkhitabbÈ5. SarÊrasabhÈvaÑ vÈ6 
mÈlÈgandhÈdÊhi paÔicchÈdanavasena rakkhitabbacittatÈya rakkhitabbÈti7. 
YÈsu saccaÑ sudullabhanti yÈsu saccavacanaÑ laddhuÑ na sakkÈ, itthiyo hi 
aggimpi pavisanti, visampi khÈdanti, satthampi Èharanti, ubbandhitvÈpi 
kÈlaÑ karonti, na pana sacce ÔhÈtuÑ sakkonti. TasmÈ evar|pÈ itthiyo 
vajjetvÈ ÔhitÈ munayo sukhitÈ vatÈti8 dasseti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 91 piÔÔhe. 2. VÊtarÈgabhÈvavibhÈvanena (SÊ, I) 
 3. Te sekhamunayo (SÊ) 4. BhÈgiyo (SÊ), bhogiyo (I, Ka) 
 5. RakkhitÈ vÈ (SÊ, I), rakkhitaÑ vÈ (Ka) 6. SarÊrasabhÈgÈ vÈ (SÊ) 
 7. RakkhitabbÈti sadÈ ve rakkhitabbÈ (SÊ) 8. SukhitÈti (SÊ) 
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 138. IdÈni yassa appahÊnattÈ evar|pÈsu itthÊsupi bajjhanti, tassa 
kÈmassa attano suppahÊnataÑ accantaniÔÔhitataÒca dassento dutiyaÑ 
gÈthamÈha. VadhaÑ carimha te kÈmÈti ambho kÈma tava vadhaÑ 
accantasamucchedaÑ ariyamaggena carimha, “vadhaÑ carimhase”tipi 
pÈÔho, vadhÈya pahÈnÈya maggabrahmacariyaÑ acarimhÈti attho. AnaÓÈ 
dÈni te mayanti idÈni aggamaggapattito1 paÔÔhÈya iÓabhÈvakarÈya pahÊnattÈ 
kÈma te anaÓÈ mayaÑ, na tuyhaÑ iÓaÑ dhÈrema. AvÊtarÈgo hi rÈgassa 
vase2 vattanato tassa iÓaÑ dhÈrento viya hoti, vÊtarÈgo pana taÑ 
atikkamitvÈ paramena cittissariyena samannÈgato. AnaÓattÈ eva3 gacchÈma 
dÈni nibbÈnaÑ, yattha gantvÈ na socati yasmiÑ nibbÈne gamanahetu 
sabbaso sokahet|naÑ abhÈvato na socati, taÑ anupÈdisesanibbÈnameva 
idÈni gacchÈma anupÈpuÓÈmÈti attho. 
 

GotamattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. VasabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Pubbe hanati attÈnanti Èyasmato Vasabhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto BuddhasuÒÒe loke brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto 
brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu nipphattiÑ gantvÈ nekkhammajjhÈsayatÈya 
gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ cuddasahassatÈpasaparivÈro 
Himavantassa avid|re Samagge nÈma4 pabbate assamaÑ kÈretvÈ vasanto 
jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ tÈpasÈnaÑ ovÈdÈnusÈsaniyo dento5 ekadivasaÑ 
evaÑ cintesi “ahaÑ kho dÈni imehi tÈpasehi sakkato garukato p|jito 
viharÈmi, mayÈ pana p|jetabbo na upalabbhati, dukkho kho panÈyaÑ loke6 
yadidaÑ agaruvÈso”ti. EvaÑ pana cintetvÈ purimabuddhesu katÈdhikÈratÈya 
purimabuddhÈnaÑ cetiye attanÈ kataÑ p|jÈsakkÈraÑ anussaritvÈ 
“yann|nÈhaÑ purimabuddhe uddissa PulinacetiyaÑ katvÈ p|jaÑ 
kareyyan”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Aggamagguppattito (SÊ, I) 2. VasaÑ (SÊ, I) 3. AnimittÈ eva (SÊ) 
 4. Samagga nÈma (SÊ) 5. Niyojento (I) 6. Loko (I) 
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haÔÔhatuÔÔho iddhiyÈ pulinath|paÑ suvaÓÓamayaÑ mÈpetvÈ 
suvaÓÓamayÈdÊhi tisahassamattehi1 pupphehi devasikaÑ p|jaÑ karonto 
yÈvatÈyukaÑ puÒÒÈni katvÈ aparihÊnajjhÈno kÈlaÑ katvÈ brÈhmaloke 
nibbatto. Tatthapi yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cuto TÈvatiÑse2 nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde VesÈliyaÑ 
LicchavirÈjakule nibbattitvÈ Vasabhoti laddhanÈmo vayappatto Bhagavato 
VesÈligamane BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne3– 

   HimavantassÈvid|re, Samaggo4 nÈma pabbato. 
   Assamo sukato mayhaÑ, paÓÓasÈlÈ sumÈpitÈ. 

   NÈrado nÈma nÈmena, jaÔilo uggatÈpano. 
   CatuddasasahassÈni, sissÈ paricaranti maÑ. 

   PaÔisallÊnako santo, evaÑ cintesahaÑ tadÈ. 
   Sabbo jano maÑ p|jeti5, nÈhaÑ p|jemi kiÒcanaÑ6. 

   Na me ovÈdako atthi, vattÈ koci na vijjati. 
   AnÈcariyupajjhÈyo, vane vÈsaÑ upemahaÑ. 

   UpÈsamÈno yamahaÑ, garucittaÑ upaÔÔhahe7. 
   So me Ècariyo natthi, vanavÈso niratthako. 

   ŒyÈgaÑ me gavesissaÑ, garuÑ bhÈvaniyaÑ tathÈ. 
   SÈvassayo vasissÈmi, na koci garahissati. 

   UttÈnak|lÈ nadikÈ, supatitthÈ manoramÈ. 
   SaÑsuddhapulinÈkiÓÓÈ, avid|re mamassamaÑ. 

   NadiÑ AmarikaÑ nÈma8, upagantvÈnahaÑ tadÈ. 
   SaÑvaÉÉhayitvÈ pulinaÑ, akaÑ pulinacetiyaÑ. 

   Ye te ahesuÑ SambuddhÈ, bhavantakaraÓÈ MunÊ. 
   TesaÑ etÈdiso th|po, taÑ nimittaÑ karomahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TiÑsasahassamattehi (I, Ka) 2. TÈvatiÑsesu (I)   
 3. Khu 4. 79 piÔÔhÈdÊsu. 4. Yamako (PÈÄiyaÑ)  
 5. Sabbo jano maÑ p|jayati (SÊ) 6. KaÑcana (SÊ)  
 7. UpaÔÔhape (SÊ) 8. ApadikaÑ nÈma (SÊ), AmarikaÑ (Ka) 
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   KaritvÈ pulinaÑ th|paÑ, sovaÓÓaÑ mÈpayiÑ ahaÑ. 
   SoÓÓaki~kaÓipupphÈni, sahasse tÊÓi p|jayiÑ. 

   SÈyapÈtaÑ namassÈmi, vedajÈto kataÒjalÊ. 
   SammukhÈ viya SambuddhaÑ, vandiÑ PulinacetiyaÑ. 

   YadÈ kilesÈ jÈyanti, vitakkÈ gehanissitÈ. 
   SarÈmi sukataÑ th|paÑ, paccavekkhÈmi tÈvade. 

   UpanissÈya viharaÑ, satthavÈhaÑ vinÈyakaÑ. 
   Kilese saÑvaseyyÈsi, na yuttaÑ tava mÈrisa. 

   Saha Èvajjite th|pe, gÈravaÑ hoti me tadÈ. 
   Kuvitakke vinodesiÑ, nÈgo tuttaÔÔito yathÈ. 

   EvaÑ viharamÈnaÑ maÑ, maccurÈjÈbhimaddatha. 
   Tattha kÈla~kato santo, brahmalokamagacchahaÑ. 

   YÈvatÈyuÑ vasitvÈna, tidive upapajjahaÑ. 
   AsÊtikkhattuÑ Devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 

   SatÈnaÑ tÊÓikkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

   SoÓÓaki~kaÓipupphÈnaÑ, vipÈkaÑ anubhomahaÑ. 
   DhÈtÊsatasahassÈni, parivÈrenti maÑ bhave. 

   Th|passa pariciÓÓattÈ, rajojallaÑ na limpati. 
   Gatte sedÈ na muccanti, SuppabhÈso bhavÈmahaÑ. 

   Aho me sukato th|po, sudiÔÔhÈ’marikÈ nadÊ1. 
   Th|paÑ katvÈna pulinaÑ, pattomhi acalaÑ padaÑ. 

   KusalaÑ kattukÈmena, jantunÈ sÈragÈhinÈ. 
   Natthi khettaÑ akhettaÑ vÈ, paÔipattÊva sÈdhakÈ. 

   YathÈpi balavÈ poso, aÓÓavaÑ taritussahe. 
   ParittaÑ kaÔÔhamÈdÈya, pakkhandeyya mahÈsaraÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParikhÈnadÊ (SÊ) 
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   ImÈhaÑ kaÔÔhaÑ nissÈya, tarissÈmi mahodadhiÑ. 
   UssÈhena vÊriyena, tareyya udadhiÑ naro. 

   Tatheva me kataÑ kammaÑ, parittaÑ thokakaÒca yaÑ1. 
   TaÑ kammaÑ upanissÈya, saÑsÈraÑ samatikkamiÑ. 

   Pacchime bhave sampatte, sukkam|lena codito. 
   SÈvatthiyaÑ pure2 jÈto, mahÈsÈle su-aÉÉhake. 

   SaddhÈ3 mÈtÈ pitÈ mayhaÑ, Buddhassa saraÓaÑ gatÈ. 
   Ubho diÔÔhapadÈ ete, anuvattanti sÈsanaÑ. 

   BodhipapaÔikaÑ gayha, soÓÓath|pamakÈrayuÑ. 
   SÈyapÈtaÑ namassanti, Sakyaputtassa sammukhÈ. 

   Uposathamhi divase, soÓÓath|paÑ vinÊharuÑ. 
   Buddhassa vaÓÓaÑ kittentÈ, tiyÈmaÑ vÊtinÈmayuÑ. 

   Saha disvÈnahaÑ th|paÑ, sariÑ PulinacetiyaÑ. 
   EkÈsane nisÊditvÈ, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   GavesamÈno taÑ vÊraÑ, DhammasenÈpatiddasaÑ. 
   AgÈrÈ nikkhamitvÈna, pabbajiÑ tassa santike. 

   JÈtiyÈ sattavassena, arahattamapÈpuÓiÑ. 
   UpasampÈdayÊ Buddho, guÓamaÒÒÈya cakkhumÈ. 

   DÈrakeneva santena, kiriyaÑ niÔÔhitaÑ mayÈ4. 
   KataÑ me karaÓÊyajja, Sakyaputtassa sÈsane. 

   SabbaverabhayÈtÊto, sabbasa~gÈtigo isi. 
   SÈvako te mahÈvÊra, soÓÓath|passidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ dÈyakÈnuggahaÑ karonto tehi upanÊte paccaye na 
paÔikkhipati, yathÈladdheyeva paribhuÒjati. TaÑ puthujjanÈ “ayaÑ 
kÈyadaÄhibahulo arakkhitacitto”ti maÒÒamÈnÈ avamaÒÒanti. Thero 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ (SÊ) 2. Kule (SÊ) 3. Sabbe (SÊ) 4. KiriyÈ niÔÔhitÈ mayÈ (SÊ) 
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taÑ agaÓentova viharati. Tassa pana avid|re aÒÒataro kuhakabhikkhu 
pÈpiccho samÈno appiccho viya santuÔÔho viya attÈnaÑ dassento lokaÑ 
vaÒcento viharati. MahÈjano taÑ arahantaÑ viya sambhÈveti. Athassa Sakko 
DevÈnamindo taÑ pavattiÑ ÒatvÈ theraÑ upasa~kamitvÈ “bhante kiÑ nÈma 
kuhako karotÊ”ti pucchi. Thero pÈpicchaÑ garahanto– 
 
 139. “Pubbe hanati attÈnaÑ, pacchÈ hanati so pare. 
 SuhataÑ hanti attÈnaÑ, vÊtaÑseneva pakkhimÈ. 
 
 140. Na brÈhmaÓo bahivaÓÓo, antovaÓÓo hi brÈhmaÓo. 
 YasmiÑ pÈpÈni kammÈni, sa ve kaÓho sujampatÊ”ti– 

gÈthÈdvayamÈha. 

 Tattha pubbe hanati attÈnanti kuhakapuggalo attano kuhakavuttiyÈ 
lokaÑ vaÒcento pÈpicchatÈdÊhi pÈpadhammehi paÔhamameva attÈnaÑ 
hanati, attano kusalakoÔÔhÈsaÑ vinÈseti. PacchÈ hanati so pareti so kuhako 
paÔhamaÑ tÈva vuttanayena attÈnaÑ hantvÈ pacchÈ pare yehi “ayaÑ 
bhikkhu pesalo ariyo”ti vÈ sambhÈventehi kÈrÈ katÈ, te hanati tesaÑ kÈrÈni 
attani katÈni amahapphalÈni katvÈ paccayavinÈsanena vinÈseti. Satipi 
kuhakassa ubhayahanane attahanane pana ayaÑ visesoti dassento Èha 
suhataÑ hanti attÈnanti. So kuhako attÈnaÑ hananto suhataÑ katvÈ hanti 
vinÈseti, yathÈ kiÑ? VÊtaÑseneva pakkhimÈti, vÊtaÑsoti dÊpakasakuÓo, 
tena1. PakkhimÈti sÈkuÓiko. YathÈ tena vÊtaÑsasakuÓena aÒÒe sakuÓe 
vaÒcetvÈ hananto attÈnaÑ idha lokepi hanati viÒÒugarahasÈvajja2 
sabhÈvÈdinÈ, samparÈyaÑ pana duggatiparikkilesena hanatiyeva, na pana te 
sakuÓe pacchÈ hantuÑ3 sakkoti, evaÑ kuhakopi kohaÒÒena lokaÑ vaÒcetvÈ 
idha lokepi attÈnaÑ hanati vippaÔisÈraviÒÒugarahÈdÊhi, paralokepi 
duggatiparikkilesehi, na pana te4 paccayadÈyake apÈyadukkhaÑ pÈpeti. 
Apica kuhako dakkhiÓÈya 
______________________________________________________________ 
 1. VÊtaÑsoti pakkhi, sakuÓo, tena (SÊ) 2. ...sÈrajja (Ka) 
 3. PaccahantuÑ (Ka) 4. Parikilesehi pana te (SÊ) 
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amahapphalabhÈvakaraÓeneva dÈyakaÑ hanatÊti vutto, na 
nipphalabhÈvakaraÓena1. VuttaÑ hetaÑ BhagavatÈ “dussÊlassa 
manussabh|tassa dÈnaÑ datvÈ sahassaguÓÈ dakkhiÓÈ pÈÔika~khitabbÈ”ti2. 
TenÈha “suhataÑ hanti attÈnan”ti. 

 EvaÑ bÈhiraparimajjanamatte ÔhitÈ puggalÈ suddhÈ nÈma na honti, 
abbhantarasuddhiyÈ eva pana suddhÈ hontÊti dassento “na brÈhmaÓo”ti 
dutiyaÑ gÈthamÈha. Tassattho–iriyÈpathasaÓÔhapanÈdibahisampattimattena 
brÈhmaÓo na hoti. Sampatti-attho hi idha vaÓÓa-saddo. Abbhantare pana 
sÊlÈdisampattiyÈ brÈhmaÓo hoti “bÈhitapÈpo brÈhmaÓo”ti katvÈ. TasmÈ 
“yasmiÑ pÈpÈni lÈmakÈni kammÈni saÑvijjanti, ekaÑsena so kaÓho 
nihÊnapuggalo”ti Sujampati DevÈnaminda jÈnÈhi. TaÑ sutvÈ Sakko 
kuhakabhikkhuÑ tajjetvÈ “dhamme vattÈhÊ”ti ovaditvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. 

 

VasabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

DukanipÈte paÔhamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. Dutiyavagga 

 
1. MahÈcundattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Suss|sÈti Èyasmato MahÈcundattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
Vipassissa Bhagavato kÈle kumbhakÈrakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
kumbhakÈrakammena jÊvanto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso 
ekaÑ mattikÈpattaÑ svÈbhisa~khataÑ katvÈ Bhagavato adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
MagadharaÔÔhe NÈlakagÈme R|pasÈriyÈ brÈhmaÓiyÈ putto SÈriputtattherassa 
kaniÔÔhabhÈtÈ hutvÈ nibbatti, Cundotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto 
DhammasenÈpatiÑ anupabbajitvÈ taÑ nissÈya 
______________________________________________________________ 
 1. KÈraÓeneva (I, Ka) 2. Ma 3. 298 piÔÔhe. 
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vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ ghaÔento vÈyamanto na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Nagare HaÑsavatiyÈ, kumbhakÈro ahosahaÑ. 
 AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, oghatiÓÓamanÈsavaÑ. 

 SukataÑ mattikÈpattaÑ, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 
 PattaÑ datvÈ Bhagavato, ujubh|tassa tÈdino. 

 Bhave nibbattamÈnohaÑ, soÓÓathÈle labhÈmahaÑ. 
 R|pimaye ca sovaÓÓe, taÔÔike ca maÓÊmaye. 

 PÈtiyo paribhuÒjÈmi, puÒÒakammassidaÑ phalaÑ. 
 YasÈnaÒca dhanÈnaÒca, aggabh|to ca homahaÑ. 

 YathÈpi bhaddake khette, bÊjaÑ appampi ropitaÑ. 
 SammÈdhÈraÑ pavecchante2, phalaÑ maÑ toseti kassakaÑ. 

 TathevidaÑ pattadÈnaÑ, Buddhakhettamhi ropitaÑ. 
 PÊtidhÈre3 pavassante, phalaÑ maÑ tosayissati. 

 YÈvatÈ khettÈ vijjanti, saÑghÈpi ca gaÓÈpi ca. 
 Buddhakhettasamo natthi, sukhado sabbapÈÓinaÑ. 

 Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
 EkapattaÑ daditvÈna, pattomhi acalaÑ padaÑ. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ pattamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pattadÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ attanÈ paÔiladdhasampattiyÈ kÈraÓabh|taÑ 
gar|panissayaÑ vivekavÈsaÒca4 kittento– 
 
 141. “Suss|sÈ sutavaddhanÊ, sutaÑ paÒÒÈya vaddhanaÑ. 
 PaÒÒÈya atthaÑ jÈnÈti, ÒÈto attho sukhÈvaho. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 87 piÔÔhe. 2. SammÈdhÈre pavassante (SÊ) 
 3. PÊtidhÈraÑ (?) 4. VivekÈvÈsaÒca (Ka) 
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 142. Sevetha pantÈni1 senÈsanÈni, 
 Careyya saÑyojanavippamokkhaÑ. 
 Sace ratiÑ nÈdhigaccheyya tattha, 
 SaÑghe vase rakkhitato satÊmÈ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha suss|sÈti sotabbayuttassa sabbasutassa sotumicchÈ, 
garusannivÈsopi. DiÔÔhadhammikÈdibhedaÑ hi atthaÑ sotumicchantena2 
kalyÈÓamitte upasa~kamitvÈ vattakaraÓena payirupÈsitvÈ3 yadÈ te 
payirupÈsanÈya ÈrÈdhitacittÈ kaÒci upanisÊditukÈmÈ honti, atha ne 
upanisÊditvÈ adhigatÈya sotumicchÈya ohitasotena sotabbaÑ hotÊti 
garusannivÈsopi suss|sÈhetutÈya “suss|sÈ”ti vuccati. SÈ panÈyaÑ suss|sÈ 
saccapaÔiccasamuppÈdÈdipaÔisaÑyuttaÑ sutaÑ taÑsama~gino puggalassa 
vaÉÉheti br|hetÊti sutavaddhanÊ, bÈhusaccakÈrÊti attho. SutaÑ paÒÒÈya 
vaddhananti yaÑ taÑ “sutadharo sutasannicayo”ti4, “idhekaccassa bahukaÑ 
sutaÑ hoti SuttaÑ GeyyaÑ VeyyÈkaraÓan”ti5 ca evamÈdinÈ nayena vuttaÑ 
bÈhusaccaÑ, taÑ akusalappahÈnakusalÈdhigamanahetubh|taÑ paÒÒaÑ 
vaddhetÊti sutaÑ paÒÒÈya vaddhanaÑ, vuttaÒhetaÑ BhagavatÈ– 

“SutÈvudho kho bhikkhave ariyasÈvako akusalaÑ pajahati, 
kusalaÑbhÈveti, sÈvajjaÑ pajahati, anavajjaÑ bhÈveti, suddhaÑ 
attÈnaÑ pariharatÊ”6ti. 

 PaÒÒÈya atthaÑ jÈnÈtÊti bahussuto sutamayaÒÈÓe Ôhito taÑ paÔipattiÑ 
paÔipajjanto sutÈnusÈrena atth|paparikkhÈya dhammanijjhÈnena bhÈvanÈya 
ca lokiyalokuttarabhedaÑ diÔÔhadhammÈdivibhÈgaÑ dukkhÈdivibhÈgaÒca 
atthaÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti ca paÔivijjhati ca, tenÈha BhagavÈ– 

“Sutassa (yathÈpariyattassa)7 atthamaÒÒÈya dhammamaÒÒÈya 
dhammÈnudhammappaÔipanno hotÊ”ti8. 

______________________________________________________________ 
 1. PanthÈni (SÊ) 2. Sotumicchanto (SÊ) 
 3. PayirupÈsanti (SÊ) 4. Ma 1. 277; AÑ 1. 331 piÔÔhesu. 
 5. AÑ 1. 313 piÔÔhe. 6. AÑ 2. 480-1 piÔÔhesu. 
 7. (  ) natthi PÈÄiyaÑ. 8. AÑ 1. 313 piÔÔhe. 
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“DhatÈnaÑ1 dhammÈnaÑ atthaÑ upaparikkhati, atthaÑ 
upaparikkhato dhammÈ nijjhÈnaÑ khamanti, dhammanijjhÈnakkhantiyÈ 
sati chando jÈyati, chandajÈto ussahati, ussahitvÈ tuleti, tulayitvÈ 
padahati, pahitatto samÈno kÈyena ceva paramasaccaÑ sacchikaroti, 
paÒÒÈya ca naÑ ativijjha passatÊ”ti2 ca. 

 ©Èto attho sukhÈvahoti yathÈvutto diÔÔhadhammikÈdi-attho ceva 
dukkhÈdi-attho ca yÈthÈvato3 ÒÈto adhigato lokiyalokuttarabhedaÑ sukhaÑ 
Èvahati nipphÈdetÊti attho. 

 ®hitÈya4 bhÈvanÈpaÒÒÈya sutamatteneva na sijjhatÊti tassÈ 
paÔipajjanavidhiÑ dassento “sevetha -pa- vippamokkhan”ti Èha. Tattha 
sevetha pantÈni senÈsanÈnÊti kÈyavivekamÈha. Tena saÑyojanappahÈnassa 
ca vakkhamÈnattÈ vivekÈrahasseva vivekavÈsoti5 sÊlasaÑvarÈdayo idha 
avuttasiddhÈ veditabbÈ. Careyya saÑyojanavippamokkhanti yathÈ 
saÑyojanehi cittaÑ vippamuccati, tathÈ vipassanÈbhÈvanaÑ 
maggabhÈvanaÒca careyya paÔipajjeyyÈti attho. Sace ratiÑ nÈdhigaccheyya 
tatthÈti tesu pantasenÈsanesu yathÈladdhesu adhikusaladhammesu ca ratiÑ 
pubbenÈparaÑ visesassa alÈbhato abhiratiÑ na labheyya, saÑghe 
bhikkhusam|he rakkhitatto kammaÔÔhÈnaparigaÓhanato6 rakkhitacitto chasu 
dvÈresu sati-ÈrakkhÈya upaÔÔhapanena satimÈ vaseyya vihareyya, evaÑ 
viharantassa ca api nÈma saÑyojanavippamokkho bhaveyyÈti adhippÈyo. 
 

MahÈcundattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. JotidÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ye kho teti Èyasmato JotidÈsattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ 
SatthÈraÑ piÓÉÈya gacchantaÑ disvÈ pasannacitto kÈsumÈrikaphalaÑ adÈsi. 
So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈtÈnaÑ (Ka) 2. Ma 2. 385 piÔÔhe. 3. YathÈvato (SÊ) 
 4. DhatÈya (SÊ, I) 5. VivekÈ vÈsoti (Ka) 6. KammaÔÔhÈnaparibaddhato (SÊ, I) 
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imasmiÑ BuddhuppÈde PÈdiyatthajanapade1 vibhavasampannassa 
brÈhmaÓassa putto hutvÈ nibbatti, JotidÈsotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ 
patvÈ gharamÈvasanto2 ekadivasaÑ MahÈkassapattheraÑ attano gÈme 
piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannacitto bhojetvÈ therassa santike dhammaÑ 
sutvÈ attano gÈmasamÊpe pabbate mahantaÑ vihÈraÑ kÈretvÈ theraÑ tattha 
vÈsetvÈ cat|hi paccayehi upaÔÔhahanto therassa dhammadesanÈya 
paÔiladdhasaÑvego pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva 
chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “KaÓikÈraÑva jotantaÑ, nisinnaÑ pabbatantare. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, LokajeÔÔhaÑ narÈsabhaÑ. 

   Pasannacitto sumano, sire katvÈna aÒjaliÑ. 
   KÈsumÈrikamÈdÈya, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ TÊÓi PiÔakÈni uggahetvÈ visesato VinayapiÔake 
sukusalabhÈvaÑ patvÈ dasavassiko parisupaÔÔhÈko ca hutvÈ bah|hi 
bhikkh|hi saddhiÑ BhagavantaÑ vandituÑ SÈvatthiÑ gacchanto 
antarÈmagge addhÈnaparissamavinodanatthaÑ titthiyÈnaÑ ÈrÈmaÑ pavisitvÈ 
ekamantaÑ nisinno ekaÑ paÒcatapaÑ tapantaÑ brÈhmaÓaÑ disvÈ “kiÑ 
brÈhmaÓa aÒÒasmiÑ tapanÊye aÒÒaÑ tapatÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ brÈhmaÓo 
kupito “bho muÓÉaka kiÑ aÒÒaÑ tapanÊyan”ti Èha. Thero tassa– 

   “Kopo4 ca issÈ paraheÔhanÈ ca, 
   MÈno ca sÈrambhamado pamÈdo. 
   TaÓhÈ avijjÈ bhavasa~gatÊ ca, 
   Te tappanÊyÈ na hi5 r|pakhandho”ti– 

gÈthÈya dhammaÑ desesi. TaÑ sutvÈ so brÈhmaÓo tasmiÑ titthiyÈrÈme 
sabbe aÒÒatitthiyÈ ca therassa santike pabbajiÑsu. Thero 
______________________________________________________________ 
 1. PÈniyatthajanapade (SÊ, I) 2. GharÈvÈsaÑ vasanto (SÊ, I) 3. Khu 4. 88 piÔÔhe. 
 4. Kodho (SÊ, I) 5. TapanÊyÈ hi na (I) 
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tehi saddhiÑ SÈvatthiÑ gantvÈ BhagavantaÑ vanditvÈ katipahaÑ tattha 
vasitvÈ attano jÈtibh|miÑyeva gato dassanatthaÑ upagatesu ÒÈtakesu 
nÈnÈladdhike yaÒÒasuddhike ovadanto– 
 
 143. “Ye kho te veÔhamissena1, nÈnattena ca kammunÈ. 
 Manusse uparundhanti, pharus|pakkamÈ janÈ. 
 Tepi tattheva kÊranti, na hi kammaÑ panassati. 
 
 144. YaÑ karoti naro kammaÑ, kalyÈÓaÑ yadi pÈpakaÑ. 
 Tassa tasseva dÈyÈdo, yaÑ yaÑ kammaÑ pakubbatÊ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha yeti aniyamuddeso. Teti aniyamato eva paÔiniddeso. 
PadadvayassÈpi “janÈ”ti iminÈ sambandho. Khoti nipÈtamattaÑ. 
VeÔhamissenÈti varattakhaÓÉÈdinÈ sÊsÈdÊsu veÔhadÈnena. 
“VedhamissenÈ”tipi2 PÈÄi, so evattho. NÈnattena ca kammunÈti 
hananaghÈtanahatthapÈdÈdicchedanena khuddakaseÄadÈnÈdinÈ3 ca 
nÈnÈvidhena par|paghÈtakammena. Manusseti nidassanamattaÑ, tasmÈ ye 
keci satteti adhippÈyo. UparundhantÊti vibÈdhenti. Pharus|pakkamÈti 
dÈruÓapayogÈ, kur|rakammantÈti attho. JanÈti sattÈ. Tepi tattheva kÊrantÊti 
te vuttappakÈrÈ puggalÈ yÈhi kammakÈraÓÈhi4 aÒÒe bÈdhiÑsu. Tattheva 
tÈsuyeva kÈraÓÈsu sayampi kÊranti pakkhipÊyanti, tathÈr|paÑyeva dukkhaÑ 
anubhavantÊti attho. “Tatheva kÊrantÊ”ti ca pÈÔho, yathÈ sayaÑ aÒÒesaÑ 
dukkhaÑ akaÑsu, tatheva aÒÒehi karÊyanti, dukkhaÑ pÈpÊyantÊti attho, 
kasmÈ? Na hi kammaÑ panassati kammaÑ hi ekantaÑ upacitaÑ vipÈkaÑ5 
adatvÈ na vigacchati, avasesapaccayasamavÈye vipaccatevÈti adhippÈyo. 

 IdÈni “na hi kammaÑ panassatÊ”ti sa~khepato vuttamatthaÑ vibhajitvÈ 
sattÈnaÑ kammassakataÑ vibhÈvetuÑ “yaÑ karotÊ”ti gÈthaÑ abhÈsi. 
Tassattho–yaÑ kammaÑ kalyÈÓaÑ kusalaÑ, yadi vÈ pÈpakaÑ akusalaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Vesamissena (SÊ), vekhamissena (I) 2. VeÔhamissenÈtipi (SÊ) 
 3. KhuddakabhÈve veÔhanÈdinÈ (SÊ), khuddakavelÈdÈnÈdinÈ (I) 
 4. YÈni kammakÈraÓÈni karontÈ (SÊ, I) 5. EkamantaÑ upacitaÑ vipÈkaÑ (SÊ) 
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satto karoti, karonto ca tattha yaÑ kammaÑ yathÈ phaladÈnasamatthaÑ 
hoti, tathÈ pakubbati upacinoti. Tassa tasseva dÈyÈdoti tassa tasseva 
kammaphalassa gaÓhanato tena tena kammena dÈtabbavipÈkassa bhÈgÊ hotÊti 
attho. TenÈha BhagavÈ “kammassakÈ mÈÓava sattÈ kammadÈyÈdÈ”ti-Èdi1. 
ImÈ gÈthÈ sutvÈ therassa ÒÈtakÈ kammassakatÈyaÑ patiÔÔhahiÑs|ti. 
 

JotidÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. HeraÒÒakÈnittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Accayanti ahorattÈti Èyasmato HeraÒÒakÈnittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto paresaÑ bhatako hutvÈ jÊvanto2 ekadivasaÑ 
SujÈtassa nÈma SatthusÈvakassa paÑsuk|laÑ pariyesantassa upaÉÉhadussaÑ 
pariccaji. So tena puÒÒakammena TÈvatiÑsesu nibbattitvÈ aparÈparaÑ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde KosalaraÒÒo 
GÈmabhojakassa3 CoravosÈsakassa4 putto hutvÈ nibbatti, HeraÒÒakÈnÊtissa 
nÈmaÑ ahosi. So vayappatto pitu accayena raÒÒÈ tasmiÑyeva 
GÈmabhojakaÔÔhÈne Ôhapito JetavanapaÔiggahaÓe BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ 
paÔiladdhasaddho attano kaniÔÔhassa taÑ ÔhÈnantaraÑ dÈpetvÈ rÈjÈnaÑ 
ÈpucchitvÈ pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ nacirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “Padumuttarabhagavato, SujÈto nÈma sÈvako. 
   PaÑsuk|laÑ gavesanto, sa~kÈre carate tadÈ. 

   Nagare HaÑsavatiyÈ, paresaÑ bhatako ahaÑ. 
   UpaÉÉhadussaÑ datvÈna, sirasÈ abhivÈdayiÑ. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 244 piÔÔhe. 2. Vicaranto (SÊ, I) 3. Bhojakassa (I, Ka) 
 4. CoraghÈtakassa (SÊ) 5. Khu 4. 76 piÔÔhÈdÊsu. 
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 TettiÑsakkhattuÑ devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 
 SattasattatikkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 

 PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 
 UpaÉÉhadussadÈnena, modÈmi akutobhayo. 

 IcchamÈno cahaÑ ajja, sakÈnanaÑ sapabbataÑ. 
 Khomadussehi chÈdeyyaÑ, aÉÉhadussassidaÑ phalaÑ. 

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

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano kaniÔÔhabhÈtaraÑ tato kammato 
nivattetukÈmo tasmiÑyeva kamme abhirataÑ disvÈ taÑ codento– 
 
 145. “Accayanti ahorattÈ, jÊvitaÑ uparujjhati. 
 Œyu khÊyati maccÈnaÑ, kunnadÊnaÑva odakaÑ. 
 
 146. Atha pÈpÈni kammÈni, karaÑ bÈlo na bujjhati. 
 PacchÈssa kaÔukaÑ hoti, vipÈko hissa pÈpako”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha accayantÊti atikkamanti, lahuÑ lahuÑ apagacchantÊti attho. 
AhorattÈti rattindivÈ. JÊvitaÑ uparujjhatÊti jÊvitindriyaÑ ca 
khaÓikanirodhavasena nirujjhati. VuttaÑ hi “khaÓe khaÓe tvaÑ bhikkhu 
jÈyasi ca jiyyasi ca miyyasi ca cavasi ca upapajjasi cÈ”ti1. Œyu khÊyati 
maccÈnanti maritabbasabhÈvattÈ maccÈti laddhanÈmÈnaÑ imesaÑ sattÈnaÑ 
Èyu “yo ciraÑ jÊvati, so vassasataÑ appaÑ vÈ bhiyyo”ti2 evaÑ 
paricchinnakÈlaparamÈyu khÊyati khayaÑ ca sambhedaÑ ca gacchati, yathÈ 
kiÑ? KunnadÊnaÑ va odakaÑ yathÈ nÈma kunnadÊnaÑ pabbateyyÈnaÑ 
khuddakanadÊnaÑ udakaÑ3 ciraÑ na tiÔÔhati, lahutaraÑ khÊyati, 
ÈgatamattaÑyeva vigacchati, evaÑ sattÈnaÑ Èyu lahutaraÑ khÊyati khayaÑ 
gacchati. Ettha ca udakameva “odakan”ti vuttaÑ, yathÈ manoyeva 
mÈnasanti. 
______________________________________________________________ 
 1. CÈti-Èdi (SÊ)  2. DÊ 2. 43; SaÑ 1. 398; AÑ 2. 503 piÔÔhesu. 
 3. PabbateyyaÑ udakaÑ (SÊ, I) 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  339  

 Atha pÈpÈni kammÈni, karaÑ bÈlo na bujjhatÊti evaÑ saÑsÈre aniccepi 
samÈne bÈlo lobhavasena vÈ kodhavasena vÈ pÈpÈni kammÈni karoti, 
karontopi na bujjhati, pÈpaÑ karonto ca “pÈpaÑ karomÊ”ti abujjhanako 
nÈma natthi, “imassa kammassa evar|po dukkho vipÈko”ti pana ajÈnanato 
“na bujjhatÊ”ti vuttaÑ. PacchÈssa kaÔukaÑ hotÊti yadipi pÈpassa kammassa 
Èy|hanakkhaÓe “imassa kammassa evar|po vipÈko”ti na bujjhati, tato 
pacchÈ pana nirayÈdÊsu nibbattassa assa bÈlassa kaÔukaÑ aniÔÔhaÑ 
dukkhameva hoti. VipÈko hissa pÈpako yasmÈ assa pÈpakammassa nÈma 
vipÈko pÈpako nihÊno aniÔÔho evÈti. ImaÑ pana ovÈdaÑ sutvÈ therassa 
kaniÔÔhabhÈtÈ rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ pabbajitvÈ nacirasseva sadatthaÑ 
nipphÈdesi. 
 

HeraÒÒakÈnittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. SomamittattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ParittaÑ dÈrunti Èyasmato Somamittattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
BuddhaguÓe sutvÈ pasannamÈnaso ekadivasaÑ kiÑsukarukkhaÑ pupphitaÑ 
disvÈ pupphÈni gahetvÈ SatthÈraÑ uddissa ÈkÈse khipitvÈ p|jesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
BÈrÈÓasiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Somamittoti laddhanÈmo tiÓÓaÑ 
vedÈnaÑ pÈrag| hutvÈ Vimalena nÈma therena kataparicayattÈ abhiÓhaÑ 
tassa santikaÑ gacchanto dhammaÑ sutvÈ sÈsane laddhappasÈdo pabbajitvÈ 
laddh|pasampado vattapaÔivattaÑ p|rento vicarati. Vimalatthero pana 
kusÊto middhabahulo rattindivaÑ vÊtinÈmeti. Somamitto “kusÊtaÑ nÈma 
nissÈya ko guÓo”ti taÑ pahÈya MahÈkassapattheraÑ upasa~kamitvÈ tassa 
ovÈde ÔhatvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahatte patiÔÔhÈsi, tena 
vuttaÑ ApadÈne1– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 76 piÔÔhe. 
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 “KiÑ sukaÑ pupphitaÑ disvÈ, paggahetvÈna aÒjaliÑ. 
 BuddhaseÔÔhaÑ saritvÈna, ÈkÈse abhip|jayiÑ. 

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

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

 KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

 SvÈgataÑ vata me Èsi, mama Buddhassa santike. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 

 ArahattaÑ pana patvÈ VimalattheraÑ ovÈdena tajjento– 
 
 147. “ParittaÑ dÈrumÈruyha, yathÈ sÊde mahaÓÓave. 
 EvaÑ kusÊtamÈgamma, sÈdhujÊvÊpi sÊdati. 
 TasmÈ taÑ parivajjeyya, kusÊtaÑ hÊnavÊriyaÑ. 
 
 148. Pavivittehi ariyehi, pahitattehi jhÈyibhi. 
 NiccaÑ ÈraddhavÊriyehi, paÓÉitehi sahÈvase”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha parittaÑ dÈrumÈruyha, yathÈ sÊde mahaÓÓaveti1 pesalopi 
kulaputto kusÊtaÑ alasapuggalaÑ nissÈya sÊdati saÑsÈre patati, na tassa 
pÈraÑ nibbÈnaÑ gacchati. YasmÈ etadevaÑ, tasmÈ taÑ 
adhikusaladhammavasena2 sÊsaÑ anukkhipitvÈ kucchitaÑ sÊdanato kusÊtaÑ 
vÊriyÈrambhÈbhÈvato hÊnavÊriyaÑ puggalaÑ sabbathÈ vajjeyya, na tassa 
diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjeyyÈti attho. 

 EvaÑ puggalÈdhiÔÔhÈnÈya gÈthÈya kosajje ÈdÊnavaÑ dassetvÈ idÈni 
vÊriyÈrambhe ÈnisaÑse dassetuÑ “pavivittehÊ”ti-Èdi vuttaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ImesaÑ atthavaÓÓanÈ ItivuttakaÔÔhakathÈya 234 piÔÔhato gahetabbÈ. 
 2. Akusaladhammavasena (SÊ) 
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tassattho–ye pana kÈyavivekasambhavena pavivittÈ, tato eva kilesehi 
ÈrakattÈ ariyÈ, nibbÈnaÑ patipesitattatÈya pahitattÈ, 
ÈrammaÓ|panijjhÈnavasena lakkhaÓ|panijjhÈnavasena ca jhÈyino, 
sabbakÈlaÑ paggahitavÊriyatÈya ÈraddhavÊriyÈ, lokiyalokuttara-bhedÈya 
paÒÒÈya samannÈgatattÈ paÓÉitÈ, tehiyeva saha Èvaseyya sadatthaÑ 
nipphÈdetukÈmo saÑvaseyyÈti. TaÑ sutvÈ Vimalatthero saÑviggamÈnaso 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ sadatthaÑ ÈrÈdhesi. SvÈyamattho parato Ègamissati. 
 

SomamittattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. SabbamittattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Jano janamhi sambaddhoti Èyasmato Sabbamittattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito dvÈnavute kappe Tissassa Bhagavato kÈle nesÈdakule 
nibbattitvÈ vanacÈriko1 hutvÈ vane mige vadhitvÈ maÑsaÑ khÈdanto jÊvati. 
Athassa BhagavÈ anuggaÓhanatthaÑ vasanaÔÔhÈnasamÊpe tÊÓi padacetiyÈni 
dassetvÈ pakkÈmi. So atÊtakÈle SammÈsambuddhesu kataparicayattÈ 
cakka~kitÈni2 disvÈ pasannamÈnaso koraÓÉapupphehi p|jaÑ katvÈ tena 
puÒÒakammena TÈvatiÑsabhavane nibbattitvÈ aparÈparaÑ sugatÊsuyeva 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthinagare brÈhmaÓakule nibbatti, 
Sabbamittotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto JetavanapaÔiggahaÓe 
BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
gahetvÈ araÒÒe viharanto vassaÑ upagantvÈ vuÔÔhavasso BhagavantaÑ 
vandituÑ SÈvatthiÑ gacchanto antarÈmagge mÈgavikehi oÉÉite pÈse 
migapotakaÑ baddhaÑ addasa3. MÈtÈ panassa migÊ pÈsaÑ appaviÔÔhÈpi 
puttasinehena d|raÑ na gacchati, maraÓabhayena pÈsasamÊpampi na 
upagacchati, migapotako ca bhÊto ito cito ca parivattento karuÓaÑ vilapati, 
taÑ disvÈ thero “aho sattÈnaÑ snehahetukaÑ dukkhan”ti gacchanto tato 
paraÑ sambahule core 
______________________________________________________________ 
 1. Vanacarako (SÊ, I) 2. CakkaratanÈni (SÊ) 3. Migapotako baddho ahosi (Ka) 
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ekaÑ purisaÑ jÊvagÈhaÑ gahetvÈ palÈlaveÓiyÈ sarÊraÑ1 veÔhetvÈ jhÈpente, 
taÒca mahÈviravaÑ viravantaÑ disvÈ tadubhayaÑ nissÈya saÒjÈtasaÑvego 
tesaÑ corÈnaÑ suÓantÈnaÑyeva– 
 
 149. “Jano janamhi sambaddho, janamevassito jano. 
 Jano janena heÔhÊyati, heÔheti ca jano janaÑ. 
 
 150. Ko hi tassa janenattho, janena janitena vÈ. 
 JanaÑ ohÈya gacchaÑ taÑ, heÔhayitvÈ bahuÑ janan”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha janoti andhabÈlajano. JanamhÊti aÒÒe jane2. Sambaddhoti 
taÓhÈbandhanena baddho. “AyaÑ me putto, mÈtÈ”ti-ÈdinÈ3 paÔibaddho. 
Ayameva vÈ pÈÔho, “ime maÑ posenti, ahaÑ ime nissÈya jÊvÈmÊ”ti 
paÔibaddhacittoti attho. Janamevassito janoti “ayaÑ me putto, dhÊtÈ”ti-ÈdinÈ 
aÒÒameva janaÑ aÒÒo jano assito4 taÓhÈya allÊno pariggayha Ôhito. Jano 
janena heÔhÊyati, heÔheti ca jano jananti kammassakatÈya 
yathÈbh|tÈvabodhassa ca5 abhÈvato ajjhupekkhanaÑ akatvÈ lobhavasena 
yathÈ jano janaÑ assito, evaÑ dosavasena jano janena heÔhÊyati vibÈdhÊyati. 
“TayidaÑ mayhaÑva upari heÔhanaphalavasena paripatissatÊ”ti ajÈnanto 
heÔheti ca jano janaÑ. 

 Ko hi tassa janenatthoti tassa aÒÒajanassa aÒÒena janena taÓhÈvasena 
assitena dosavasena heÔhitena vÈ ko attho. Janena janitena vÈti mÈtÈpitÈ 
hutvÈ tena aÒÒena janena6 janitena vÈ ko attho. JanaÑ ohÈya gacchaÑ taÑ, 
heÔhayitvÈ bahuÑ jananti yasmÈ saÑsÈre carato janassa ayamevÈnur|pÈ7 
paÔipatti, tasmÈ taÑ janaÑ, tassa ca bÈdhikÈ yÈ sÈ taÓhÈ ca, yo ca so doso 
eva bahuÑ janaÑ bÈdhayitvÈ Ôhito8, taÒca ohÈya sabbaso pahÈya 
______________________________________________________________ 
 1. SakalasarÊraÑ (SÊ) 2. AÒÒena janena (SÊ, I) 
 3. AyaÑ me puttoti mÈtÈpitu-ÈdinÈ (SÊ) 4. Œsito (Ka) 
 5. YathÈbh|tathetabhÈvato bodhassa ca (SÊ) 6. Janakena (Ka) 
 7. Ayameva evar|pÈ (SÊ), ayamevar|pÈ (I) 8. ®hitaÑ (Ka) 
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pariccajitvÈ gacchaÑ, tehi1 anupaddutaÑ ÔhÈnaÑ gaccheyyaÑ pÈpuÓeyyanti 

attho. EvaÑ pana vatvÈ thero tÈvadeva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ 

arahattamapÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Vanakammiko pure ÈsiÑ, pitumÈtumatenahaÑ. 

   PasumÈrena3 jÊvÈmi, kusalaÑ me na vijjati. 

   Mama ÈsayasÈmantÈ, Tisso LokagganÈyako. 

   PadÈni tÊÓi dassesi, anukampÈya cakkumÈ. 

   Akkante ca pade disvÈ, TissanÈmassa Satthuno. 

   HaÔÔho haÔÔhena cittena, pade cittaÑ pasÈdayiÑ. 

   KoraÓÉaÑ pupphitaÑ disvÈ, pÈdapaÑ dharaÓÊruhaÑ. 

   SakosakaÑ4 gahetvÈna, padaseÔÔhamap|jayiÑ. 

   Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 

   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ. 

   YaÑ yaÑ yonupapajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 

   KoraÓÉakachavi homi, suppabhÈso bhavÈmahaÑ. 

   Dvenavute ito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 

   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, padap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 Te pana corÈ therassa santike dhammaÑ sutvÈ saÑvegajÈtÈ pabbajitvÈ 

dhammÈnudhammaÑ paÔipajjiÑs|ti. 

 

SabbamittattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. Gaccha tehi (I), gacchantehi (Ka) 2. Khu 4. 75 piÔÔhÈdÊsu. 

 3. Pararuhirena (SÊ) 4. SakoÔakaÑ (SÊ) 
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6. MahÈkÈÄattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KÈÄÊ itthÊti Èyasmato MahÈkÈÄattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto ito 
ekanavute kappe kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto kenacideva karaÓÊyena 
araÒÒaÑ gato tattha aÒÒatarassa rukkhassa1 sÈkhÈya olambamÈnaÑ 
paÑsuk|lacÊvaraÑ disvÈ “ariyaddhajo olambatÊ”ti pasannacitto ki~kaÓi2 
pupphÈni gahetvÈ paÑsuk|laÑ p|jesi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Setabyanagare 
satthavÈhakule nibbattitvÈ MahÈkÈÄoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ patvÈ 
gharÈvÈsaÑ vasanto paÒcahi sakaÔasatehi bhaÓÉaÑ gahetvÈ vÈÓijjavasena 
SÈvatthiÑ gato ekamantaÑ sakaÔasatthaÑ3 nivesetvÈ addhÈnaparissamaÑ 
vinodetvÈ attano parisÈya saddhiÑ nisinno sÈyanhasamayaÑ 
gandhamÈlÈdihatthe upÈsake JetavanaÑ gacchante disvÈ sayampi tehi 
saddhiÑ vihÈraÑ gantvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ sosÈnika~gaÑ adhiÔÔhÈya susÈne vasati. AthekadivasaÑ KÈÄÊ 
nÈma ekÈ itthÊ chavaÉÈhikÈ therassa kammaÔÔhÈnatthÈya4 aciramatasarÊraÑ 
ubho satthÊ5 bhinditvÈ6 ubho ca bÈh| bhinditvÈ6 sÊsaÒca dadhithÈlakaÑ7 
viya bhinditvÈ sabbaÑ a~gapacca~gaÑ sambandhameva katvÈ therassa 
oloketuÑ yogyaÔÔhÈne ÔhapetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. Thero taÑ disvÈ attÈnaÑ 
ovadanto8– 
 
 151. “KÈÄÊ itthÊ brahatÊ dha~kar|pÈ, 
 SatthiÒca bhetvÈ aparaÒca satthiÑ. 
 BÈhaÒca bhetvÈ aparaÒca bÈhaÑ, 
 SÊsaÒca bhetvÈ dadhithÈlakaÑva9. 
 EsÈ nisinnÈ abhisandahitvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Rukkham|lassa (SÊ, Ka) 2. KaÓikÈra (I) 3. SakaÔasataÑ (SÊ, I) 
 4. KammaÔÔhÈnatthÈ (SÊ) 5. Hatthe (SÊ, Ka) 6. ChinditvÈ (SÊ, I, Ka) 
 7. DadhithÈlikaÑ (SÊ, I) 8. Ovadento (I) 9. DadhithÈlikaÑ (SÊ, I) 
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 152. Yo ve avidvÈ upadhiÑ karoti, 
 PunappunaÑ dukkhamupeti mando. 
 TasmÈ pajÈnaÑ upadhiÑ na kayirÈ, 
 MÈhaÑ puna bhinnasiro sayissan”ti1– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha KÈÄÊti tassÈ nÈmaÑ, kÈÄavaÓÓattÈ vÈ evaÑ vuttaÑ2. BrahatÊti 
mahÈsarÊrÈ ÈrohapariÓÈhavatÊ. Dha~kar|pÈti kÈÄavaÓÓattÈ eva 
kÈkasadisar|pÈ. SatthiÒca bhetvÈti matasarÊrassa satthiÑ jaÓÓubhedanena 
bhaÒjitvÈ. AparaÒca satthinti itaraÒca satthiÑ bhaÒjitvÈ3. BÈhaÒca bhetvÈti 
bÈhaÔÔhiÒca aggabÈhaÔÔhÈneyeva4 bhaÒjitvÈ. SÊsaÒca bhetvÈ 
dadhithÈlakaÑvÈti matasarÊrassa5 sÊsaÑ bhinditvÈ bhinnattÈ eva 
leÉÉudaÓÉÈdÊhi paggharantaÑ dadhithÈlakaÑ viya, paggharantaÑ 
matthalu~gaÑ katvÈti attho. EsÈ nisinnÈ abhisandahitvÈti 
chinnabhinnÈvayavaÑ6 matasarÊraÑ te avayave yathÈÔhÈneyeva Ôhapanena 
sandahitvÈ sahitaÑ katvÈ maÑsÈpaÓaÑ pasÈrentÊ viya esÈ nissinnÈ. 

 Yo ve avidvÈ upadhiÑ karotÊti yo imÈya upaÔÔhÈpitaÑ kammaÔÔhÈnaÑ 
disvÈpi avidvÈ akusalo kammaÔÔhÈnaÑ chaÉÉetvÈ ayonisomanasikÈrena 
kiles|padhiÑ uppÈdeti, so mando mandapaÒÒo saÑsÈrassa anativattanato 
punappunaÑ aparÈparaÑ nirayÈdÊsu dukkhaÑ upeti. TasmÈ pajÈnaÑ 
upadhiÑ na kayirÈti tasmÈti yasmÈ cetadevaÑ, tasmÈ. PajÈnaÑ upadhinti 
“idha yaÑ dukkhaÑ sambhotÊ”ti pajÈnanto yoniso manasikaronto 
kiles|padhiÑ na kayirÈ na uppÈdeyya. KasmÈ? MÈhaÑ puna bhinnasiro 
sayissanti yathayidaÑ matasarÊraÑ bhinnasarÊraÑ sayati, evaÑ 
kiles|padhÊhi saÑsÈre punappunaÑ uppattiyÈ kaÔasivaÉÉhako hutvÈ 
bhinnasiro7 ahaÑ mÈ sayissanti. EvaÑ vadanto eva8 thero vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne9– 
______________________________________________________________ 
 1. Passissanti (Ka) 2. EvaÑ vuttÈ (Ka) 3. ParibhaÒjitvÈ (SÊ)  
 4. AggatahaÔÔhÊniyeva (I), aggatahaÔÔheyeva (Ka)  5. ChavasarÊrassa (I, Ka)  
 6. ChinnabhinnaÑva chavaÑ (SÊ) 7. BhinnasarÊro (I)  
 8. ImaÑ vadanto (SÊ) 9. Khu 4. 74 piÔÔhÈdÊsu. 
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   HimavantassÈvid|re, Uda~gaÓo1 nÈma pabbato. 
   TatthaddasaÑ paÑsuk|laÑ, dumaggamhi vilambitaÑ. 

   TÊÓi ki~kaÓipupphÈni, ocinitvÈnahaÑ tadÈ. 
   HaÔÔho haÔÔhena cittena, paÑsuk|lamap|jayiÑ. 

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

   Ekanavutito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, p|jitvÈ arahaddhajaÑ. 

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

MahÈkÈÄattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. TissattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Bah| sapatte labhatÊti Èyasmato Tissattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
puÒÒaÑ upacinanto Piyadassissa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
vuÒÒutaÑ patto sippesu nipphattaÑ gantvÈ kÈmesu ÈdÊnavaÑ disvÈ 
gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒÈyatane sÈlavane 
assamaÑ kÈretvÈ vasati. BhagavÈ tassa anuggaÓhanatthaÑ assamassa 
avid|re sÈlavane nirodhaÑ samÈpajjitvÈ nisÊdi. So assamato nikkhamitvÈ 
phalÈphalatthÈya gacchanto BhagavantaÑ disvÈ pasannamÈnaso cattÈro 
daÓÉe ÔhapetvÈ Bhagavato upari pupphitÈhi sÈlasÈkhÈhi sÈkhÈmaÓÉapaÑ 
katvÈ sattÈhaÑ navanavehi2 sÈlapupphehi BhagavantaÑ p|jento aÔÔhÈsi 
BuddhÈrammaÓaÑ pÊtiÑ avijahanto. SatthÈ sattÈhassa accayena nirodhato 
vuÔÔhahitvÈ bhikkhusaÑghaÑ cintesi. TÈvadeva satasahassamattÈ khÊÓÈsavÈ 
SatthÈraÑ parivÈresuÑ. BhagavÈ tassa bhÈviniÑ sampattiÑ vibhÈvento 
anumodanaÑ vatvÈ pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devaloke nibbattitvÈ 
aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ  
______________________________________________________________ 
 1. UrugaÓo (SÊ) 2. VaÓÓavantehi (SÊ) 
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BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Tissoti laddhanÈmo 
vayappatto tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| hutvÈ paÒcamattÈni mÈÓavakasatÈni 
mante vÈcento lÈbhaggayasaggappatto hutvÈ Satthu RÈjagahagamane 
BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “AjjhogÈhetvÈ sÈlavanaÑ, sukato assamo mama. 
   SÈlapupphehi saÒchanno, vasÈmi vipine tadÈ. 

   PiyadassÊ ca BhagavÈ, Sayambh| aggapuggalo. 
   VivekakÈmo Sambuddho, sÈlavanamupÈgami. 

   AssamÈ abhinikkhamma, pavanaÑ agamÈsahaÑ. 
   M|laphalaÑ gavesanto, ÈhiÓÉÈmi vane tadÈ. 

   TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, PiyadassiÑ mahÈyasaÑ. 
   SunisinnaÑ samÈpannaÑ, virocantaÑ mahÈvane. 

   CatudaÓÉe ÔhapetvÈna, Buddhassa uparÊ ahaÑ. 
   MaÓÉapaÑ sukataÑ katvÈ, sÈlapupphehi chÈdayiÑ. 

   SattÈhaÑ dhÈrayitvÈna, maÓÉapaÑ sÈlachÈditaÑ. 
   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, BuddhaseÔÔhamavandahaÑ. 

   BhagavÈ tamhi samaye, vuÔÔhahitvÈ samÈdhito. 
   YugamattaÑ pekkhamÈno, nisÊdi purisuttamo. 

   SÈvako VaruÓo nÈma, Piyadassissa Satthuno. 
   VasÊsatasahassehi, upagacchi vinÈyakaÑ. 

   PiyadassÊ ca BhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, sitaÑ pÈtukarÊ Jino. 

   Anuruddho upaÔÔhÈko, Piyadassissa Satthuno. 
   EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ, apucchittha2 MahÈmuniÑ. 

   Ko nu kho BhagavÈ hetu, sitakammassa Satthuno. 
   KÈraÓe vijjamanamhi, SatthÈ pÈtukare sitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 70 piÔÔhÈdÊsu. 2. ApucchitaÑ (Ka) 
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   SattÈhaÑ sÈlacchadanaÑ, yo me dhÈresi mÈÓavo. 
   Tassa kammaÑ saritvÈna, sitaÑ pÈtukariÑ ahaÑ. 

   AnokÈsaÑ na passÈmi, yattha puÒÒaÑ vipaccati. 
   Devaloke manusse vÈ, okÈsova na sammati. 

   Devaloke vasantassa, puÒÒakammasama~gino. 
   YÈvatÈ parisÈ tassa, sÈlacchannÈ bhavissati. 

   Tattha dibbehi naccehi, gÊtehi vÈditehi ca. 
   Ramissati sadÈ santo, puÒÒakammasamÈhito. 

   YÈvatÈ parisÈ tassa, gandhagandhÊ1 bhavissati. 
   SÈlassa pupphavasso ca, pavassissati2 tÈvade. 

   Tato cutoyaÑ manujo, mÈnusaÑ Ègamissati.  
   IdhÈpi sÈlacchadanaÑ, sabbakÈlaÑ dharissati. 

   Idha naccaÒca gÊtaÒca, sammatÈÄasamÈhitaÑ. 
   ParivÈressanti maÑ niccaÑ, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   Uggacchante ca s|riye, sÈlavassaÑ pavassati. 
   PuÒÒakammena saÑyuttaÑ, vassate sabbakÈlikaÑ. 

   AÔÔhÈrase kappasate, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   DhammaÑ abhisamentassa, sÈlacchannaÑ bhavissati. 
   Citake jhÈyamÈnassa, chadanaÑ tattha hessati. 

   VipÈkaÑ kittayitvÈna, PiyadassÊ MahÈmuni. 
   ParisÈya dhammaÑ desesi, tappento dhammavuÔÔhiyÈ. 

   TiÑsakappÈni devesu, devarajjamakÈrayiÑ. 
   SaÔÔhi ca sattakkhatthuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈlacchannÈ (Ka) 2. Pavattissati (Ka) 
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 DevalokÈ idhÈgantvÈ, labhÈmi vipulaÑ sukhaÑ. 
 IdhÈpi sÈlacchadanaÑ, maÓÉapassa idaÑ phalaÑ. 

 AyaÑ pacchimako mayhaÑ, carimo vattate bhavo. 
 IdhÈpi sÈlacchadanaÑ, hessati sabbakÈlikaÑ. 

 MahÈmuniÑ tosayitvÈ, GotamaÑ Sakyapu~gavaÑ. 
 Pattomhi acalaÑ ÔhÈnaÑ, hitvÈ jayaparÈjayaÑ. 

 AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ Buddhamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 So arahattaÑ pana patvÈ visesato lÈbhaggayasaggappatto ahosi. Tattha 
keci puthujjanabhikkh| therassa lÈbhasakkÈraÑ disvÈ bÈlabhÈvena 
asahanÈkÈraÑ pavedesuÑ. Thero taÑ ÒatvÈ lÈbhasakkÈre ÈdÊnavaÑ tattha 
attano alaggabhÈvaÒca pakÈsento– 
 
 153. “Bah|1 sapatte labhati, muÓÉo sa~ghÈÔipÈruto. 
 LÈbhÊ annassa pÈnassa, vatthassa sayanassa ca. 
 
 154. EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ, sakkÈresu mahabbhayaÑ. 
 AppalÈbho anavassuto, sato bhikkhu paribbaje”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tassattho–sikhampi asesetvÈ muÓÉitakesatÈya muÓÉo, chinditvÈ 
sa~ghÈÔitakÈsÈvadhÈritÈya2 sa~ghÈÔipÈruto, evaÑ vevaÓÓiyaÑ ajjhupagato 
parÈyattavuttiko pabbajito sace annapÈnÈdÊnaÑ lÈbhÊ hoti, sopi bah| sapatte 
labhati, tassa us|yantÈ bah| sambhavanti3. TasmÈ etaÑ evar|paÑ 
lÈbhasakkÈresu mahabbhayaÑ vipulabhayaÑ ÈdÊnavaÑ dosaÑ viditvÈ 
appicchataÑ santosaÒca hadaye ÔhapetvÈ anavajjuppÈdassÈpi uppannassa 
lÈbhassa parivajjanena appalÈbho, tato eva tattha taÓhÈvassutÈbhÈvena 
anavassuto, saÑsÈre bhayassa ikkhanato bhinnakilesatÈya vÈ bhikkhu 
santuÔÔhiÔÔhÈnÊyassa 
______________________________________________________________ 
 1. Pah| (SÊ) 2. DhÈraÓatÈya (I, Ka) 3. Us|yakÈ bah| bhavanti (SÊ) 
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satisampajaÒÒassa1 vasena sato hutvÈ paribbaje careyya vihareyyÈti. TaÑ 
sutvÈ te bhikkh| tÈvadeva theraÑ khamÈpesuÑ. 
 

TissattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. KimilattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PÈcÊnavaÑsadÈyamhÊti-ÈdikÈ Èyasmato Kimilattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Tassa pubbayogo saÑveguppatti pabbajjÈ ca ekakanipÈte 
“abhisatto”ti gÈthÈya saÑvaÓÓanÈyaÑ vuttÈyeva. TÈya ca gÈthÈya therena 
attano visesÈdhigamassa kÈraÓaÑ dassitaÑ. Idha pana adhigatavisesassa2 
attano ÈyasmatÈ ca Anuruddhena ÈyasmatÈ ca Nandiyena saha samaggavÈso 
dassitoti veditabbaÑ2. SamaggavÈsaÑ pana vasantÈ te yathÈ ca vasiÑsu, 
taÑ dassento– 
 
 155. “PÈcÊnavaÑsadÈyamhi, SakyaputtÈ sahÈyakÈ. 
 PahÈyÈ’nappake bhoge, uÒche pattÈgate3 ratÈ. 
 
 156. ŒraddhavÊriyÈ pahitattÈ, niccaÑ daÄhaparakkamÈ. 
 Ramanti dhammaratiyÈ, hitvÈna lokiyaÑ ratin”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha pÈcÊnavaÑsadÈyamhÊti PÈcÊnavaÑsanÈmake rakkhitagopite 
sahaparicchede vane. TaÑ hi vanaÑ gÈmassa pÈcÊnadisÈyaÑ ÔhitattÈ 
vaÑsagumbaparikkhittattÈ ca “pÈcÊnavaÑsadÈyo”ti vutto, 
vaÑsavanabhÈvena vÈti4. SakyaputtÈti AnuruddhattherÈdayo 
SakyarÈjakumÈrÈ5. SahÈyakÈti 
saÑveguppattipabbajjÈsamaÓadhammakaraÓasaÑvÈsehi saha ayanato 
pavattanato sahÈyakÈ. PahÈyÈ’nappake bhogeti uÄÈrena puÒÒÈnubhÈvena 
adhigate kulaparamparÈgate ca mahante bhogakkhandhe chaÉÉetvÈ. 
“SahÈyÈnappake”tipi PÈÄi. UÒche pattÈgate ratÈti uÒchÈcariyÈya 
______________________________________________________________ 
 1. SantuÔÔho nissaraÓasampajaÒÒassa (Ka) 
 2-2. Attano ÈyasmatÈ ca nandiyena samaggavÈsoti veditabbaÑ (SÊ) 
 3. UÒchÈpattÈgate (PÈÄiyaÑ) 4. SaÑvasanabhÈvenevÈti (SÊ) 5. SakyarÈjÈno (Ka) 
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ÈbhatattÈ uÒche patte ÈgatattÈ pattÈgate pattapariyÈpanne ratÈ abhiratÈ, 
saÑghabhattÈdi-atirekalÈbhaÑ paÔikkhipitvÈ ja~ghabalaÑ nissÈya 
bhikkhÈcariyÈya laddhena missakabhatteneva santuÔÔhÈti attho. 

 ŒraddhavÊriyÈti uttamatthassa adhigamÈya Èditova pageva 
sampÈditavÊriyÈ1. PahitattÈti ninnapoÓapabbhÈrabhÈvena kÈlena kÈlaÑ 
samÈpajjanena ca2 nibbÈnaÑ patipesitacittÈ. NiccaÑ daÄhaparakkamÈti 
vattapaÔipattÊsu diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnuyogena sabbakÈlaÑ 
asithilaparakkamÈ. Ramanti dhammaratiyÈ, hitvÈna lokiyaÑ ratinti loke 
viditatÈya lokapariyÈpannatÈya ca lokiyaÑ r|pÈrammaÓÈdiratiÑ pahÈya 
maggapaÒÒÈya pajahitvÈ lokuttaradhammaratiyÈ aggaphalanibbÈnÈbhiratiyÈ 
ca ramanti abhiramantÊti. 
 

KimilattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. NandattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ayoniso manasikÈrÈti Èyasmato Nandattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto Bhagavato santike dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuÑ indriyesu guttadvÈrÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ 
sayampi taÑ ÔhÈnantaraÑ patthento Bhagavato bhikkhusaÑghassa ca 
p|jÈsakkÈrabahulaÑ3 mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ “ahampi anÈgate tumhÈdisassa 
Buddhassa evar|po sÈvako bhaveyyan”ti paÓidhÈnaÑ katvÈ tato paÔÔhÈya4 
devamanussesu saÑsaranto Atthadassissa Bhagavato kÈle VinatÈya5 nÈma 
nadiyÈ mahanto kacchapo hutvÈ nibbatto ekadivasaÑ SatthÈraÑ nadiyÈ 
pÈraÑ gantuÑ tÊre ÔhitaÑ disvÈ sayaÑ BhagavantaÑ tÈretukÈmo Satthu 
pÈdam|le nipajji. SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ oloketvÈ piÔÔhiÑ abhiruhi. So 
haÔÔhatuÔÔho vegena sotaÑ chindanto sÊghataraÑ paratÊrameva pÈpesi. 
BhagavÈ tassa anumodanaÑ vadanto bhÈviniÑ sampattiÑ kathetvÈ pakkÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈhitaviriyÈ (SÊ, I) 2. SamÈpajjaneneva (SÊ), samÈpajjanena (Ka) 
 3. P|jÈsakkÈraÑ (SÊ) 4. Tato (I, Ka) 5. VitatÈya (Ka) 
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 So tena puÒÒakammena sugatÊsuyeva saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde KapilavatthusmiÑ SuddhodanamahÈrÈjassa putto hutvÈ 
MahÈpajÈpatiyÈ GotamiyÈ icchimhi nibbatti. Tassa nÈmaggahaÓadivase 
ÒÈtisaÑghaÑ nandento1 jÈtoti Nandotveva nÈmaÑ akaÑsu. Tassa 
vayappattakÈle SatthÈ pavattavaradhammacakko lokÈnuggahaÑ karonto 
KapilavatthuÑ gantvÈ ÒÈtisamÈgame pokkharavassaÑ aÔÔhuppattiÑ katvÈ 
VessantarajÈtakaÑ2 kethetvÈ dutiyadivase piÓÉÈya paviÔÔho “uttiÔÔhe 
nappamajjeyyÈ”ti3 gÈthÈya pitaraÑ sotÈpattiphale patiÔÔhÈpetvÈ nivesanaÑ 
gantvÈ “dhammaÑ care sucaritan”ti4 gÈthÈya MahÈpajÈpatiÑ sotÈpattiphale 
rÈjÈnaÑ sakadÈgÈmiphale patiÔÔhÈpetvÈ tatiye divase NandakumÈrassa 
abhisekanivesanappavesanavivÈhama~galesu vattamÈnesu piÓÉÈya pavisitvÈ 
NandakumÈrassa hatthe pattaÑ datvÈ ma~galaÑ vatvÈ tassa hatthato pattaÑ 
agahetvÈva vihÈraÑ gato taÑ pattahatthaÑ vihÈraÑ ÈgataÑ 
anicchamÈnaÑyeva pabbÈjetvÈ tathÈ pabbajitattÈyeva anabhiratiyÈ pÊÄitaÑ 
ÒatvÈ upÈyena tassa taÑ anabhiratiÑ vinodesi. So yoniso paÔisa~khÈya 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne5– 

   “AtthadassÊ tu BhagavÈ, Sayambh| LokanÈyako. 
   VinatÈnadiyÈ tÊraÑ, upÈgaÒchi TathÈgato. 

   UdakÈ abhinikkhamma, kacchapo vÈrigocaro. 
   BuddhaÑ tÈretukÈmohaÑ, upesiÑ LokanÈyakaÑ. 

   Abhir|hatu maÑ Buddho, AtthadassÊ MahÈmuni. 
   AhaÑ taÑ tÈrayissÈmi, dukkhassantakaro tuvaÑ. 

   Mama sa~kappamaÒÒÈya, AtthadassÊ mahÈyaso. 
   Abhir|hitvÈ me piÔÔhiÑ, aÔÔhÈsi LokanÈyako. 

   Yato sarÈmi attÈnaÑ, yato pattosmi viÒÒutaÑ. 
   SukhaÑ me tÈdisaÑ natthi, phuÔÔhe pÈdatale yathÈ. 

   UttaritvÈna Sambuddho, AtthadassÊ mahÈyaso. 
   NaditÊramhi ÔhatvÈna, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 
______________________________________________________________ 
 1. Nandanto tosento (SÊ, I) 2. Khu 6. 321 piÔÔhÈdÊsu.  
 3. Khu 1. 38 piÔÔhe Dhammapade. 4. Khu 1. 39 piÔÔhe Dhammapade. 
 5. Khu 4. 67 piÔÔhÈdÊsu. 
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 YÈvatÈ vattate cittaÑ, Ga~gÈsotaÑ1 tarÈmahaÑ. 
 AyaÒca kacchapo rÈjÈ, tÈresi mama paÒÒavÈ. 

 IminÈ BuddhataraÓena, mettacittavatÈya ca. 
 AÔÔhÈrase kappasate, devaloke ramissati. 

 DevalokÈ idhÈgantvÈ, sukkam|lena codito. 
 EkÈsane nisÊditvÈ, ka~khÈsotaÑ tarissati. 

 YathÈpi bhaddake khette, bÊjaÑ appampi ropitaÑ. 
 SammÈdhÈraÑ2 pavecchante, phalaÑ toseti kassakaÑ3. 

 TathevidaÑ BuddhakhettaÑ, SammÈsambuddhadesitaÑ. 
 SammÈdhÈraÑ pavecchante, phalaÑ maÑ tosayissati. 

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

 AÔÔhÈrase kappasate, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, taraÓÈya idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhaÑ anubhavanto “aho Satthu 
upÈyakosallaÑ, yenÈhaÑ bhavapa~kato uddharitvÈ nibbÈnathale 
patiÔÔhÈpito”ti attano pahÊnasaÑkilesaÑ paÔiladdhaÒca sukhaÑ 
paccavekkhitvÈ saÒjÈtasomanasso udÈnavasena– 
 
 157. “Ayoniso manasikÈrÈ, maÓÉanaÑ anuyuÒjisaÑ. 
 Uddhato capalo cÈsiÑ, kÈmarÈgena aÔÔito. 
 
 158. UpÈyakusalenÈhaÑ, BuddhenÈdiccabandhunÈ. 
 Yoniso paÔipajjitvÈ, bhave cittaÑ udabbahin”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha ayoniso manasikÈrÈti anupÈyamanasikÈrato asubhaÑ kÈyaÑ 
subhato manasi karitvÈ subhato manasikÈrahetu, 
______________________________________________________________ 
 1. Ka~khÈsotaÑ (SÊ) 2. SammÈdhÈre (SÊ) 3. Kassake (SÊ) 
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asubhaÑ kÈyaÑ1 subhasaÒÒÈyÈti2 attho. MaÓÉananti hatth|pagÈdi-
ÈbharaÓehi ceva mÈlÈgandhÈdÊhi ca attabhÈvassa ala~karaÓaÑ. 
AnuyuÒjisanti anuyuÒjiÑ, sarÊrassa vibh|sanappasuto ahosinti attho. 
Uddhatoti jÈtigottar|payobbanamadÈdÊhi uddhato av|pasantacitto. Capaloti 
vanamakkaÔo viya anavaÔÔhitacittatÈya lolo, 
kÈyamaÓÉanavatthamaÓÉanÈdicÈpalye yuttatÈya vÈ capalo ca. Œsinti 
ahosiÑ. KÈmarÈgenÈti vatthukÈmesu chandarÈgena aÔÔito pÊÄito vibÈdhito 
Èsinti yojanÈ3. 

 UpÈyakusalenÈti vineyyÈnaÑ daman|pÈyacchekena kovidena Buddhena 
BhagavatÈ hetubh|tena. Hetu-atthe hi etaÑ karaÓavacanaÑ. 
PaluÔÔhamakkaÔÊ-devaccharÈdassanena hi upakkitavÈdacodanÈya attano 
kÈmarÈgÈpanayanaÑ sandhÈya vadati. BhagavÈ hi ÈyasmantaÑ 
NandattheraÑ paÔhamaÑ JanapadakalyÈÓiÑ upÈdÈya “yathÈyaÑ makkaÔÊ, 
evaÑ kakuÔapÈdiniyo upÈdÈya JanapadakalyÈÓÊ”ti mahatiyÈ ÈÓiyÈ 
khuddakaÑ ÈÓiÑ nÊharanto chaÉÉako viya, sinehapÈnena sarÊraÑ kiledetvÈ4 
vamanavirecanehi dosaÑ nÊharanto bhisakko viya ca kakuÔapÈdinidassanena 
JanapadakalyÈÓiyaÑ5 virattacittaÑ kÈretvÈ puna upakkitavÈdena 
kakuÔapÈdinÊsupi cittaÑ virÈjetvÈ sammadeva samathavipassanÈnuyogena 
ariyamagge patiÔÔhÈpesi. Tena vuttaÑ “yoniso paÔipajjitvÈ, bhave cittaÑ 
udabbahin”ti. UpÈyena ÒÈyena6 sammadeva samathavipassanÈya 
visuddhipaÔipadaÑ paÔipajjitvÈ bhave saÑsÈrapa~ke nimuggaÒca me cittaÑ 
ariyamaggena hatthena uttÈriÑ, nibbÈnathale patiÔÔhÈpesinti attho. 

 ImaÑ udÈnaÑ udÈnetvÈ thero panadivase BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
evamÈha “yaÑ me bhante BhagavÈ pÈÔibhogo paÒcannaÑ accharÈsatÈnaÑ 
paÔilÈbhÈya kakuÔapÈdÈnaÑ, muÒcÈmahaÑ bhante BhagavantaÑ etasmÈ 
paÔissavÈ”ti7. BhagavÈpi “yadeva kho te Nanda anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimuttaÑ, athÈhaÑ mutto etasmÈ paÔissavÈ”ti8 Èha. Athassa BhagavÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Asubhe kÈye (SÊ) 2. SubhamaÒÒeyyÈti (I) 
 3. VibÈdhitoti yojÈnÈ (I) 4. SarÊrÈ khÊraÑ datvÈ (SÊ), sarÊraÑ ukkiledetvÈ (I) 
 5. KalyÈÓaÑ (I) 6. Udayabbayena ÒÈÓena (SÊ, I) 
 7. Khu 1. 103 piÔÔhe UdÈne. 8. Khu 1. 104 piÔÔhe UdÈne. 
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savisesaÑ indriyesu guttadvÈrataÑ ÒatvÈ taÑ guÓaÑ vibhÈvento 
“etadaggaÑ bhikkhave mama sÈvakÈnaÑ bhikkh|naÑ indriyesu 
guttadvÈrÈnaÑ yadidaÑ Nando”ti1 indriyesu guttadvÈrabhÈvena aggaÔÔhÈne 
Ôhapesi. Thero hi “yamevÈhaÑ indriyÈnaÑ asaÑvaraÑ nissÈya imaÑ 
vippakÈraÑ patto, tamevÈhaÑ suÔÔhu niggahessÈmÊ”ti ussÈhajÈto 
balavahirottappo tattha ca katÈdhikÈrattÈ indriyasaÑvare ukkaÑsapÈramiÑ 
agamÈsÊti. 
 

NandattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. SirimattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Pare ca naÑ pasaÑsantÊti Èyasmato Sirimattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Padumuttarassa Bhagavato2 pÈramiyo p|retvÈ Tusitabhavane 
ÔhitakÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag| 
sanighaÓÉukeÔubhÈnaÑ sakkharappabhedÈnaÑ itihÈsapaÒcamÈnaÑ padako 
viyyÈkaraÓo lokÈyatamÈhÈpurisalakkhaÓesu anavayo 
nekkhammajjhÈsayatÈya kÈme pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ 
caturÈsÊtisahassaparimÈÓena tÈpasagaÓena parivuto Himavantappadese 
devatÈbhinimmite assame3 jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ vasanto4 
purimabuddhesu katÈdhikÈratÈya lakkhaÓamantesu ÈgataniyÈmena ca 
BuddhaguÓe anussaritvÈ atÊte Buddhe uddissa aÒÒatarasmiÑ nadÊnivattane 
PulinacetiyaÑ katvÈ p|jÈsakkÈrÈbhirato ahosi. TaÑ disvÈ tÈpasÈ “kaÑ 
uddissa ayaÑ p|jÈsakkÈro karÊyatÊ”ti pucchiÑsu. So tesaÑ lakkhaÓamante 
ÈharitvÈ tattha ÈgatÈni mahÈpurisalakkhaÓÈni vibhajitvÈ tadanusÈrena attano 
bale ÔhatvÈ BuddhaguÓe kittesi. TaÑ sutvÈ tepi tÈpasÈ pasannamÈnasÈ tato 
paÔÔhÈya SammÈsambuddhaÑ uddissa th|pap|jaÑ karontÈ viharanti. 

 Tena ca samayena Padumuttarabodhisatto TusitakÈyÈ cavitvÈ 
mÈtukucchiÑ okkanto hoti. Carimabhave dvattiÑsa pubbanimittÈni 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 1. 26 piÔÔhe. 2. Bhagavato kÈle (SÊ, I) 
 3. Assamapade (SÊ, I) 4. Pasanno (SÊ) 
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pÈturahesuÑ, sabbe ca acchariyabbh|tadhammÈ. TÈpaso tÈni antevÈsikÈnaÑ 
dassetvÈ bhiyyoso mattÈya SammÈsambuddhesu tesaÑ pasÈdaÑ vaÉÉhetvÈ 
kÈlaÑ katvÈ brahmaloke nibbattitvÈ tehi attano sarÊrassa p|jÈya 
karÊyamÈnÈya dissamÈnar|po1 ÈgantvÈ “ahaÑ tumhÈkaÑ Ècariyo 
brahmaloke nibbatto, tumhe appamattÈ Pulinacetiyap|jamanuyuÒjatha, 
bhÈvanÈya ca yuttappayuttÈ hothÈ”ti vatvÈ brahmalokameva gato. 

 EvaÑ so devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ gahapatikule nibbatti, tassa jÈtadivasato paÔÔhÈya tasmiÑ kule 
sirisampattiyÈ vaÉÉhamÈnattÈ SirimÈtveva nÈmaÑ akaÑsu. Tassa padasÈ 
gamanakÈle kaniÔÔhabhÈtÈ nibbatti, tassa “ayaÑ siriÑ vaÉÉhento jÈto”ti 
SirivaÉÉhoti nÈmaÑ akÈsu. Te ubhopi JetavanappaÔiggahaÓe 
BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddhÈ pabbajiÑsu. Tesu SirivaÉÉho na 
tÈva2 uttarimanussadhammassa lÈbhÊ ahosi, catunnaÑ paccayÈnaÑ lÈbhÊ, 
gahaÔÔhapabbajitÈnaÑ sakkato garukato, Sirimatthero pana pabbajitakÈlato 
paÔÔhÈya tÈdisena kammacchiddena appalÈbhÊ ahosi bahujanÈ’sambhÈvito3, 
samathavipassanÈsu kammaÑ karonto na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Pabbate Himavantamhi, Devalo nÈma tÈpaso. 
   Tattha me ca~kamo Èsi, amanussehi mÈpito. 

   JaÔÈbhÈrena bharito, kamaÓÉaludharo sadÈ. 
   UttamatthaÑ gavesanto, vipinÈ nikkhamiÑ tadÈ. 

   CullÈsÊtisahassÈni, sissÈ mayhaÑ upaÔÔhahuÑ. 
   SakakammÈbhipasutÈ5, vasanti vipine tadÈ. 

   AssamÈ abhinikkhamma, akaÑ PulinacetiyaÑ. 
   NÈnÈpupphaÑ samÈnetvÈ, taÑ cetiyamap|jayiÑ. 

   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, assamaÑ pavisÈmahaÑ. 
   Sabbe sissÈ samÈgantvÈ, etamatthaÑ pucchiÑsu maÑ6. 
______________________________________________________________ 
 1. AdissamÈnar|po, ÈdissamÈnar|po (Ka) 2. SirivaÉÉho tÈva (SÊ) 
 3. Bahujanassa ca sambhÈvito (SÊ), bahujanÈ asambhÈvito (I)  
 4. Khu 4. 64 piÔÔhÈdÊsu. 5. SakakammÈni pasutÈ (Ka) 6. ApucchumaÑ (SÊ) 
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   Pulinena kato th|po, yaÑ tvaÑ deva namassasi. 
   Mayampi ÒÈtumicchÈma, puÔÔho Ècikkha no tuvaÑ. 

   NiddiÔÔhÈ nu mantapade, cakkhumanto mahÈyasÈ. 
   Te kho ahaÑ namassÈmi BuddhaseÔÔhe mahÈyase. 

   KÊdisÈ te mahÈvÊrÈ, sabbaÒÒ| LokanÈyakÈ. 
   KathaÑvaÓÓÈ kathaÑsÊlÈ, kÊdisÈ te mahÈyasÈ. 

   BattiÑsalakkhaÓÈ BuddhÈ, cattÈlÊsadijÈpi ca. 
   NettÈ gopakhumÈ tesaÑ, jiÒjukÈ phalasannibhÈ. 

   GacchamÈnÈ ca te BuddhÈ, yugamattaÒca pekkhare. 
   Na tesaÑ jÈÓu nadati, sandhisaddo na suyyati. 

   GacchamÈnÈ ca sugatÈ, uddharantÈva gacchare. 
   PaÔhamaÑ dakkhiÓaÑ pÈdaÑ, BuddhÈnaÑ esa dhammatÈ. 

   AsambhÊtÈ ca te BuddhÈ, migarÈjÈva kesarÊ. 
   NevukkaÑsenti attÈnaÑ, no ca vambhenti pÈÓinaÑ. 

   MÈnÈvamÈnato muttÈ, samÈ sabbesu pÈÓisu. 
   AnattukkaÑsakÈ BuddhÈ, BuddhÈnaÑ esa dhammatÈ. 

   UppajjantÈ ca SambuddhÈ, ÈlokaÑ dassayanti te. 
   ChappakÈraÑ pakampenti, kevalaÑ vasudhaÑ imaÑ. 

   Passanti nirayaÒcete, nibbÈti nirayo tadÈ. 
   Pavassati mahÈmegho, BuddhÈnaÑ esa dhammatÈ. 

   ¢disÈ te mahÈnÈgÈ, atulÈ ca mahÈyasÈ. 
   VaÓÓato anatikkantÈ, appameyyÈ TathÈgatÈ. 

   AnumodiÑsu me vÈkyaÑ, sabbe sissÈ sagÈravÈ. 
   TathÈ ca paÔipajjiÑsu, yathÈsatti yathÈbalaÑ. 

   PaÔip|jenti pulinaÑ, sakakammÈbhilÈsino. 
   SaddahantÈ mama vÈkyaÑ, BuddhasakkatamÈnasÈ. 
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   TadÈ cavitvÈ tusitÈ, devaputto mahÈyaso. 
   Uppajji mÈtukacchimhi1, dasasahassi kampatha. 

   AssamassÈvid|ramhi, ca~kamamhi Ôhito ahaÑ. 
   Sabbe sissÈ samÈgantvÈ, ÈgacchuÑ mama santike. 

   Usabhova mahÊ nadati, migarÈjÈva k|jati. 
   SusumÈrova saÄati2, kiÑ vipÈko bhavissati. 

   YaÑ pakittemi SambuddhaÑ, sikatÈth|pasantike. 
   So dÈni BhagavÈ SatthÈ, mÈtukucchimupÈgami. 

   TesaÑ dhammakathaÑ vatvÈ, kittayitvÈ MahÈmuniÑ. 
   UyyojetvÈ sake sisse, palla~kamÈbhujiÑ ahaÑ. 

   BalaÒca vata me khÊÓaÑ, byÈdhinÈ paramena taÑ. 
   BuddhaseÔÔhaÑ saritvÈna, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

   Sabbe sissÈ samÈgantvÈ, akaÑsu citakaÑ tadÈ. 
   KaÄevaraÒca me gayha, citakaÑ abhiropayuÑ. 

   CitakaÑ parivÈretvÈ, sÊse katvÈna aÒjaliÑ. 
   SokasallaparetÈ te, vikkandiÑsu samÈgatÈ. 

   TesaÑ lÈlappamÈnÈnaÑ, agamaÑ citakaÑ tadÈ3. 
   AhaÑ Ècariyo tumhaÑ, mÈ socittha SumedhasÈ. 

   Sadatthe vÈyameyyÈtha, rattindivamatanditÈ. 
   MÈ vo pamattÈ ahuttha4, khaÓo vo paÔipÈdito. 

   Sake sissenusÈsitvÈ, devalokaÑ punÈgamiÑ. 
   AÔÔhÈrasa ca kappÈni5, devaloke ramÈmahaÑ. 

   SatÈnaÑ paÒcakkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 
   AnekasatakkhattuÒca, devarajjamakÈrayiÑ. 

   Avasesesu kappesu, vokiÓÓo saÑsariÑ ahaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, uppÈdassa idaÑ phalaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. UpagaÒchi mÈtukucchiÑ (SÊ) 2. Phalati (SÊ) 3. AgamÈsiÑ citantikaÑ (SÊ) 
 4. Ahuvattha (SÊ)  5. AÔÔhÈrasÈni kappÈni (SÊ) 
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 YathÈ komudike mÈse, bah| pupphanti pÈdapÈ. 
 TathevÈhampi samaye, pupphitomhi MahesinÈ. 

 VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ, yogakkhemÈdhivÈhanaÑ. 
 NÈgova bandhanaÑ chetvÈ, viharÈmi anÈsavo. 

 Satasahassito kappe, yaÑ BuddhamabhikittayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, kittanÈya idaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒaÑ hi samÈnaÑ ÈyasmantaÑ SirimattheraÑ “ariyo”ti 
ajÈnantÈ puthujjanÈ bhikkh| sÈmaÓerÈ ca appalÈbhitÈya lokassa 
anabhigatabhÈvena1 asambhÈventÈ yaÑkiÒci kathetvÈ garahanti. 
SirivaÉÉhattheraÑ pana paccayÈnaÑ lÈbhibhÈvena lokassa 
sakkatagarukatabhÈvato sambhÈventÈ pasaÑsanti. Thero “avaÓÓÈrahassa 
nÈma vaÓÓabhaÓanaÑ, vaÓÓÈrahassa ca avaÓÓabhaÓanaÑ assa2 
puthujjanabhÈvassa3 doso”ti puthujjanabhÈvaÒca garanto– 
 
 159. “Pare ca naÑ pasaÑsanti, attÈ ce asamÈhito. 
 MoghaÑ pare pasaÑsanti, attÈ hi asamÈhito. 
 
 160. Pare ca naÑ garahanti, attÈ ce susamÈhito. 
 MoghaÑ pare garahanti, attÈ hi susamÈhito”ti– 

gÈthÈdvayamabhÈsi. 

 Tattha pareti attato aÒÒe pare nÈma, idha pana paÓÉitehi aÒÒe bÈlÈ 
pareti adhippetÈ. TesaÑ hi ajÈnitvÈ apariyogÈhetvÈ bhÈsanato garahÈ viya 
pasaÑsÈpi appamÈÓabh|tÈ4. Nanti naÑ puggalaÑ. PasaÑsantÊti 
aviddasubhÈvena taÓhÈvipannatÈya vÈ, atha vÈ abh|taÑyeva puggalaÑ 
“asuko bhikkhu jhÈnalÈbhÊ, ariyo”ti vÈ abh|taguÓaropanena5 kittenti 
abhitthavanti. Yo panettha ca-saddo, 
______________________________________________________________ 
 1. AsambhÈvitabhÈvena (SÊ), anabhiratibhÈvena (I) 2. BhaÓanaÒcÈti ayaÑ (SÊ, I) 
 3. Puthujjanassa (SÊ) 4. AppamÈÓÈ (SÊ) 
 5. Bh|taguÓÈropanena. Bh|taguÓaropanena (Ka) 
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so atth|panayottho. Tena pare naÑ puggalaÑ pasaÑsanti ca1, taÒca kho 
tesaÑ pasaÑsanamattaÑ, na pana tasmiÑ pasaÑsÈya vatthu atthÊti 
imamatthaÑ dasseti. AttÈ ce asamÈhitoti yaÑ puggalaÑ pare pasaÑsanti, so 
ce sayaÑ asamÈhito maggasamÈdhinÈ phalasamÈdhinÈ 
upacÈrappanÈsamÈdhimatteneva vÈ na samÈhito2, samÈdhÈnassa 
paÔipakkhabh|tÈnaÑ kilesÈnaÑ appahÊnattÈ vikkhitto vibbhantacitto hoti ceti 
attho. “AsamÈhito”ti3 ca etena samÈdhinimittÈnaÑ guÓÈnaÑ abhÈvaÑ 
dasseti. Moghanti bhÈvanapuÑsakaniddeso “visamaÑ candimas|riyÈ 
parivattantÊ”ti-ÈdÊsu4 viya. Pare pasaÑsantÊti ye taÑ asamÈhitaÑ puggalaÑ 
pasaÑsanti, te moghaÑ mudhÈ am|lakaÑ pasaÑsanti. KasmÈ? AttÈ hi 
asamÈhito yasmÈ tassa puggalassa cittaÑ asamÈhitaÑ, tasmÈti attho. 

 DutiyagÈthÈyaÑ garahantÊti attano aviddasubhÈvena dosantaratÈva vÈ5 
ariyaÑ jhÈnalÈbhiÑ ca samÈnaÑ6 “asuko bhikkhu jÈgariyaÑ nÈnuyuÒjati 
antamaso goduhanamattampi7 kÈlaÑ, kevalaÑ kÈyadaÄhibahulo niddÈrÈmo 
bhassÈrÈmo sa~gaÓikÈrÈmo viharatÊ”ti-ÈdinÈ appaÔipajjamÈnatÈvibhÈvanena 
vÈ guÓaparidhaÑsanena vÈ garahanti nindanti, upakkosanti vÈti attho. SesaÑ 
paÔhamagÈthÈya vuttapariyÈyena veditabbaÑ. EvaÑ therena imÈhi gÈthÈhi 
attano nikkilesabhÈve SirivaÉÉhassa ca sakilesabhÈve pakÈsite taÑ sutvÈ 
SirivaÉÉho saÑvegajÈto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ nacirasseva sadatthaÑ 
parip|resi, garahakapuggalÈ ca theraÑ khamÈpesuÑ. 
 

SirimattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

DutiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. So av|pasantatto, te pana pare taÑ puggalaÑ pasaÑsanti ce (SÊ) 
 2. Na samÈhito ce (SÊ) 3. AttÈ hi asamÈhitoti (Ka) 
 4. AÑ 1. 386 piÔÔhe. 5. DosantaratÈyapi (Ka) 
 6. SamÈhitaÑ (SÊ) 7. GaÓÉ|sahananamattampi (SÊ) 
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3. Tatiyavagga 
 

1. UttarattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KhandhÈ mayÈ pariÒÒÈtÈti Èyasmato Uttarattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ 
kusalaÑ upacinanto ito catunavute1 kappe Siddhatthassa Bhagavato kÈle 
kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto sÈsane laddhappasÈdo hutvÈ 
upÈsakattaÑ paÔivedesi. So Satthari parinibbute attano ÒÈtake sannipÈtetvÈ 
bahuÑ p|jÈsakkÈraÑ sambharitvÈ2 dhÈtup|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈkete 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Uttaroti laddhanÈmo vayappatto kenacideva 
karaÓÊyena SÈvatthiÑ gato kaÓÉambam|le3 kataÑ yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ 
pasÊditvÈ puna KÈÄakÈrÈma4 suttadesanÈya5 abhivaÉÉhamÈnassaddho 
pabbajitvÈ SatthÈrÈ saddhiÑ RÈjagahaÑ gantvÈ upasampajjitvÈ tattheva 
vasanto vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne6– 

 “Nibbute LokanÈthamhi, Siddhatthe LokanÈyake. 
 Mama ÒÈtÊ samÈnetvÈ7, dhÈtup|jaÑ akÈsahaÑ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ dhÈtumabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, dhÈtup|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ Satthari SÈvatthiyaÑ viharante 
BuddhupaÔÔhÈnatthaÑ RÈjagahato SÈvatthiÑ upagato bhikkh|hi “kiÑ Èvuso 
pabbajjÈkiccaÑ tayÈ matthakaÑ pÈpitan”ti puÔÔho aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 161. “KhandhÈ mayÈ pariÒÒÈtÈ, taÓhÈ me susam|hatÈ. 
 BhÈvitÈ mama bojjha~gÈ, patto me Èsavakkhayo. 
______________________________________________________________ 
 1. DvÈnavute (SÊ) 2. SaÑharitvÈ (I) 3. GaÓÉambam|le (SÊ, I) 
 4. KÈlakÈrÈma (SÊ) 5. AÑ 1. 333 piÔÔhe. 6. Khu 4. 63 piÔÔhÈdÊsu. 
 7. MamaÑ ÒÈtÊ samÈnetvÈ (SÊ) 
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 162. SohaÑ khandhe pariÒÒÈya, abbahitvÈna1 jÈliniÑ. 
 BhÈvayitvÈna bojjha~ge, nibbÈyissaÑ anÈsavo”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha khandhÈti paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. PariÒÒÈtÈti “idaÑ dukkhaÑ, 
na ito bhiyyo”ti paricchijja ÒÈtÈ bhÈvitÈ. Tena dukkhassa ariyasaccassa 
pariÒÒÈbhisamayamÈha2. TaÓhÈti tasati paritasatÊti taÓhÈ. Susam|hatÈti 
samugghÈÔitÈ. Etena samudayasaccassa pahÈnÈbhisamayaÑ vadati. BhÈvitÈ 
mama bojjha~gÈti bodhisa~khÈtÈya sati-ÈdidhammasÈmaggiyÈ, 
taÑsama~gino vÈ bodhisa~khÈtassa ariyapuggalassa a~gÈti bojjha~gÈ3. 
SatidhammavicayavÊriyapÊtipassaddhisamÈdhi-upekkhÈsa~khÈtÈ 
maggapariyÈpannÈ dhammÈ mayÈ bhÈvitÈ uppÈditÈ vaÉÉhitÈ. 
Bojjha~gaggahaÓeneva cettha taÑsahacaritatÈya4 sabbe maggadhammÈ, 
sabbe ca bodhipakkhiyadhammÈ gahitÈti daÔÔhabbÈ. Eteneva maggasaccassa 
bhÈvanÈbhisamayaÑ dasseti. Patto me Èsavakkhayoti kÈmÈsavÈdayo ÈsavÈ 
khÊyanti etthÈti Èsavakkhayoti laddhanÈmo asa~khatadhammo mayÈ patto 
adhigato. Etena nirodhasaccassa sacchikiriyÈbhisamayaÑ katheti. EttÈvatÈ 
attano sa-upÈdisesanibbÈnasampattiÑ5 dasseti. 

 IdÈni pana anupÈdisesanibbÈnasampattiÑ dassento “sohan”ti-ÈdinÈ 
dutiyaÑ gÈthamÈha. Tassattho–sohaÑ6 evaÑ vuttanayena khandhe 
pariÒÒÈya parijÈnitvÈ, tathÈ parijÈnanto eva saka-attabhÈvapara-attabhÈvesu 
ajjhattikabÈhirÈyatanesu atÊtÈdibhedabhinnesu saÑsibbanÈkÈraÑ7 
punappunaÑ pavattisa~khÈtaÑ jÈlaÑ etassa atthÊti jÊlinÊti laddhanÈmaÑ 
taÓhaÑ abbahitvÈna mama cittasantÈnato uddharitvÈ, tathÈ naÑ 
uddharantoyeva vuttappabhede bojjha~ge bhÈvayitvÈna te 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ pÈpetvÈ tato eva anÈsavo hutvÈ Ôhito idÈni 
carimakacittanirodhena anupÈdÈno viya jÈtavedo nibbÈyissaÑ 
parinibbÈyissÈmÊti. 
 

UttarattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AbbuhitvÈna (Ka) 2. PariÒÒÈtÈbhisamayamÈha (SÊ, I) 3. Bojjha~gÈti (SÊ, I) 
 4. ...caritÈya (SÊ, I, Ka) 5. Sa-upÈdisesanibbÈnadhÈtusampattiÑ (SÊ)  
 6. YohaÑ (sabbattha) 7. SaÑsibbanaparisibbanakÈraÑ (SÊ, I) 
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2. BhaddajittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PanÈdo nÈma so rÈjÈti Èyasmato Bhaddajittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu pÈraÑ gantvÈ kÈme pahÈya 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒÈyatane assamaÑ kÈretvÈ vasanto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ ÈkÈsena gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso aÒjaliÑ 
paggayha aÔÔhÈsi. SatthÈ tassa ajjhÈsayaÑ ÒatvÈ ÈkÈsato otari. OtiÓÓassa 
pana Bhagavato madhuÒca bhisamuÄÈlaÒca sappiÒca khÊraÒca upanÈmesi, 
tassa taÑ BhagavÈ anukammaÑ upÈdÈya paÔiggahetvÈ anumodanaÑ vatvÈ 
pakkÈmi. So tena puÒÒakammena Tusite1 nibbatto tattha yÈvatÈyukaÑ 
ÔhatvÈ tato aparÈparaÑ sugatÊsuyeva saÑsaranto Vipassissa Bhagavato kÈle 
mahaddhano seÔÔhi hutvÈ aÔÔhasaÔÔhibhikkhusahassaÑ bhojetvÈ ticÊvarena 
acchÈdesi1. 

 EvaÑ bahuÑ kusalaÑ katvÈ devaloke nibbattitvÈ tattha yÈvatÈyukaÑ 
ÔhatvÈ tato cavitvÈ manussesu uppanno BuddhasuÒÒe loke paÒca 
PaccekabuddhasatÈni cat|hi paccayehi upaÔÔhahitvÈ tato cuto rÈjakule 
nibbattitvÈ rajjaÑ anusÈsanto puttaÑ3 paccekabodhiÑ adhigantvÈ ÔhitaÑ 
upaÔÔhahitvÈ tassa parinibbutassa dhÈtuyo gahetvÈ cetiyaÑ katvÈ p|jesi. 
EvaÑ tattha tattha tÈni tÈni puÒÒÈni katvÈ imasmiÑ BuddhuppÈde 
Bhaddiyanagare asÊtikoÔivibhavassa BhaddiyaseÔÔhissa ekaputtako hutvÈ 
nibbatti, BhaddajÊtissa nÈmaÑ ahosi. Tassa kira 
issariyabhogaparivÈrÈdisampatti carimabhave bodhisattassa viya ahosi. 

 TadÈ SatthÈ SavatthiyaÑ vassaÑ vasitvÈ BhaddajikumÈraÑ 
sa~gaÓhituÑ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ BhaddiyanagaraÑ gantvÈ 
JÈtiyÈvane vasi tassa ÒÈÓaparipÈkaÑ ÈgamayamÈno. Sopi upari pÈsÈde 
nisinno sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ olokento Bhagavato santike dhammaÑ 
sotuÑ gacchantaÑ mahÈjanaÑ disvÈ “katthÈyaÑ mahÈjano gacchatÊ”ti 
pucchitvÈ taÑ kÈraÓaÑ sutvÈ sayampi mahatÈ parivÈrena Satthu santikaÑ 
gantvÈ dhammaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Tusitesu (SÊ, I, Ka) 2. AcchÈdÈpesi (I, Ka) 3. Attano puttaÑ (SÊ, I) 
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suÓanto sabbÈbharaÓapaÔimaÓÉitova sabbakilese khepetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Oggayha yaÑ pokkharaÓiÑ, nÈnÈkuÒjarasevitaÑ. 
   UddharÈmi bhisaÑ tattha, ghÈsahetu ahaÑ tadÈ. 

   BhagavÈ tamhi samaye, Padumuttarasavhayo. 
   Rattambaradharo Buddho, gacchate anilaÒjase. 

   Dhunanto paÑsuk|lÈni, saddaÑ assosahaÑ tadÈ. 
   UddhaÑ nijjhÈyamÈnohaÑ, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   Tattheva Ôhitako santo, ÈyÈciÑ LokanÈyakaÑ. 
   MadhuÑ bhisehi sahitaÑ, khÊraÑ sappiÑ muÄÈlikaÑ. 

   PaÔiggaÓhÈtu me Buddho, anukampÈya cakkhumÈ. 
   Tato kÈruÓiko SatthÈ, orohitvÈ mahÈyaso. 

   PaÔiggaÓhi mamaÑ bhikkhaÑ, anukampÈya cakkhumÈ. 
   PaÔiggahetvÈ Sambuddho, akÈ me2 anumodanaÑ. 

   SukhÊ hotu mahÈpuÒÒa, gati tuyhaÑ samijjhatu. 
   IminÈ bhisadÈnena, labhassu vipulaÑ sukhaÑ. 

   IdaÑ vatvÈna Sambuddho, JalajuttamanÈmako. 
   BhikkhamÈdÈya Sambuddho, ÈkÈsenÈgamÈ Jino. 

   Tato bhisaÑ gahetvÈna, ÈgacchiÑ mama assamaÑ. 
   BhisaÑ rukkhe laggetvÈna, mama dÈnaÑ anussariÑ. 

   MahÈvÈto uÔÔhahitvÈ, saÒcÈlesi vanaÑ tadÈ. 
   ŒkÈso abhinÈdittha, asanÊ ca phalÊ tadÈ. 

   Tato me asanÊpÈto, matthake nipatÊ tadÈ. 
   SohaÑ nisinnako santo, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

   PuÒÒakammena saÒÒutto, TusitaÑ upapajjahaÑ. 
   KaÄevaraÑ me patitaÑ, devaloke ramÈmahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 177 piÔÔhÈdÊsu. 2. ŒkÈse (Ka) 
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   ChaÄasÊtisahassÈni, nÈriyo samala~katÈ. 
   SÈyaÑ pÈtaÑ upaÔÔhanti, bhisadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   ManussayonimÈgantvÈ, sukhito homahaÑ tadÈ. 
   Bhoge me |natÈ natthi, bhisadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Anukampitako tena, devadevena tÈdinÈ. 
   SabbÈsavÈ parikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

   Satasahassito kappe, yaÑ bhisaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bhisadÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 Arahatte pana tena adhigate SatthÈ BhaddiyaseÔÔhiÑ Èmantesi “tava 
putto ala~katapaÔiyatto dhammaÑ suÓanto arahatte patiÔÔhÈsi, tenassa 
idÈneva pabbajituÑ yuttaÑ, no ce pabbajati, parinibbÈyissatÊ”ti. SeÔÔhi “na 
mayhaÑ puttassa daharasseva sato parinibbÈnena kiccaÑ atthi, pabbÈjetha 
nan”ti Èha. TaÑ SatthÈ pabbÈjetvÈ upasampÈdetvÈ tattha sattÈhaÑ1 vasitvÈ 
KoÔigÈmaÑ pÈpuÓi, so ca gÈmo Ga~gÈtÊre. KoÔigÈmavÈsino 
Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa mahÈdÈnaÑ pavattesuÑ. 
Bhaddajitthero SatthÈrÈ anumodanÈya ÈraddhamattÈya bahigÈmaÑ gantvÈ 
“Ga~gÈtÊre maggasamÊpe Satthu ÈgatakÈle vuÔÔhahissÈmÊ”ti samÈpattiÑ 
samÈpajjitvÈ nisÊdi. MahÈtheresu Ègacchantesupi avuÔÔhahitvÈ Satthu 
ÈgatakÈleyeva vuÔÔhahi. Puthujjanabhikkh| “ayaÑ adhunÈ pabbajito 
mahÈtheresu Ègacchantesu mÈnatthaddho hutvÈ na vuÔÔhÈsÊ”ti ujjhÈyiÑsu. 
KoÔigÈmavÈsino Satthu bhikkhusaÑghassa ca bah| nÈvÈsa~ghÈÔe 
bandhiÑsu, SatthÈ “handassa2 ÈnubhÈvaÑ pakÈsemÊ”ti nÈvÈsa~ghÈÔe ÔhatvÈ 
“kahaÑ BhaddajÊ”ti pucchi. Bhadajitthero “esohaÑ bhante”ti SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ aÒjaliÑ katvÈ aÔÔhÈsi. SatthÈ “ehi Bhaddaji, amhehi saddhiÑ 
ekanÈvaÑ abhiruhÈ”ti. So uppatitvÈ Satthu ÔhitanÈvÈyaÑ aÔÔhÈsi. SatthÈ 
ga~gÈmajjhaÑ gatakÈle “Bhaddaji tayÈ MahÈpanÈdarÈjakÈle 
ajjhÈvuÔÔharatanapÈsÈdo kahan”ti Èha. ImasmiÑ ÔhÈne nimuggoti. Tena hi 
Bhaddaji sabrahmacÈrÊnaÑ ka~khaÑ chindÈti. TasmiÑ khaÓe 
______________________________________________________________ 
 1. SattasattÈhaÑ (SaÑ) 2. SatthÈ tassa (SÊ) 
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thero SatthÈraÑ vanditvÈ iddhibalena gantvÈ pÈsÈdath|pikaÑ 
pÈda~gulantarena sannirumbhitvÈ1 paÒcavÊsatiyojanaÑ pÈsÈdaÑ gahetvÈ 
ÈkÈse uppati, uppatanto ca paÒÒÈsa yojanÈni pÈsÈdaÑ udakato ukkhipi. 
Athassa purimabhave ÒÈtakÈ pÈsÈdagatena lobhena 
macchakacchapamaÓÉ|kÈ hutvÈ tasmiÑ pÈsÈde uÔÔhahante parivattitvÈ 
udake patiÑsu. SatthÈ te patante disvÈ “ÒÈtakÈ te Bhaddaji kilamantÊ”ti Èha. 
Thero Satthu vacanena pÈsÈdaÑ vissajjesi. PÈsÈdo yathÈÔhÈne eva patiÔÔhahi. 
SatthÈ pÈra~gato bhikkh|hi “kadÈ bhante Bhaddajittherena ayaÑ pÈsÈdo 
ajjhÈvuÔÔho”ti puÔÔho MahÈpanÈdajÈtakaÑ2 kathetvÈ mahÈjanaÑ 
dhammÈmataÑ pÈyesi. Thero pana attano ajjhÈvuÔÔhapubbaÑ 
suvaÓÓapÈsÈdaÑ dassetvÈ– 
 
 163. “PanÈdo nÈma so rÈjÈ, yassa y|po suvaÓÓayo3. 
 TiriyaÑ soÄasubbedho4, ubbhamÈhu5 sahassadhÈ. 
 
 164. SahassakaÓÉo satageÓÉu6, dhajÈlu7 haritÈmayo. 
 AnaccuÑ tattha gandhabbÈ, cha sahassÈni sattadhÈ”ti– 

dvÊhi gÈthÈhi vaÓÓento aÒÒaÑ byÈkÈsi. 

 Tattha panÈdo nÈma so rÈjÈti atÊte PanÈdo nÈma so rÈjÈ ahosÊti 
attabhÈva-antarahitatÈya attÈnaÑ paraÑ viya niddisati. So eva hi rajje 
ÔhitakÈlato paÔÔhÈya sadÈ ussÈhasampatti-ÈdinÈ mahatÈ rÈjÈnubhÈvena 
mahatÈ ca kittisaddena samannÈgatattÈ “rÈjÈ MahÈpanÈdo”ti paÒÒÈyittha. 
Yassa y|po suvaÓÓayoti yassa raÒÒo ayaÑ y|po pÈsÈdo suvaÓÓamayo. 
TiriyaÑ soÄasubbehoti vitthÈrato soÄasakaÓÉapÈtappamÈÓo8. So pana 
aÉÉhayojanamatto9 yoti. UbbhamÈhu sahassadhÈti ubbhaÑ uccaÑ evamassa 
pÈsÈdassa sahassadhÈ sahassakaÓÉappamÈÓamÈhu10. So 
______________________________________________________________ 
 1. SannirumhitvÈ (I), sannirujjhitvÈ (Ka) 2. Khu 5. 76 piÔÔhe. 
 3. SoÓÓamayo (Ka) 4. SoÄasapabbedho (SÊ, I) 
 5. UddhamÈhu (SÊ) 6. SatabheÓÉu (SÊ) 
 7. DhajÈl| (SÊ, Ka) 8. SoÄasasarapÈtanappamÈÓo (SÊ) 
 9. AÉÉhayojanappamÈÓo (SÊ), aÉÉhuÉÉhayojanamatto (I) 
 10. SahassadhÈppamÈÓo hoti (I) 
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pana yojanato paÒcavÊsatiyojanappamÈÓo hoti. Keci panettha 
gÈthÈsukhatthaÑ “Èh|”ti dÊghaÑ kataÑ. Œhu1 ahosÊti atthaÑ vadanti. 

 SahassakaÓÉoti sahassabh|miko2. SatageÓÉ|ti anekasataniyy|hako3. 
DhajÈl|ti tattha tattha niyy|hasikharÈdÊsu patiÔÔhÈpitehi 
yaÔÔhidhajapaÔÈkadhajÈdidhajehi sampanno. HaritÈmayoti 
cÈmÊkarasuvaÓÓamayo. Keci pana “haritajÈtimaÓisarikkhako”ti4 vadanti. 
GandhabbÈti naÔÈ. Cha sahassÈni sattadhÈti chamattÈni gandhabbasahassÈni 
sattadhÈ5 tassa pÈsÈdassa sattasu ÔhÈnesu raÒÒo abhiramÈpanatthaÑ 
nacciÑs|ti attho. Te evaÑ naccantÈpi rÈjÈnaÑ hÈsetuÑ nÈsakkhiÑsu. Atha 
Sakko devarÈjÈ devanaÔe pesetvÈ samajjaÑ kÈresi, tadÈ rÈjÈ hasÊti. 
 

BhaddajittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. SobhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SatimÈ paÒÒavÈti Èyasmato Sobhitattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni upacinanto 
Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbattitvÈ 
vayappatto Satthu dhammadesanaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
pubbenivÈsaÒÈÓalÈbhÊnaÑ bhikkh|naÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi 
taÑ ÔhÈnantaraÑ uddissa patthanaÑ katvÈ puÒÒÈni katvÈ SugatÊsuyeva 
saÑsaranto Sumedhassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu nipphattiÑ gantvÈ nekkhammÈdhimutto 
gharÈvÈsaÑ pahÈya tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ Himavantassa samÊpe 
araÒÒÈyatane assamaÑ kÈretvÈ vanam|laphalÈphalena yÈpento 
BuddhuppÈdaÑ sutvÈ sabbattha ekarattivÈseneva BhaddavatÊnagare6 
SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ pasannamÈnaso “tuvaÑ SatthÈ ca ketu cÈ”ti-ÈdÊhi 
chahi gÈthÈhi 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ ahu (SÊ, I) 2. ...bh|mako (SÊ, I) 
 3. Niy|hako (Ka) 4. HaritamaÓisarikkhakoti (SÊ, I) 
 5. Cha sahassÈni gandhabbÈnaÑ cha sahassÈni sattadhÈ (Ka) 
 6. BandhumatÊnagare (SÊ) 
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abhitthavi, SatthÈ cassa bhÈviniÑ sampattiÑ pakÈsesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbatti. Sobhitotissa nÈmaÑ akaÑsu. So 
aparena samayena Satthu dhammadesanaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. PubbenivÈsaÒÈÓe 
ciÓÓavasÊ ca ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “DakkhiÓe Himavantassa, sukato assamo mama. 
   UttamatthaÑ gavesanto, vasÈmi vipine tadÈ. 

   LÈbhÈlÈbhena santuÔÔho, m|lena ca phalena ca. 
   Anvesanto ÈcariyaÑ, vasÈmi ekako ahaÑ. 

   Sumedho nÈma Sambuddho, loke uppajji tÈvade. 
   CatusaccaÑ pakÈseti, uddharanto mahÈjanaÑ. 

   NÈhaÑ suÓomi SambuddhaÑ, napi me koci saÑsati2. 
   AÔÔhavasse atikkante, assosiÑ LokanÈyakaÑ. 

   AggidÈruÑ nÊharitvÈ, sammajjitvÈna assamaÑ. 
   KhÈribhÈraÑ gahetvÈna, nikkhamiÑ vipinÈ ahaÑ. 

   EkarattiÑ vasantohaÑ, gÈmesu nigamesu ca. 
   Anupubbena CandavatiÑ3, tadÈhaÑ upasa~kamiÑ. 

   BhagavÈ tamhi samaye, Sumedho LokanÈyako. 
   Uddharanto bah| satte, deseti amataÑ padaÑ. 

   JanakÈyamatikkamma, vanditvÈ JinasÈgaraÑ. 
   EkaÑsaÑ ajinaÑ katvÈ, santhaviÑ LokanÈyakaÑ. 

   TuvaÑ satthÈ ca ketu ca, dhajo y|po ca pÈÓinaÑ. 
   ParÈyano patiÔÔhÈ ca, dÊpo ca dvipaduttamo. 

   NepuÒÒo dassane vÊro4, tÈresi janataÑ tuvaÑ. 
   NatthaÒÒo tÈrako loke, tavuttaritaro Mune5. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 58 piÔÔhÈdÊsu. 2. SÈsati (SÊ) 3. BandhumatiÑ (SÊ) 
 4. Te puÒÒadassano vÊro (SÊ)  5. Muni (SÊ) 
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   SakkÈ theve1 kusaggena, pametuÑ sÈ garuttame2. 
   Na tveva tava sabbaÒÒu, ÒÈÓaÑ sakkÈ pametave. 

   TuladaÓÉe ÔhapetvÈna, mahiÑ sakkÈ dharetave3. 
   Natveva tava paÒÒÈya, pamÈÓamatthi cakkhuma. 

   ŒkÈso minituÑ sakkÈ, rajjuyÈ a~gulena vÈ. 
   Natveva tava sabbaÒÒu, sÊlaÑ sakkÈ pametave. 

   MahÈsamudde udakaÑ, ÈkÈso ca vasundharÈ. 
   ParimeyyÈni etÈni, appameyyosi cakkhuma. 

   Chahi gÈthÈhi sabbaÒÒuÑ, kittayitvÈ mahÈyasaÑ. 
   AÒjaliÑ paggahetvÈna, tuÓhÊ aÔÔhÈsahaÑ tadÈ. 

   YaÑ vadanti Sumedhoti, bh|ripaÒÒaÑ SumedhasaÑ. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo me ÒÈÓaÑ pakittesi, vippasannena cetasÈ. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   Sattasattati kappÈni, devaloke ramissati. 
   SahassakkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissati. 

   AnekasatakkhattuÒca, cakkavattÊ bhavissati. 
   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

   Devabh|to manusso vÈ, puÒÒakammasamÈhito. 
   An|namanasa~kappo, tikkhapaÒÒo bhavissati. 

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

   AgÈrÈ abhinikkhamma, pabbajissati’kiÒcano. 
   JÈtiyÈ sattavassena, arahattaÑ phusissati. 

   Yato sarÈmi attÈnaÑ, yato pattosmi sÈsanaÑ. 
   Etthantare na jÈnÈmi, cetanaÑ amanoramaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SakkÈ have (SÊ) 2. SÈgaruttamo (SÊ) 3. Pametave (SÊ) 
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 SaÑsaritvÈ bhave sabbe, sampattÈnubhaviÑ ahaÑ. 
 Bhoge me |natÈ natthi, phalaÑ ÒÈÓassa thomane. 

 TiyaggÊ1 nibbutÈ mayhaÑ, bhavÈ sabbe sam|hatÈ. 
 SabbÈsavÈ parikkhÊÓÈ, natthi dÈni punabbhavo. 

 TiÑsakappasahassamhi, yaÑ ÒÈÓamathaviÑ ahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phalaÑ ÒÈÓassa thomane. 

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

 So arahattaÑ pana patvÈ attano pubbenivÈsaÑ anupaÔipÈÔiyÈ 
anussaranto yÈva asaÒÒabhave acittakapaÔisandhi, tÈva addasa. Tato paÒca 
kappasatÈni cittappavattiÑ adisvÈ avasÈneva2 disvÈ “kimetan”ti Èvajjento 
nayavasena “asaÒÒabhavo bhavissatÊ”ti niÔÔhaÑ agamÈsi. TenÈha BhagavÈ 
“atthi bhikkhave asaÒÒasattÈ nÈma dÊghÈyukÈ devÈ, tato cuto Sobhito 
idh|papanno, so etaÑ bhavaÑ jÈnÈti, Sobhito anussaratÊ”ti3. EvaÑ 
nayavasena anussarantassa4 anussaraÓakosallaÑ disvÈ SatthÈ theraÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarantÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. Tato eva cÈyaÑ ÈyasmÈ 
savisesaÑ attano pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓaÑ tassa ca paccayabh|taÑ 
paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ samanassajÈto tadatthadÊpanaÑ udÈnaÑ 
udÈnento– 
 
 165. “SatimÈ paÒÒavÈ bhikkhu, ÈraddhabalavÊriyo. 
 PaÒca kappasatÈnÈhaÑ, ekarattiÑ anussariÑ. 
 
  166. CattÈro satipaÔÔhÈne, satta aÔÔha ca bhÈvayaÑ. 
 PaÒca kappasatÈnÈhaÑ, ekarattiÑ anussarin”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha satimÈti sayaÑ samudÈgamanasampannÈya 
satipaÔÔhÈnabhÈvanÈpÈrip|riyÈ 
sativepullappattiyÈ ca satimÈ. PaÒÒavÈti chaÄabhiÒÒÈpÈrip|riyÈ 
paÒÒÈvepullappattiyÈ ca paÒÒavÈ. BhinnakilesatÈya bhikkhu. 
______________________________________________________________ 
 1. TividhaggÊ (SÊ) 2. AvasÈne ca (SÊ, I) 
 3. Vi 1. 150 piÔÔhe atthato samÈnaÑ. 4. Anussaranto (SÊ) 
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SaddhÈdibalÈnaÒceva catubbidhasammappadhÈnavÊriyassa ca 
saÑsiddhipÈrip|riyÈ ÈraddhabalavÊriyo. SaddhÈdÊnaÑ hettha balaggahaÓena 
gahaÓaÑ satipi sati-ÈdÊnaÑ balabhÈve, yathÈ “gobalibaddhÈ 
puÒÒaÒÈÓasambhÈrÈ”ti1. PaÒca kappasatÈnÈhaÑ, ekarattiÑ anussarinti 
ekarattiÑ viya anussariÑ. Viya-saddo hi idha luttaniddiÔÔho, etena 
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓe2 attano ÒÈÓavasÊbhÈvaÑ dÊpeti. 

 IdÈni yÈya paÔipattiyÈ attano satimantÈdibhÈvo sÈtisayaÑ 
pubbenivÈsaÒÈÓaÒca siddhaÑ, taÑ dassetuÑ “cattÈro”ti-ÈdinÈ dutiyaÑ 
gÈthamÈha. Tattha cattÈro satipaÔÔhÈneti kÈyÈnupassanÈdike attano 
visayabhedena catubbidhe lokiyalokuttaramissake satisa~khÈte satipaÔÔhÈne. 
SattÈti satta bojjha~ge. AÔÔhÈti aÔÔha magga~gÈni. SatipaÔÔhÈnesu hi 
suppatiÔÔhitacittassa satta bojjha~gÈ bhÈvanÈpÈrip|riÑ gatÈ eva honti, tathÈ 
ariyo aÔÔha~giko maggo. TenÈha DhammasenÈpati “cat|su satipaÔÔhÈnesu 
suppatiÔÔhitacittÈ3 satta bojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ”ti-ÈdÊhi4 
sattakoÔÔhÈsikesu sattatiÑsÈya bodhipakkhiyadhammesu ekasmiÑ koÔÔhÈse 
bhÈvanÈpÈrip|riÑ gacchante itare agacchantÈ nÈma natthÊti5. BhÈvayanti 
bhÈvanÈhetu. SesaÑ vuttanayameva6. 
 

SobhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. ValliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YaÑ kiccaÑ daÄhavÊriyenÈti-ÈdikÈ Èyasmato Valliyattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sumedhassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto vijjÈsippesu nipphattiÑ gato asÊtikoÔivibhavaÑ pahÈya 
tÈpasapabbajjaÑ pabbajitvÈ pabbatapÈde araÒÒÈyatane ekissÈ nadiyÈ tÊre 
assamaÑ kÈretvÈ viharanto attano anaggaÓhanatthaÑ upagataÑ SatthÈraÑ 
disvÈ pasannamÈnaso ajinacammaÑ pattharitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ©ÈÓasambhÈrÈti ca (Ka) 2. ©ÈÓena (SÊ) 3. PatiÔÔhitacitto (Ka) 
 4. DÊ 3. 83 piÔÔhe. 5. AnÈgacchantÈ na atthi (Ka) 6. UttÈnameva (SÊ, I) 
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adÈsi. Tattha nisinnaÑ BhagavantaÑ pupphehi ca candanena ca p|jetvÈ 
ambaphalÈni datvÈ paÒcapatiÔÔhitena vandi. Tassa BhagavÈ 
nisinnÈsanasampattiÑ pakÈsento anumodanaÑ vatvÈ pakkÈmi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
VesÈliyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ “KaÓhamitto”ti1 laddhanÈmo 
vayappatto Satthu VesÈligamane BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho 
MahÈkaccÈnattherassa2 santike pabbaji. So mandapaÒÒo dandhaparakkamo 
ca hutvÈ ciraÑ kÈlaÑ viÒÒuÑ sabrahmacÈriÑ nissÈyeva vasati. Bhikkh| 
“yathÈ nÈma valli rukkhÈdÊsu kiÒci anissÈya vaÉÉhituÑ na sakkoti, 
evamayampi kaÒci paÓÉitaÑ anissÈya vaÉÉhituÑ na sakkotÊ”ti Valliyotveva 
samudÈcaraÑsu. AparabhÈge pana VeÓudattattheraÑ upasa~kamitvÈ tassa 
ovÈde ÔhatvÈ sato sampajÈno hutvÈ viharanto ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ 
paÔipattikkamaÑ3 theraÑ pucchanto– 
 
 167. “YaÑ kiccaÑ daÄhavÊriyena, yaÑ kiccaÑ boddhumicchatÈ. 
 KarissaÑ nÈvarajjhissaÑ4, passa vÊriyaÑ parakkamaÑ. 
 
 168. TvaÒca me maggamakkhÈhi, aÒjasaÑ amatogadhaÑ. 
 AhaÑ monena monissaÑ, Ga~gÈsotova sÈgaran”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha yaÑ kiccaÑ daÄhavÊriyenÈti daÄhena vÊriyena thirena 
parakkamena, daÄhavÊriyena vÈ purisadhorayhena yaÑ kiccaÑ kÈtabbaÑ 
paÔipajjitabbaÑ. YaÑ kiccaÑ boddhumicchatÈti cattÈri ariyasaccÈni 
nibbÈnameva vÈ boddhuÑ bujjhituÑ icchantena paÔivijjhitukÈmena yaÑ 
kiccaÑ karaÓÊyaÑ. KarissaÑ nÈvarajjhissanti tamahaÑ dÈni karissaÑ na 
virÈdhessaÑ5. yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjissÈmi. Passa vÊriyaÑ parakkamanti 
yathÈ paÔipajjamÈne dhamme vidhinÈ6 ÊraÓato7 “vÊriyaÑ”, paraÑ paraÑ 
ÔhÈnaÑ8 akkamanato “parakkamo”ti ca laddhanÈmaÑ sammÈvÈyÈmaÑ 
passa na saddhamevÈti9 attano kattukÈmataÑ dasseti. 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓÉimittoti (SÊ) 2. MahÈkaccÈyanattherassa (SÊ) 
 3. PaÔipattiparakkamaÑ (I) 4. NÈvarujjhissaÑ (SÊ, I) 
 5. Na dhamme virÈdhessaÑ (SÊ), na virodhessaÑ (Ka) 
 6. TathÈpaÔipajjamÈnavidhinÈ (SÊ) 7. KaraÓato (SÊ, I)  
 8. PadaÔÔhÈnaÑ (SÊ)  
 9. Passa na saddamevÈti (SÊ), passa naÑ tadatthamevÈti (Ka) 
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 TvaÒcÈti kammaÔÔhÈnadÈyakaÑ kalyÈÓamittaÑ Èlapati. Meti mayhaÑ. 
MaggamakkhÈhÊti ariyamaggaÑ kathehi, lokuttaramaggasampÈpakaÑ 
catusaccakammaÔÔhÈnaÑ kathehÊti attho. AÒjasanti ujukaÑ 
majjhimapaÔipadÈbhÈvena antadvayassa anupagamanato. Amate nibbÈne 
sampÈpakabhÈvena patiÔÔhitattÈ amatogadhaÑ. MonenÈti ÒÈÓena 
maggapaÒÒÈya1. Monissanti jÈnissaÑ nibbÈnaÑ paÔivijjhissaÑ pÈpuÓissaÑ. 
Ga~gÈsotova sÈgaranti yathÈ Ga~gÈya soto sÈgaraÑ samuddaÑ 
avirajjhanto2 ekaÑsato ogÈhati, evaÑ “ahaÑ kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto 
maggaÒÈÓena nibbÈnaÑ adhigamissÈmi, tasmÈ taÑ kammaÔÔhÈnaÑ me 
ÈcikkhathÈ”ti theraÑ kammaÔÔhÈnaÑ yÈci. 

 TaÑ sutvÈ VeÓudattatthero tassa kammaÔÔhÈnaÑ adÈsi. Sopi 
kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto na cirasseva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “PaÒcakÈmaguÓe hitvÈ, piyar|pe manorame. 
   AsÊti koÔiyo hitvÈ, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   PabbajitvÈna kÈyena, pÈpakammaÑ vivajjayiÑ. 
   VacÊduccaritaÑ hitvÈ, nadÊk|le vasÈmahaÑ. 

   EkakaÑ maÑ viharantaÑ, BuddhaseÔÔho upÈgami. 
   NÈhaÑ jÈnÈmi Buddhoti, akÈsiÑ paÔisanthÈraÑ. 

   KaritvÈ paÔisanthÈraÑ, nÈmagottamapucchahaÑ. 
   DevatÈnusi gandhabbo, adu Sakko purindado. 

   Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, mahÈbrahmÈ idhÈgato. 
   Virocesi disÈ sabbÈ, udayaÑ s|riyo yathÈ. 

   SahassÈrÈni cakkÈni, pÈde dissanti mÈrisa. 
   Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayaÑ. 

   NÈmagottaÑ pavedehi, saÑsayaÑ apanehi me. 
   Namhi devo na gandhabbo, namhi Sakko purindado. 

   BrahmabhÈvo ca me natthi, etesaÑ uttamo ahaÑ. 
   AtÊto visayaÑ tesaÑ, dÈlayiÑ kÈmabandhanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MonenÈti maggapaÒÒÈya (SÊ) 2. Avirajjhantova (SÊ, I) 3. Khu 4. 61 piÔÔhÈdÊsu. 
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   Sabbe kilese jhÈpetvÈ, patto sambodhimuttamaÑ. 
   Tassa vÈcaÑ suÓitvÈhaÑ, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   Yadi buddhosi sabbaÒÒ|, nisÊda tvaÑ MahÈmune. 
   TamahaÑ p|jayissÈmi, dukkhassantakaro tuvaÑ. 

   PattharitvÈjinacammaÑ, adÈsi Satthuno ahaÑ. 
   NisÊdi tattha BhagavÈ, sÊhova girigabbhare. 

   KhippaÑ pabbatamÈruyha, ambassa phalamaggahiÑ. 
   SÈlakalyÈÓikaÑ pupphaÑ, candanaÒca mahÈrahaÑ. 

   KhippaÑ paggayha taÑ sabbaÑ1, upetvÈ LokanÈyakaÑ. 
   PhalaÑ Buddhassa datvÈna, sÈlapupphamap|jayiÑ. 

   CandanaÑ anulimpitvÈ, avandiÑ Satthuno ahaÑ. 
   Pasannacitto sumano, vipulÈya ca pÊtiyÈ. 

   Ajinamhi nisÊditvÈ, Sumedho LokanÈyako. 
   Mama kammaÑ pakittesi, hÈsayanto mamaÑ tadÈ2. 

   IminÈ phaladÈnena, gandhamÈlehi c|bhayaÑ. 
   PaÒcavÊse kappasate, devaloke ramissati. 

   An|namanasa~kappo, vasavattÊ bhavissati. 
   ChabbÊsatikappasate, manussattaÑ gamissati. 

   Bhavissati cakkavattÊ, cÈturanto mahiddhiko. 
   VebhÈraÑ nÈma nagaraÑ, vissakammena mÈpitaÑ. 

   Hessati sabbasovaÓÓaÑ, nÈnÈratanabh|sitaÑ. 
   Eteneva upÈyena, saÑsarissati so bhave. 

   Sabbattha p|jito hutvÈ, devatte atha mÈnuse. 
   Pacchime bhave sampatte, brahmabandhu bhavissati. 

   AgÈrÈ abhinikkhamma, anagÈrÊ bhavissati. 
   AbhiÒÒÈpÈrag| hutvÈ, nibbÈyissatinÈsavo. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ pupphaÑ (SÊ) 2. HÈsayantova maÑ sadÈ (SÊ) 
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   IdaÑ vatvÈna Sambuddho, Sumedho LokanÈyako. 
   Mama nijjhÈyamÈnassa, pakkÈmi anilaÒjase. 

   1Tena kammena sukatena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, TÈvatiÑsamagacchahaÑ1. 

   Tusitato cavitvÈna, nibbattiÑ mÈtukucchiyaÑ. 
   Bhoge me |natÈ natthi, yamhi gabbhe vasÈmahaÑ. 

   MÈtukucchigate mayi, annapÈnaÒca bhojanaÑ. 
   MÈtuyÈ mama chandena, nibbattati yadicchakaÑ. 

   JÈtiyÈ paÒcavassena, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 
   Oropitamhi kesamhi, arahattamapÈpuÓiÑ. 

   PubbakammaÑ gavesanto, orena nÈddasaÑ ahaÑ. 
   TiÑsakappasahassamhi, mama kammamanussariÑ. 

   Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
   Tava sÈsanamÈgamma, pattomhi acalaÑ padaÑ. 

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

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto thero imÈyeva gÈthÈ abhÈsÊti. 
 

ValliyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. VÊtasokattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Kese me olikhissantÊti-ÈdikÈ Èyasmato VÊtasokattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu nipphattiÑ gato kÈme 
______________________________________________________________ 
 1-1. Natthi (SÊ) 
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pahÈya isipabbajjaÑ pabbajitvÈ mahatÈ isigaÓena parivuto araÒÒe vasanto 
BuddhuppÈdaÑ sutvÈ haÔÔhatuÔÔho “udumbarapupphasadisÈ dullabhadassanÈ 
BuddhÈ1 Bhagavanto, idÈneva upagantabbÈ”ti mahatiyÈ parisÈya saddhiÑ 
SatthÈraÑ daÔÔhuÑ gacchanto diyaÉÉhayojane sese byÈdhiko hutvÈ 
BuddhagatÈya saÒÒÈya2 kÈla~kato devesu3 uppajjitvÈ4 aparÈparaÑ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde aÔÔhÈrasavassÈdhikÈnaÑ 
dvinnaÑ vassasatÈnaÑ matthake DhammÈsokaraÒÒo kaniÔÔhabhÈtÈ hutvÈ 
nibbatti, tassa VÊtasokoti nÈmaÑ ahosi. So vayappatto khattiyakumÈrehi 
sikkhitabbavijjÈsippesu nipphattaÑ gato GiridattattheraÑ nissÈya gihibh|to 
SuttantapiÔake AbhidhammapiÔake ca visÈrado hutvÈ ekadivasaÑ 
massukammasamaye kappakassa hatthato ÈdÈsaÑ gahetvÈ kÈyaÑ olokento 
valitapalitÈdÊni5 disvÈ saÒjÈtasaÑvego vipassanÈya cittaÑ otÈretvÈ 
bhÈvanaÑ ussukkÈpetvÈ tasmiÑyeva Èsane sotÈpanno hutvÈ 
Giridattattherassa santike pabbajitvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne6– 

   “AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
   LakkhaÓe itihÈse ca, sanighaÓÉusakeÔubhe. 

   NadÊsotapaÔibhÈgÈ, sissÈ Èyanti me tadÈ. 
   TesÈhaÑ mante vÈcemi, rattindivamatandito. 

   Siddhattho nÈma Sambuddho, loke uppajji tÈvade. 
   TamandhakÈraÑ nÈsetvÈ, ÒÈÓÈlokaÑ pavattayi. 

   Mama aÒÒataro sisso, sissÈnaÑ so kathesi me. 
   SutvÈna te etamatthaÑ, ÈrocesuÑ mamaÑ tadÈ. 

   Buddho loke samuppanno, sabbaÒÒ| LokanÈyako. 
   TassÈnuvattati jano, lÈbho amhaÑ na vijjati. 

   AdhiccuppattikÈ BuddhÈ, cakkhumanto mahÈyasÈ. 
   Yann|nÈhaÑ BuddhaseÔÔhaÑ, passeyyaÑ LokanÈyakaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BuddhÈ nÈma (SÊ) 2. SatiyÈ (SÊ) 
 3. Devalokesu (SÊ) 4. UpapajjitvÈ (I) 
 5. ValitapalitÈni (I, Ka) 6. Khu 4. 55 piÔÔhÈdÊsu. 
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 AjinaÑ me gahetvÈna, vÈkacÊraÑ kamaÓÉaluÑ. 
 AssamÈ abhinikkhamma, sisse ÈmantayiÑ ahaÑ. 

 OdumbarikapupphaÑva, candamhi sasakaÑ yathÈ. 
 VÈyasÈnaÑ yathÈ khÊraÑ, dullabho LokanÈyako. 

 Buddho lokamhi uppanno, manussattampi dullabhaÑ. 
 Ubhosu vijjamÈnesu, savanaÒca sudullabhaÑ. 

 Buddho loke samuppanno, cakkhuÑ lacchÈma no bhavaÑ. 
 Etha sabbe gamissÈma, SammÈsambuddhasantikaÑ. 

 KamaÓÉaludharÈ sabbe, kharÈjinanivÈsino. 
 Te jaÔÈbhÈrabharitÈ1, nikkhamuÑ vipinÈ tadÈ. 

 YugamattaÑ pekkhamÈnÈ, uttamatthaÑ gavesino. 
 ŒsattidosarahitÈ, asambhÊtÈva kesarÊ. 

 AppakiccÈ aloluppÈ, nipakÈ santavuttino. 
 UÒchÈya caramÈnÈ te, BuddhaseÔÔhamupÈgamuÑ. 

 DiyaÉÉhayojane sese, byÈdhi me upapajjatha. 
 BuddhaseÔÔhaÑ saritvÈna, tattha kÈla~kato ahaÑ. 

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

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 169. “‘Kese me olikhissan’ti, kappako upasa~kami. 
 Tato ÈdÈsamÈdÈya, sarÊraÑ paccavekkhisaÑ. 
 
 170. Tuccho kÈyo adissittha, andhakÈre tamo byagÈ2. 
 Sabbe coÄÈ samucchinnÈ, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. JaÔÈbhÈrena bharitÈ (SÊ) 2. Byago (SÊ) 
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 Tattha kese me olikhissanti, kappako upasa~kamÊti gihikÈle 
massukammasamaye “mama kese olikhissaÑ kappemÊ”ti kesÈdÊnaÑ 
chedanÈdivasena kappanato kappako nhÈpito maÑ upagacchi. Tatoti 
kappakato1. SarÊraÑ paccavekkhisanti sabbakÈyike ÈdÈse 
palitavalitamukhanimittÈdidassanamukhena “abhibh|to vata jarÈya me 
kÈyo”ti jarÈbhibh|taÑ attano sarÊraÑ paccavekkhiÑ. EvaÑ paccavekkhato 
ca tuccho kÈyo adissittha niccadhuvasukhasabhÈvÈdÊhi2 ritto hutvÈ me kÈyo 
adissatha paÒÒÈyi. KasmÈ? AndhakÈre tamo byagÈ yena 
ayonisomanasikÈrasa~khÈtena tamasÈ attano kÈye andhagatÈ3 vijjamÈnampi 
asubhÈdisabhÈvaÑ apassantÈ avijjamÈnaÑ subhÈdi-ÈkÈraÑ gaÓhanti, tasmiÑ 
andhakÈre andhakaraÓaÔÔhÈne kÈye yonisomanasikÈrasa~khÈtena4 
ÒÈÓÈlokena avijjÈtamo vigato, tato eva sabbe coÄÈ samucchinnÈ corÈ viya5 
kusalabhaÓÉacchedanato, sÈdh|hi alÈtabbato asa~gahetabbato 
sa~kÈrak|ÔÈdÊsu chaÉÉitapilotikakhaÓÉaÑ viya issarajanena ariyajanena 
jigucchitabbatÈya coÄÈ viyÈti vÈ “coÄÈ”ti laddhanÈmÈ kilesÈ samucchinnÈ. 
Aggamaggena samugghÈÔitattÈ eva ca nesaÑ natthi dÈni punabbhavo (  )6 
ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti natthÊti. 
 

VÊtasokattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. PuÓÓamÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒca nÊvaraÓe hitvÈti-ÈdikÈ Èyasmato PuÓÓamÈsattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Tissassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ Satthari araÒÒe viharante paÑsuk|lacÊvaraÑ dumasÈkhÈya 
laggetvÈ GandhakuÔiÑ paviÔÔhe dhanuhattho gahanaÑ paviÔÔho Satthu 
paÑsuk|laÑ disvÈ pasannamÈnaso dhanuÑ nikkhipitvÈ BuddhaguÓe 
______________________________________________________________ 
 1. Tato kappe kate (SÊ) 2. NiccadhuvasukhabhÈvÈdÊhi (SÊ) 
 3. AndhakatÈ (SÊ), anvÈgatÈ (I, Ka) 4. Sambhavena (SÊ, I) 
 5. CoÄÈ viya (I, Ka) 6. (ŒyatiÑ punabbhavo) (Ka) 
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anussaritvÈ paÑsuk|laÑ vandi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ kuÔumbiyakule nibbatti. 
Tassa kira jÈtadivase tasmiÑ gehe sabbabhÈjanÈni suvaÓÓaratanamayehi 
mÈsehi paripuÓÓÈneva ahesuÑ. Tenassa PuÓÓamÈsotveva nÈmaÑ akaÑsu. 
So vayappatto dÈrapariggahaÑ katvÈ ekasmiÑ putte uppanne gharÈvÈsaÑ 
pahÈya pabbajitvÈ gÈmakÈvÈse vasanto ghaÔento vÈyamanto chaÄabhiÒÒo 
ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Tisso nÈmÈsi BhagavÈ, Sayambh| aggapuggalo. 
 PaÑsuk|laÑ ÔhapetvÈna, vihÈraÑ pÈvisÊ Jino. 

 VinataÑ dhunumÈdÈya, bhakkhatthÈya cariÑ ahaÑ1. 
 MaÓÉalaggaÑ gahetvÈna, kÈnanaÑ pÈvisiÑ ahaÑ. 

 TatthaddasaÑ paÑsuk|laÑ, dumagge laggitaÑ tadÈ. 
 CÈpaÑ tattheva nikkhippa, sire katvÈna aÒjaliÑ. 

 Pasannacitto sumano, vipulÈya ca pÊtiyÈ. 
 BuddhaseÔÔhaÑ saritvÈna, paÑsuk|laÑ avandahaÑ. 

 Dvenavute ito kappe, paÑsuk|lamavandahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, vandanÈya idaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ SÈvatthiÑ upagantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ 
susÈne vasati, tassa ca acirÈgatasseva sato3 putto kÈlamakÈsi. DÈrakamÈtÈ 
therassa ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “mÈ idaÑ aputtakaÑ sÈpateyyaÑ rÈjÈno 
hareyyun”ti taÑ uppabbÈjetukÈmÈ mahatÈ parivÈrena therassa santikaÑ 
gantvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ palobhetuÑ Èrabhi. Thero attano 
vÊtarÈgabhÈvajÈnÈpanatthaÑ ÈkÈse ÔhatvÈ attano paÔipattikittanamukhena 
tassÈ dhammaÑ desento– 
 
 171. “PaÒca nÊvaraÓe hitvÈ, yogakkhemassa pattiyÈ. 
 DhammÈdÈsaÑ gahetvÈna, ÒÈÓadassanamattano. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 55 piÔÔhe. 2. Akkhitto yamadÊ ahaÑ (SÊ) 3. Sako (SÊ) 
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 172. PaccavekkhiÑ imaÑ kÈyaÑ, sabbaÑ santarabÈhiraÑ. 
 AjjhattaÒca bahiddhÈ ca, tuccho kÈyo adissathÈ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha paÒca nÊvaraÓe hitvÈti kÈmacchandÈdike paÒca nÊvaraÓe pahÈya 
jhÈnÈdhigamena viddhaÑsetvÈ. Yogakkhemassa pattiyÈti kÈmayogÈdÊhi 
cat|hi yogehi khemassa anupaddutassa nibbÈnassa adhigamÈya. 
DhammÈdÈsanti dhammabh|taÑ ÈdÈsaÑ. YathÈ hi ÈdÈso olokentassa 
r|pakÈye guÓÈguÓaÑ ÈdaÑseti1, evaÑ vipassanÈsa~khÈto dhammÈnaÑ 
sÈmaÒÒavisesÈvabodhanato ÒÈÓadassanabh|to dhammÈdÈso vipassantassa 
vodÈnasaÑkilesadhammavibhÈvanena tappahÈnasÈdhanena ca visesato 
nÈmakÈye guÓaÑ ÈdaÑseti. TenÈha– 

 “DhammÈdÈsaÑ gahetvÈna, ÒÈÓadassanamattano. 
 PaccavekkhiÑ imaÑ kÈyaÑ, sabbaÑ santarabÈhiran”ti 

imaÑ kÈyaÑ dhammasam|haÑ mama attabhÈvaÑ 
ajjhattikabÈhirÈyatanabhÈvato santarabÈhiraÑ sabbaÑ anavasesaÑ 
dhammÈdÈsaÑ gahetvÈ “aniccan”tipi “dukkhan”tipi “anattÈ”tipi pati-
avekkhiÑ ÒÈÓacakkhunÈ passiÑ. EvaÑ passatÈ ca mayÈ ajjhattaÒca 
bahiddhÈ cÈti2 attano santÈne parasantÈne ca tuccho kÈyo adissatha 
niccasÈrÈdivirahito tuccho khandhapaÒcakasa~khÈto attabhÈvakÈyo 
ÒÈÓacakkhunÈ yÈthÈvato apassittha. Sakalampi hi khandhapaÒcakaÑ 
“avijjÈnivutassa bhikkhave bÈlassa taÓhÈsaÑyuttassa evamayaÑ kÈyo 
samudÈgato”ti-ÈdÊsu3 “kÈyo”ti vuccati. “AdissathÈ”ti ca iminÈ yadeva kÈye4 
daÔÔhabbaÑ, taÑ diÔÔhaÑ, na dÈnissa kiÒci5 mayÈ passitabbaÑ atthÊti 
katakiccataÑ dassento aÒÒaÑ byÈkÈsi. EvaÑ thero imÈhi gÈthÈhi 
purÈÓadutiyikÈya dhammaÑ desetvÈ taÑ saraÓesu ca sÊlesu ca 
sampatiÔÔhÈpetvÈ uyyojesi. 
 

PuÓÓamÈsattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Œdiseti (Ka) 2. Ca (?) 3. SaÑ 1. 262 piÔÔhe thokaÑ visadisaÑ.  
 4. KÈyena (Ka)  5. Na dÈni yaÑkiÒci (Ka) 
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7. NandakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 YathÈpi bhaddo ÈjaÒÒoti Èyasmato Nandakattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
Sikhissa Bhagavato kÈle paccantadese uppajjitvÈ viÒÒutaÑ patto vanacÈriko 
hutvÈ vicaranto ekadivasaÑ Satthu ca~kamanaÔÔhÈnaÑ disvÈ pasannacitto 
vÈlhakÈ okiri. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde CampÈyaÑ gahapatikule nibbatti, tassa Nandakoti nÈmaÑ 
akaÑsu. JeÔÔhakabhÈtÈ panassa Bharato nÈma. Tassa pubbayogo 
anantaravatthusmiÑ Èvi bhavissati. Te ubhopi viÒÒutaÑ patvÈ ÈyasmantaÑ 
SoÓaÑ koÄivisaÑ1 pabbajitaÑ sutvÈ “SoÓopi nÈma tathÈsukhumÈlo pabbaji, 
kima~gaÑ pana mayan”ti pabbajiÑsu. Tesu bharato na cirasseva 
vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. Nandako pana kilesÈnaÑ 
balavabhÈvena tÈva vipassanaÑ ussukkÈpetuÑ nÈsakkhi, vipassanÈya 
kammaÑ karoti eva. Athassa Bharatatthero ÈsayaÑ ÒatvÈ avassayo 
bhavitukÈmo taÑ pacchÈsamaÓaÑ katvÈ vihÈrato nikkhamitvÈ maggasamÊpe 
nisinno vipassanÈkathaÑ2 kathesi. 

 Tena ca samayena sakaÔasatthe gacchante eko sakaÔe yutto3 goÓo 
cikkhallaÔÔhÈne4 sakaÔaÑ uddharituÑ asakkonto paripati. Tato naÑ 
satthavÈho sakaÔÈ mocetvÈ tiÓaÒca pÈnÊyaÒca datvÈ parissamaÑ apanetvÈ 
puna dhure yojesi. Tato goÓo v|pasantaparissamo laddhabalo taÑ sakaÔaÑ 
cikkhallaÔÔhÈnato uddharitvÈ thale patiÔÔhÈpesi. Atha Bharatatthero 
Nandakassa “passasi no tvaÑ Èvuso Nandaka imassa kamman”ti taÑ 
nidassetvÈ tena “passÈmÊ”ti vutte “imamatthaÑ suÔÔhu upadhÈrehÊ”ti Èha. 
Itaro “yathÈyaÑ goÓo v|pasantaparissamo pa~kaÔÔhÈnato bhÈraÑ ubbahati, 
evaÑ mayÈpi saÑsÈrapa~kato attÈ uddharitabbo”ti tamevÈrammaÓaÑ katvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne5– 
______________________________________________________________ 
 1. KolivÊsaÑ (SÊ, I) 2. VipassanÈya kathaÑ (SÊ) 3. Niyutto (SÊ, I)  
 4. CikkhallÈvaÔe ÔhÈne (I), cikkhallakasaÔe ÔhÈne (Ka) 5. Khu 4. 53 piÔÔhÈdÊsu. 
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 “Migaluddo pure ÈsiÑ, araÒÒe kÈnane ahaÑ. 
 VÈtamigaÑ gavesanto, ca~kamaÑ addasaÑ ahaÑ. 

 Uccha~gena pulinaÑ gayha, ca~kame okiriÑ ahaÑ. 
 Pasannacitto sumano, Sugatassa sirÊmato. 

 EkatiÑse ito kappe, pulinaÑ okiriÑ ahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pulinassa idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano jeÔÔhabhÈtikassa Bharatattherassa santike 
aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 173. “YathÈpi bhaddo ÈjaÒÒo, khalitvÈ patitiÔÔhati. 
 Bhiyyo laddhÈna saÑvegaÑ, adÊno vahate dhuraÑ. 
 
 174. EvaÑ dassanasampannaÑ, SammÈsambuddhasÈvakaÑ. 
 ŒjÈnÊyaÑ maÑ dhÈretha, puttaÑ Buddhassa orasan”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha bhiyyo laddhÈna saÑvegaÑ, adÊno vahate dhuranti “mayhaÑ 
jÈtibalavÊriyÈnaÑ ananucchavikametaÑ1 yadidaÑ Ègatassa bhÈrassa 
avahanan”ti2 saÑvegaÑ labhitvÈ adÊno adÊnamÈnaso3 alÊnacitto. “AlÊno”ti 
vÈ pÈÔho, so eva attho. Bhiyyo4 punappunaÑ bhiyyoso mattÈya attano 
dhuraÑ bhÈraÑ vahate ubbahati. SesaÑ heÔÔhÈ RamaÓÊyavihÈrittherassa 
GÈthÈvaÓÓanÈyaÑ vuttanayameva. 
 

NandakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. AnucchavikametaÑ (Ka) 2. Œvahananti (Ka) 
 3. AlÊnamÈnaso (SÊ) 4. Bhiyyoti (sabbattha) 
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8. BharatattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ehi nandaka gacchÈmÈti Èyasmato Bharatattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
AyaÑ kira Anomadassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto ekadivasaÑ manuÒÒadassanaÑ mudusukhasamphassaÑ 
upÈhanadvayaÑ gahetvÈ gacchanto SatthÈraÑ ca~kamantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso upÈhanÈ upanÈmetvÈ “abhiruhatu BhagavÈ upÈhanÈ, yaÑ 
mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti Èha. Abhiruhi BhagavÈ tassa 
anuggaÓhanatthaÑ upÈhanÈ. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde CampÈnagare gahapatikule nibbatti, 
Bharatotissa nÈmaÑ ahosi. So viÒÒutaÑ patto SoÓattherassa 
pabbajitabhÈvaÑ sutvÈ “sopi nÈma pabbajÊ”ti saÒjÈtasaÑvego pabbajitvÈ 
katapubbakicco vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva chaÄabhiÒÒo 
ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “AnomadassÊ BhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   DivÈvihÈrÈ nikkhamma, patha’mÈruhi cakkhumÈ. 

   PÈnadhiÑ2 sukataÑ gayha, addhÈnaÑ paÔipajjahaÑ. 
   TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, pattikaÑ cÈrudassanaÑ. 

   SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, nÊharitvÈna pÈnadhiÑ. 
   PÈdam|le ÔhapetvÈna, idaÑ vacanamabraviÑ.  

   Abhir|ha mahÈvÊra, sugatinda vinÈyaka. 
   Ito phalaÑ labhissÈmi, so me attho samijjhatu. 

   AnomadassÊ BhagavÈ, LokajeÔÔho narÈsabho. 
   PÈnadhiÑ abhir|hitvÈ, idaÑ vacanamabravi. 

   Yo pÈnadhiÑ me adÈsi, pasanno sehi pÈÓibhi. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato.  

   Buddhassa giramaÒÒÈya, sabbe devÈ samÈgatÈ. 
   UdaggacittÈ sumanÈ, vedajÈtÈ kataÒjalÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 52 piÔÔhÈdÊsu. 2. PannadhiÑ (SÊ) 

 



384 KhuddakanikÈya 

 PÈnadhÊnaÑ1 padÈnena, sukhitoyaÑ bhavissati. 
 PaÒcapaÒÒÈsakkhattuÒca, devarajjaÑ karissati. 

 SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca2, cakkavattÊ bhavissati. 
 PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

 Aparimeyye ito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
 Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

 Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
 SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissatinÈsavo. 

 Devaloke manusse vÈ, nibbattissati puÒÒavÈ. 
 DevayÈnapaÔibhÈgaÑ, yÈnaÑ paÔilabhissati. 

 PÈsÈdÈ sivikÈ vayhaÑ, hatthino samala~katÈ. 
 RathÈ vÈjaÒÒasaÑyuttÈ, sadÈ pÈtubhavanti me. 

 AgÈrÈ nikkhamantopi, rathena nikkhamiÑ ahaÑ. 
 Kesesu chijjamÈnesu, arahattamapÈpuÓiÑ. 

 LÈbhÈ mayhaÑ suladdhaÑ me, vÈÓijjaÑ suppayojitaÑ. 
 DatvÈna pÈnadhiÑ ekaÑ, pattomhi acalaÑ padaÑ. 

 Aparimeyye ito kappe, yaÑ pÈnadhimadÈsahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, pÈnadhissa idaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ attano kaniÔÔhabhÈtikena Nandattherena heÔÔhÈ 
vuttanayena aÒÒÈbyÈkaraÓe kate “idÈni Nandakopi3 arahÈ jÈto, handa 
mayaÑ ubhopi Satthu santikaÑ gantvÈ vusitabrÈhmacariyataÑ 
nivedessÈmÈ”ti uppannaÑ parivitakkaÑ Nandakattherassa kathento– 
 
 175. “Ehi Nandaka gacchÈma, upajjhÈyassa santikaÑ. 
 SÊhanÈdaÑ nadissÈma, BuddhaseÔÔhassa sammukhÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PannadhÊnaÑ (SÊ) 2. RÈjÈ (SÊ) 3. Nandako (I) 
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 176. YÈya no anukampÈya, amhe pabbÈjayÊ Muni. 
 So no attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha NandakÈti ÈlapanaÑ. EhÊti tassa attano santikakaraÓaÑ. 
GacchÈmÈti tena attanÈ ca ekajjhaÑ kÈtabbakiriyÈvacanaÑ, upajjhÈyassÈti 
SammÈsambuddhassa, SammÈsambuddho hi samantacakkhunÈ 
BuddhacakkhunÈ ca sattÈnaÑ ÈsayÈnusayacaritÈdÊnaÑ 
yathÈbh|tavilokanena1 sadevakassa lokassa vajjÈvajjaÑ upanijjhÈyatÊti 
visesato upajjhÈyoti vattabbataÑ arahati. YadatthaÑ gamanaÑ, taÑ 
dassetuÑ “sÊhanÈdaÑ nadissÈma, BuddhaseÔÔhassa sammukhÈ”ti Èha. 
YathÈbhuccaguÓÈbhibyÈhÈratÈya2 abhÊtanÈdabhÈvato sÊhanÈdaÑ Buddhassa 
SammÈsambuddhassa tato eva sabbasattuttamatÈya seÔÔhassa, BuddhÈnaÑ vÈ 
sÈvakabuddhÈdÊnaÑ seÔÔhassa sammukhÈ purato nadissÈmÈti attho. 

 YathÈ pa sÊhanÈdaÑ naditukÈmo, taÑ dassento “yÈyÈ”ti gÈthamÈha. 
Tattha yÈyÈti yadatthaÑ, yÈya3 yadatthÈnuppattiyÈti atto. Noti amhÈkaÑ. 
AnukampÈyÈti anuggaÓhanena amhe dvepi pabbÈjayi pabbÈjesi. MunÊti 
BhagavÈ. So no attho anuppattoti so attho4 sabbesaÑ saÑyojanÈnaÑ 
khayabh|taÑ arahattaphalaÑ no amhehi anuppatto, adhigatoti attho. 
 

BharatattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. BhÈradvÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Nadanti evaÑ sappaÒÒÈti Èyasmato BhÈradvÈjattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekatiÑse kappe kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SumanaÑ nÈma PaccekabuddhaÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈbh|tÈvalokanena (SÊ) 2. YathÈbhuccabuddhaguÓÈbhibyÈharatÈya (SÊ) 
 3. Yassa (SÊ) 4. So sadattho (I) 
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pasannamÈnaso paripakkaÑ1 vallikÈraphalaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ gottanÈmena BhÈradvÈjotveva paÒÒÈyittha. So vayappatto 
gharÈvÈsaÑ vasanto ekaputtaÑ labhi. Tassa “KaÓhadinno”ti2 nÈmaÑ akÈsi. 
Tassa viÒÒutaÑ pattakÈle “tÈta asukassa nÈma Ècariyassa santike sippaÑ 
sikkhitvÈ ehÊ”ti taÑ TakkasilaÑ pesesi. So gacchanto antarÈmagge Satthu 
sÈvakaÑ aÒÒataraÑ mahÈtheraÑ kalyÈÓamittaÑ labhitvÈ tassa santike 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ katapubbakicco vipassanÈya 
kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

 “Sumano nÈma Sambuddho, takkarÈyaÑ vasÊ tadÈ. 
 VallikÈraphalaÑ gayha, Sayambhussa adÈsahaÑ. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 Athassa pitÈ BhÈradvÈjo VeÄuvane viharantaÑ BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ pabbajitvÈ na cirasseva arahattaÑ 
sacchÈkÈsi. Atha putto SatthÈraÑ vandituÑ RÈjagahaÑ Ègato Satthu santike 
nisinnaÑ pitaraÑ disvÈ tuÔÔhacitto “pitÈpi kho me pabbajito, kiÑ nu kho 
tena4 pabbajjÈkiccaÑ matthakaÑ pÈpitan”ti vÊmaÑsanto khÊÓÈsavabhÈvaÑ 
ÒatvÈ taÑ sÊhanÈdaÑ nadÈpetukÈmo “sÈdhu kho tumhehi kataÑ 
pabbajantehi, pabbajjÈkiccaÑ pana matthakaÑ5 pÈpitan”ti pucchi. 
BhÈradvÈjo puttassa adhigamaÑ dÊpento– 
 
 177. “Nadanti evaÑ sappaÒÒÈ, sÊhÈva girigabbhare. 
 VÊrÈ vijitasa~gÈmÈ, jetvÈ MÈraÑ savÈhanaÑ. 
 
 178. SatthÈ ca pariciÓÓo me, dhammo saÑgho ca p|jito. 
 AhaÒca vitto Sumano, puttaÑ disvÈ anÈsavan”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. SuparipakkaÑ (SÊ) 2. KaÓhÈdinnoti (SÊ) 3. Khu 4. 51 piÔÔhe. 
 4. Anena (Ka) 5. KiÑ matthakaÑ (I) 
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 Tattha nadantÊti yathÈbhuccaguÓÈ1 bhibyÈhÈravasena abhÊtanÈdaÑ 
nadanti gajjanti. Evanti idÈni vattabbÈkÈradassanaÑ. SappaÒÒÈti 
aggamaggapaÒÒÈdhigamena sabbapaÒÒÈdhigamena 
sabbapaÒÒÈvepullappattÈ. VÊrÈti 
catubbidhasammappadhÈnavÊriyasampannatÈya vÊrÈ, tato eva 
anavesasaÑkilesapakkhanimmathanena savÈhanaÑ kilesaMÈraÑ 
abhisa~khÈraMÈraÑ devaputtamÈraÒca jetvÈ2 sabbaso vijitasa~gÈmÈ 
nadanti sappaÒÒÈti sambandho. 

 EvaÑ vijetabbavijayena sÊhanÈdaÑ dassetvÈ idÈni 
ÈrÈdhetabbasamÈrÈdhanena icchitabbasiddhiyÈ ca taÑ dassetuÑ “SatthÈ ca 
pariciÓÓo me”ti dutiyaÑ gÈthamÈha. Tattha SatthÈ ca pariciÓÓo meti mama 
SatthÈ SammÈsambuddho yathÈnusiÔÔhaÑ ovÈdÈnusÈsanÊkaraÓena3 mayÈ 
pariciÓÓo4 upÈsito, na dhammÈdhikaraÓaÑ visositoti adhippÈyo. Dhammo 
saÑgho ca p|jitoti navavidhopi lokuttaradhammo, 
yathÈpaÔipattiyÈgatamaggÈnuppattiyÈ sÊladiÔÔhisÈmaÒÒagamanena 
ariyasaÑgho ca mayÈ p|jito mÈnito. AhaÒca vitto sumano, puttaÑ disvÈ 
anÈsavanti mama puttaÑ anÈsavaÑ sabbaso khÊÓÈsavaÑ disvÈ dassanahetu 
ahampi vitto nirÈmisÈya pÊtiyÈ tuÔÔho, tatoyeva nirÈmisena somanassena 
Sumano jÈtoti attho. 
 

BhÈradvÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. KaÓhadinnattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 UpÈsitÈ sappurisÈti Èyasmato KaÓhadinnattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito catunavute kappe kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SobhitaÑ nÈma PaccekabuddhaÑ disvÈ pasannacitto 
punnÈgapupphehi p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
KaÓhadinnoti laddhanÈmo vayappatto upanissayasampattiyÈ codiyamÈno 
DhammasenÈpatiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈbhuccabuddhaguÓÈ... (SÊ) 2. DevaputtamÈraÑ vijetvÈ (Ka) 
 3. OvÈdÈnusÈsanÊpaÔikaraÓÈ (SÊ) 4. Paricito (SÊ, I) 
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upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ 
vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Sobhito nÈma Sambuddho, Cittak|Ôe vasÊ tadÈ. 
 GahetvÈ giripunnÈgaÑ, SayambhuÑ abhip|jayiÑ. 

 Catunnavutito kappe, yaÑ Buddhamabhip|jayiÑ2. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 179. “UpÈsitÈ sappurisÈ, sutÈ dhammÈ abhiÓhaso. 
 SutvÈna paÔipajjissaÑ, aÒjasaÑ amatogadhaÑ. 
 
 180. BhavarÈgahatassa me sato, 
 BhavarÈgo puna me na vijjati. 
 Na cÈhu na ca me bhavissati, 
 Na ca me etarahi vijjatÊ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha upÈsitÈti paricaritÈ paÔipattipayirupÈsanÈya payirupÈsitÈ3. 
SappurisÈti santehi sÊlÈdiguÓehi samannÈgatÈ purisÈ, ariyapuggalÈ 
SÈriputtattherÈdayo. Etena purimacakkadvayasampattimattano dasseti. Na hi 
patir|padesavÈsena vinÈ sappuris|panissayo sambhavati. SutÈ dhammÈti 
saccapaÔiccasamuppÈdÈdipaÔisaÑyuttadhammÈ sotadvÈrÈnusÈrena 
upadhÈritÈ. Etena attano bÈhusaccaÑ dassento 
pacchimacakkadvayasampattiÑ dasseti. AbhiÓhasoti bahuso na kÈlena 
kÈlaÑ4. IdaÒca padaÑ “upÈsitÈ sappurisÈ”ti etthÈpi yojetabbaÑ. SutvÈna 
paÔipajjissaÑ, aÒjasaÑ amatogadhanti te dhamme sutvÈ tattha 
vuttar|pÈr|padhamme salakkhaÓÈdito pariggahetvÈ anukkamena 
vupassanaÑ vaÉÉhetvÈ amatogadhaÑ nibbÈnapatiÔÔhaÑ taÑsampÈpakaÑ5 
aÒjasaÑ ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ paÔipajjiÑ pÈpuÓiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 51 piÔÔhe. 2. YaÑ pupphamabhip|jayiÑ (SÊ) 
 3. Payur|pÈsanÈya payur|pÈsitÈ (SÊ) 4. KÈlena kÈlaÑ (Ka) 
 5. NibbÈnapatiÔÔhitasampÈpakaÑ (Ka) 
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 BhavarÈgahatassa me satoti bhavarÈgena bhavataÓhÈya anÈdimati 
saÑsÈre hatassa upaddutassa mama sato samÈnassa, aggamaggena vÈ 
hatabhavarÈgassa. BhavarÈgo puna me na vijjatÊti tato eva puna idÈni 
bhavarÈgo me natthi. Na cahu na me bhavissati, na ca me etarahi vijjatÊti 
yadipi pubbe puthujjanakÈle sekkhakÈle ca me bhavarÈgo ahosi, 
aggamaggappattito pana paÔÔhÈya na cÈhu na ca ahosi, Èyatimpi na me 
bhavissati, etarahi adhunÈpi na ca me vijjati na ca upalabbhati, pahÊnoti1 
attho. BhavarÈgavacaneneva cettha tadekaÔÔhatÈya mÈnÈdÊnampi abhÈvo 
vuttoti2 sabbaso parikkhÊÓabhavasaÑyojanataÑ dasseti.  
 

KaÓhadinnattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

TatiyavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. Catutthavagga 

 
1. MigasirattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yato ahaÑ pabbajitoti Èyasmato Migasirattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Kassapassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannacitto kusaÔÔhakaÑ3 adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe brÈhmaÓakule paÔisandhiÑ gahetvÈ Migasiranakkhattena4 
jÈtattÈ Migasiroti laddhanÈmo vayappatto brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu 
nipphattiÑ gato chavasÊsamantaÑ nÈma sikkhi, yaÑ parijappetvÈ5 
tivassamatthake matÈnampi sÊsaÑ nakhena ÈkoÔetvÈ “ayaÑ satto asukaÔÔhÈne 
nibbatto”ti jÈnÈti. 

 So gharÈvÈsaÑ anicchanto paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ taÑ vijjaÑ 
nissÈya lokena6 sakkato garukato lÈbhÊ hutvÈ vicaranto SÈvatthiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PahÊnattÈ (I, Ka) 2. Vutto hoti (sabbattha)  
 3. KulaÔÔhakaÑ (I), kusakaÔÔhaÑ (Ka) 4. Nakkhatte (SÊ, I, Ka)  
 5. ParijapetvÈ (SÊ, I), parijappitvÈ (Ka) 6. Loke (Ka) 
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upagato Satthu santikaÑ gantvÈ attano ÈnubhÈvaÑ pakÈsento “ahaÑ bho 
Gotama matÈnaÑ nibbattaÔÔhÈnaÑ jÈnÈmÊ”ti vatvÈ “kathaÑ pana tvaÑ 
jÈnÈsÊ”ti vutte “chavasÊsÈni ÈharÈpetvÈ mantaÑ parijappetvÈ nakhena sÊsaÑ 
ÈkoÔento nirayÈdikaÑ tehi tehi nibbattaÔÔhÈnaÑ jÈnÈmÊ”ti kathesi. Athassa 
BhagavÈ parinibbutassa bhikkhuno sÊsakapÈlaÑ ÈharÈpetvÈ “kathehi tÈva 
tassa gatiÑ, yassidaÑ sÊsakapÈlan”ti Èya. So taÑ kapÈlaÑ mantaÑ1 
parijappetvÈ nakhena ÈkoÔetvÈ2 neva antaÑ na koÔiÑ passati. Atha SatthÈrÈ 
“na sakkosi paribbÈjakÈ”ti vutte “upaparikkhissÈmi tÈvÈ”ti3 vatvÈ 
punappunaÑ parivattentopi na passateva. BÈhirakamantena hi khÊÓÈsavassa 
gatiÑ kathaÑ jÈnissati, athassa matthakato kacchehi ca sedo mucci. So 
lajjitvÈ tuÓhÊbh|to aÔÔhÈsi. SatthÈ “kilamasi paribbÈjakÈ”ti Èha. So “Èma 
kilamÈmi, na imassa gatiÑ jÈnÈmi, tumhe pana jÈnÈthÈ”ti. “AhaÑ etaÑ 
jÈnÈmi, ito4 uttaritarampi jÈnÈmÊ”ti vatvÈ “nibbÈnaÑ gato so”ti Èha. 
ParibbÈjako “imaÑ vijjaÑ mayhaÑ dethÈ”ti Èha. “Tena hi pabbajÈ”ti vatvÈ 
taÑ pabbÈjetvÈ paÔhamaÑ samathakammaÔÔhÈne niyojetvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈsu 
patiÔÔhitassa vipassanÈya kammaÑ5 upadisi. So vipassanÈya kammaÑ 
karonto na ciraseva arahattaÑ pÈpuÓi. Te vuttaÑ ApadÈne6– 

 “Kassapassa Bhagavato, brÈhmaÓassa vusÊmato. 
 Pasannacitto sumano, kusaÔÔhakamadÈsahaÑ. 

 ImasmiÑyeva kappasmiÑ, kusaÔÔhakamadÈsahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, kusaÔÔhakassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 181. “Yato ahaÑ pabbajito, SammÈsambuddhasÈsane. 
 VimuccamÈno uggacchiÑ, kÈmadhÈtuÑ upaccagaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ kapÈlamantaÑ (SÊ, I) 2. Nakhena sÊsaÑ ÈkoÔento (SÊ, I) 
 3. Upaparikkha pi tÈvÈti (I), upaparikkhÈmi tÈvÈti (Ka)  
 4. Itopi (I) 5. VipassanÈkammaÔÔhÈnaÑ (SÊ, I) 6. Khu 4. 50 piÔÔhÈdÊsu. 
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 182. Brahmuno pekkhamÈnassa, tato cittaÑ vimucci me. 
 AkuppÈ me vimuttÊti, sabbasaÑyojanakkhayÈ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha yato ahaÑ pabbajito, SammÈsambuddhasÈsaneti yato pabhuti 
ahaÑ pabbajito Buddhassa Bhagavato sÈsane, pabbajitakÈlato paÔÔhÈya. 
VimuccamÈno uggacchinti saÑkilesapakkhato paÔhamaÑ tÈva 
samathavipassanÈhi vimuccamÈno vodÈnadhammasavanena1 uÔÔhahiÑ2. 
EvaÑ uggacchanto3 kÈmadhÈtuÑ upaccagaÑ anÈgÈmimaggena 
accantameva kÈmadhÈtuÑ atikkamiÑ. 

 Brahmuno pekkhamÈnassa, tato cittaÑ vimucci meti sadevakassa 
lokassa aggabh|tatto seÔÔhaÔÔhena brahmuno Buddhassa Bhagavato 
mahÈkaruÓÈyogena “ayaÑ kulaputto mama sÈsane pabbajitvÈ kathaÑ nu 
kho paÔipajjatÊ”ti pekkhantassa tato anÈgÈmimaggÈdhigamato pacchÈ 
aggamaggÈdhigamena mama cittaÑ sabbasaÑkilesato accantameva mucci4. 
AkuppÈ me vimuttÊti, sabbasaÑyojanakkhayÈti tathÈvimuttacittattÈ eva 
sabbesaÑ saÑyojanÈnaÑ khayÈ parikkhayÈ iti evaÑ akuppÈ me vimuttÊti 
aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

MigasirattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. SivakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AniccÈni gahakÈnÊti Èyasmato Sivakattherassa5 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ BhagavantaÑ piÓÉÈya carantaÑ passitvÈ pasannamÈnaso pattaÑ 
ÈdÈya kummÈsassa p|retvÈ adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule nibbatti, 
Sivakotissa nÈmaÑ ahosi. So vayappatto vijjÈsippesu 
______________________________________________________________ 
 1. VodÈnadhammavasena (?) 2. UpaÔÔhahiÑ (Ka) 3. Upagacchanto (Ka) 
 4. Vimucci (SÊ, I) 5. SÊvakattherassa (SÊ) Evamuparipi. 
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nipphattiÑ gato nekkhammajjhÈsayatÈya kÈme pahÈya 
paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ vicaranto SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ 
dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto 
na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “EsanÈya carantassa, Vipassissa Mahesino. 
 RittakaÑ pattaÑ disvÈna, kummÈsaÑ p|rayiÑ ahaÑ. 

 Ekanavutito kappe, yaÑ bhikkhamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, kummÈsassa idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 183. “AniccÈni gahakÈni, tattha tattha punappunaÑ. 
 GahakÈraÑ2 gavesanto, dukkhÈ jÈti punappunaÑ. 
 
 184. GahakÈraka diÔÔhosi, puna gehaÑ na kÈhasi. 
 SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈ, th|ÓikÈ4 ca vidÈlitÈ. 
 VimariyÈdikataÑ cittaÑ, idheva vidhamissatÊ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha aniccÈni gahakÈni, tattha tattha punappunanti tasmiÑ tasmiÑ 
bhave punappunaÑ nibbattamÈnÈni gahakÈni attabhÈvagehÈni na niccÈni 
anavaÔÔhitÈni ittarÈni parittakÈlÈni. GahakÈraÑ gavesantoti imassa 
attabhÈvagehassa kÈrakaÑ taÓhÈvaÉÉhakiÑ pariyesanto ettakaÑ kÈlaÑ 
anuvicarinti adhippÈyo. DukkhÈ jÈti punappunanti idaÑ 
gahakÈrakagavesanassa4 kÈraÓavacanaÑ. YasmÈ 
jarÈbyÈdhimaraÓamissatÈya5 jÈti nÈmesÈ punappunaÑ upagantuÑ dukkhÈ, 
na ca sÈ tasmiÑ adiÔÔhe nivattati, tasmÈ taÑ gavesanto vicarinto attho. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 178 piÔÔhÈdÊsu. 2. GahakÈrakaÑ (SÊ, I) 
 3. Th|ÓirÈ (I, Ka) 4. GahakÈrakaÑ gavesantissa (SÊ, I) 
 5. ...missakatÈya (SÊ, I), ...missitÈya Dhammapada-®Ôha 2. 81 piÔÔhe. 
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 GahakÈraka diÔÔhosÊti idÈni pana yena so sakkÈ daÔÔhuÑ, tena 
ariyamaggaÒÈÓacakkhunÈ gahakÈraka diÔÔho asi. Puna gehanti puna 
imasmiÑ saÑsÈravaÔÔe attabhÈvasa~khÈtaÑ mama1 gehaÑ na kÈhasi na 
karissasi. SabbÈ te phÈsukÈ bhaggÈti tava sabbÈ anavasesakilesaphÈsukÈ 
mayÈ bhaggÈ. Th|ÓikÈ ca vidÈlitÈti idÈni tayÈ kÈtabbassa 
tattabhÈvagehassa2 avijjÈsa~khÈtÈ kaÓÓikÈ ca bhinnÈ. VimariyÈdikataÑ 
cittanti mama cittaÑ vigatantaÑ kataÑ, ÈyatiÑ anuppattidhammataÑ3 

ÈpÈditaÑ. Tato eva idheva vidhamissati imasmiÑyeva bhave 
viddhaÑsissati, carimakacittanirodhena nirujjhissatÊhi attho. 
 

SivakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. UpavÈÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ArahaÑ sugatoti Èyasmato UpavÈÓattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle daliddakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
Bhagavati parinibbute tassa dhÈtuÑ gahetvÈ 
manussadevanÈgagaruÄakumbhaÓÉayakkhagandhabbehi sattaratanamaye 
sattayojanike th|pe kate tattha sudhotaÑ attano uttarÈsa~gaÑ veÄagge 
ÈbandhitvÈ dhajaÑ katvÈ p|jaÑ akÈsi. TaÑ gahetvÈ Abhisammatako nÈma 
yakkhasenÈpati devehi cetiyap|jÈrakkhaÓatthaÑ4 Ôhapito adissamÈnakÈyo 
ÈkÈse dhÈrento cetiyaÑ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ akÈsi. So taÑ disvÈ 
bhiyyoso mattÈya pasannamÈnaso ahosi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ UpavÈÓoti laddhanÈmo vayappatto 
JetavanapaÔiggahaÓe BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto arahattaÑ patvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne5– 

   “Padumuttaro nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   JalitvÈ aggikkhandhova, Sambuddho parinibbuto. 
______________________________________________________________ 
 1. Puna (SÊ, I) 2. AttabhÈvasa~khÈtassa gehassa (SÊ) 3. DhammaÑ (SÊ)  
 4. Cetiye p|jÈrakkhaÓatthaÑ (SÊ, I) 5. Khu 4. 179 piÔÔhÈdÊsu. 
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   MahÈjanÈ samÈgamma, p|jayitvÈ TathÈgataÑ. 
   CitaÑ katvÈna SugataÑ, sarÊraÑ abhiropayuÑ. 

   SarÊrakiccaÑ katvÈna, dhÈtuÑ tattha samÈnayuÑ. 
   SadevamanussÈ sabbe, Buddhath|paÑ akaÑsu te. 

   PaÔhamÈ kaÒcanamayÈ, dutiyÈ ca maÓimayÈ. 
   TatiyÈ r|piyamayÈ, catutthÊ phalikÈmayÈ. 

   Tattha paÒcamikÈ cava1, lohita~kamayÈ ahu. 
   ChaÔÔhÈ masÈragallassa, sabbaÑ ratanamay|pari. 

   Ja~ghÈ maÓimayÈ Èsi, vedikÈ ratanÈmayÈ. 
   SabbasoÓÓamayo th|po, uddhaÑ yojanamuggato. 

   DevÈ tattha samÈgantvÈ, ekato mantayuÑ tadÈ. 
   Mayampi th|paÑ kassÈma, LokanÈthassa tÈdino. 

   DhÈtu ÈveÓikÈ natthi, sarÊraÑ ekapiÓÉitaÑ. 
   Imamhi Buddhath|pamhi, kassÈma kaÒcukaÑ mayaÑ. 

   DevÈ sattahi ratnehi, aÒÒaÑ vaÉÉhesuÑ yojanaÑ. 
   Th|po dviyojanubbedho, timiraÑ byapahanti so. 

   NÈgÈ tattha samÈgantvÈ, ekato mantayuÑ tadÈ. 
   ManussÈ ceva devÈ ca, Buddhath|paÑ akaÑsu te. 

   MÈ no pamattÈ assumha, appamattÈ sadevakÈ. 
   Mayampi th|paÑ kassÈma, LokanÈthassa tÈdino. 

   IndanÊlaÑ mahÈnÊlaÑ, atho jotirasaÑ maÓiÑ. 
   Ekato sannipÈtetvÈ, Buddhath|paÑ achÈdayuÑ. 

   SabbaÑ maÓimayaÑ Èsi, yÈvatÈ BuddhacetiyaÑ. 
   TiyojanasamubbedhaÑ, ÈlokakaraÓaÑ tadÈ. 

   GuruÄÈ ca samÈgantvÈ, ekato mantayuÑ tadÈ. 
   ManussÈ devanÈgÈ ca, Buddhap|jaÑ akaÑsu te. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcamikÈ ceti (SÊ, Ka) 
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   MÈ no pamattÈ assumha, appamattÈ sadevakÈ. 
   Mayampi th|paÑ kassÈma, LokanÈthassa tÈdino. 

   SabbaÑ maÓimayaÑ th|paÑ, akaruÑ te ca kaÒcukaÑ. 
   YojanaÑ tepi vaÉÉhesuÑ, ÈyataÑ BuddhacetiyaÑ. 

   Catuyojanamubbedho, Buddhath|po virocati. 
   ObhÈseti disÈ sabbÈ, sataraÑsÊva uggato. 

   KumbhaÓÉÈ ca samÈgantvÈ, ekato mantayuÑ tadÈ. 
   ManussÈ ceva devÈ ca, nÈgÈ ca garuÄÈ tathÈ. 

   PaccekaÑ BuddhaseÔÔhassa, akaÑsu th|pamuttamaÑ. 
   MÈ no pamattÈ assumha, appamattÈ sadevakÈ. 

   Mayampi th|paÑ kassÈma, LokanÈthassa tÈdino. 
   Ratanehi chÈdessÈma, ÈyataÑ BuddhacetiyaÑ. 

   YojanaÑ tepi vaÉÉhesuÑ, ÈyataÑ BuddhacetiyaÑ. 
   PaÒcayojanamubbedho, th|po obhÈsate tadÈ. 

   YakkhÈ tattha samÈgantvÈ, ekato mantayuÑ tadÈ. 
   ManussÈ devanÈgÈ ca, guruÄÈ ca kumbhaÓÉakÈ. 

   PaccekaÑ BuddhaseÔÔhassa, akaÑsu th|pamuttamaÑ. 
   MÈ no pamattÈ assumha, appamattÈ sadevakÈ. 

   Mayampi th|paÑ kassÈma, LokanÈthassa tÈdino. 
   PhalikÈ chÈdayissÈma, ÈyataÑ BuddhacetiyaÑ. 

   YojanaÑ tepi vaÉÉhesuÑ, ÈyataÑ BuddhacetiyaÑ. 
   Chayojanikamubbedho, th|po obhÈsate tadÈ. 

   GandhabbÈ ca samÈgantvÈ, ekato mantayuÑ tadÈ. 
   ManujÈ devatÈ nÈgÈ, kumbaÓÉÈ guruÄÈ tathÈ1. 

   Sabbe akaÑsu Buddhath|paÑ, mayamettha akÈrakÈ. 
   Mayampi th|paÑ kassÈma, LokanÈthassa tÈdino. 
______________________________________________________________ 
 1. KumbhaÓÉÈ ca yakkhÈ tathÈ (SÊ) 
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   Vediyo satta katvÈna, dhajaÑ chattaÑ akaÑsu te. 
   SabbasoÓÓamayaÑ th|paÑ, gandhabbÈ kÈrayuÑ tadÈ. 

   Sattayojanamubbedho, th|po obhÈsate tadÈ. 
   RattindivÈ na ÒÈyanti, Èloko hoti sabbadÈ. 

   Abhibhonti na tassÈbhÈ, candas|rÈ satÈrakÈ. 
   SamantÈ yojanasate, padÊpopi na pajjali. 

   Tena kÈlena ye keci, th|paÑ p|jenti mÈnusÈ. 
   Na te th|paÑ Èruhanti, ambare ukkhipanti te. 

   Devehi Ôhapito yakkho, abhisammatanÈmako. 
   DhajaÑ vÈ pupphadÈmaÑ vÈ, abhiropeti uttariÑ. 

   Na te passanti taÑ yakkhaÑ, dÈmaÑ passanti gacchato. 
   EvaÑ passitvÈ gacchantÈ, sabbe gacchanti suggatiÑ. 

   ViruddhÈ ye pÈvacane, pasannÈ ye ca sÈsane. 
   PÈÔihÊraÑ daÔÔhukÈmÈ, th|paÑ p|jenti mÈnusÈ. 

   Nagare HaÑsavatiyÈ, ahosiÑ bhatako tadÈ. 
   ŒmoditaÑ janaÑ disvÈ, evaÑ cintesahaÑ tadÈ. 

   UÄÈro BhagavÈ neso, yassa dhÈtughare disaÑ. 
   ImÈ ca janatÈ tuÔÔhÈ, kÈraÑ kubbaÑ na tappare. 

   Ahampi kÈraÑ kassÈmi, LokanÈthassa tÈdino. 
   Tassa dhammesu dÈyÈdo, bhavissÈmi anÈgate. 

   SudhotaÑ rajakenÈhaÑ, uttareyyaÑ paÔaÑ mama. 
   VeÄagge ÈlaggetvÈna, dhajaÑ ukkhipimambare. 

   Abhisammatako gayha, ambare hÈsi me dhajaÑ. 
   VÈteritaÑ dhajaÑ desvÈ, bhiyyo hÈsaÑ janasahaÑ. 

   Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ, samaÓaÑ upasa~kamiÑ. 
   TaÑ bhikkhuÑ abhivÈdetvÈ, vipÈkaÑ pucchahaÑ dhaje. 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  397  

   So me kathesi ŒnandÊ1, pÊtisaÒjananaÑ mama. 
   Tassa dhajassa vipÈkaÑ, anubhossasi sabbadÈ. 

   Hatthi-assarathÈpattÊ, senÈ ca catura~ginÊ. 
   ParivÈressanti taÑ niccaÑ, dhajadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   SaÔÔhit|riyasahassÈni, bheriyo samala~katÈ. 
   ParivÈressanti taÑ niccaÑ, dhajadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   ChaÄasÊti sahassÈni, nÈriyo samala~katÈ. 
   VicittavatthÈbharaÓÈ, ÈmukkamaÓikuÓÉalÈ. 

   AÄÈrapamhÈ hasulÈ, susaÒÒÈ2 tanumajjhimÈ. 
   ParivÈressanti taÑ niccaÑ, dhajadÈnassidaÑ phalaÑ. 

   TiÑsakappasahassÈni, devaloke ramissasi. 
   AsÊtikkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissasi. 

   SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca, cakkavattÊ bhavissati. 
   PadesarajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

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

   DevalokÈ cavitvÈna, sukkam|lena codito. 
   PuÒÒakammena saÒÒutto, brahmabandhu bhavissasi. 

   AsÊtikoÔiÑ chaÉÉetvÈ, dÈse kammakare bah|. 
   Gotamassa Bhagavato, sÈsane pabbajissasi. 

   ŒrÈdhayitvÈ SambuddhaÑ, GotamaÑ Sakyapu~gavaÑ. 
   UpavÈÓoti nÈmena, hessasi Satthu sÈvako. 

   Satasahasse kataÑ kammaÑ, phalaÑ dassesi me idha. 
   Sumutto saravegova, kilese jhÈpayiÑ3 mama. 

   Cakkavattissa santassa, cÈtuddÊpissarassa me. 
   TÊÓi yojanÈni sÈmantÈ, ussÊyanti dhajÈ sadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Œnanda (Ka) 2. SutthanÈ (SÊ) 3. KilesÈ jhÈpitÈ (SÊ) 
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 Satasahassito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, dhajadÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 AthÈyasmÈ UpavÈÓo Bhagavato upaÔÔhÈko ahosi. Tena ca samayena 
Bhagavato vÈtÈbÈdho uppajji. Therassa ca gihisahÈyo Devahito nÈma 
brÈhmaÓo SÈvatthiyaÑ paÔivasati. So theraÑ cat|hi paccayehi pavedesi1. 
AthÈyasmÈ UpavÈÓo nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya tassa brÈhmaÓassa 
nivesanaÑ upagacchi. BrÈhmaÓo “kenaci aÒÒena payojanena thero Ègato”ti 
ÒatvÈ “vadeyyÈtha2 bhante kenattho”ti Èha. Thero tassa brÈhmaÓassa 
payojanaÑ Ècikkhanto– 
 
 185. “ArahaÑ Sugato loke, vÈtehÈ’bÈdhiko3 Muni. 
 Sace uÓhodakaÑ atthi, Munino dehi brÈhmaÓa. 
 
 186. P|jito p|janeyyÈnaÑ4, sakkareyyÈna sakkato. 
 Apacito’paceyyÈnaÑ5. tassa icchÈmi hÈtave”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tassattho–yo imasmiÑ loke p|janeyyÈnaÑ p|jetabbehi sakkÈdÊhi 
devehi mahÈbrahmÈdÊhi ca brahmehi p|jito, sakkareyyÈnaÑ sakkÈtabbehi 
BimbisÈrakosalarÈjÈdÊhi sakkato, apaceyyÈnaÑ apacÈyitabbehi mahesÊhi 
khÊÓÈsavehi apacito, kilesehi ÈrakattÈdinÈ arahaÑ, sobhanagamanÈdinÈ 
Sugato sabbaÒÒ| Muni mayhaÑ SatthÈ devadevo sakkÈnaÑ atisakko 
brahmÈnaÑ atibrahmÈ, so dÈni vÈtehi vÈtahetu vÈtakkhobhanimittaÑ 
ÈbÈdhiko jÈto. Sace brÈhmaÓa uÓhodakaÑ atthi, tassa 
vÈtÈbÈdhav|pasamanatthaÑ taÑ hÈtave upanetuÑ6 icchÈmÊti. TaÑ sutvÈ 
brÈhmaÓo uÓhodakaÑ tadanur|paÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PavÈresi (SÊ, I) 2. VedeyyÈtha (I) 
 3. VÈtehÈ’bÈdhito (PÈÄiyaÑ) 4. P|janÊyÈnaÑ (SÊ) 
 5. ApacanÊyÈnaÑ (SÊ), apacineyyÈnaÑ (SyÈ), apaceyyÈnaÑ (I, Ka) 
 6. ApanetuÑ (Ka) 
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vÈtÈrahaÒca bhesajjaÑ Bhagavato upanÈmesi. Tena ca Satthu rogo 
v|pasami. Tassa BhagavÈ anumodanaÑ akÈsÊti. 
 

UpavÈÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. IsidinnattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 DiÔÔhÈ mayÈti Èyasmato Isidinnattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto Vipassissa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto bÊjaniÑ gahetvÈ 
bodhiyÈ p|jaÑ akÈsi. So tena puÒÒa1 kammena devamanussesu saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde SunÈparantajanapade seÔÔhikule nibbattitvÈ 
Isidinnoti laddhanÈmo vayappatto Satthu candanamÈÄapaÔiggahaÓe2 
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ pasannamÈnaso SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ 
sutvÈ sotÈpanno hutvÈ agÈraÑ ajjhÈvasati. Tassa hitÈnukampinÊ devatÈ taÑ 
codentÊ– 
 
 187. “DiÔÔhÈ mayÈ dhammadharÈ upÈsakÈ, 
 KÈmÈ aniccÈ iti bhÈsamÈnÈ. 
 SÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu, 
 Puttesu dÈresu ca te apekkhÈ. 
 
 188. AddhÈ na jÈnanti yato’dha dhammaÑ3, 
 KÈmÈ aniccÈ iti cÈpi Èhu. 
 RÈgaÒca tesaÑ na balatthi chettuÑ, 
 TasmÈ sitÈ puttadÈraÑ dhanaÒcÈ”ti– 

gÈthÈdvayamabhÈsi4. 

 Tattha diÔÔhÈ mayÈ DhammadharÈ upÈsakÈ, kÈmÈ aniccÈ iti 
bhÈsamÈnÈti idhekacce pariyattidhammadharÈ upÈsakÈ mayÈ diÔÔhÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. PuÒÒena (I) 2. CandanamÈlÈ... (SÊ), candanamÈla... (I) 
 3. YathÈva dhammaÑ (SÊ) 4. MÈha (SÊ, Ka) 
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pariyattidhammadharattÈ eva “kÈmÈ nÈmete aniccÈ dukkhÈ 
vipariÓÈmadhammÈ”ti kÈmesu ÈdÊnavapaÔisaÑyuttaÑ dhammaÑ bhÈsamÈnÈ, 
sayaÑ pana sÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu, puttesu dÈresu ca te apekkhÈti 
sÈrattÈ hutvÈ bahala1 rÈgarattÈ maÓÊsu kuÓÉalesu ca, maÓicitesu vÈ 
kuÓÉalesu, puttesu puttadhÊtÈsu dÈresu ca adhigatasnehÈ, aÒÒaÑ bhaÓantÈ2 
aÒÒaÑ karontÈ diÔÔhÈ mayÈti attho. 

 Yatoti yasmÈ te upÈsakÈ sÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu puttesu dÈresu ca 
apekkhavanto, tasmÈ idha imasmiÑ BuddhasÈsane dhammaÑ3 yÈthÈvato 
addhÈ ekaÑsena na jÈnanti. EvaÑ bh|tÈ ca “kÈmÈ aniccÈ” iti cÈpi Èhu 
ahosi, sattapakati vicittasabhÈvÈti4 adhippÈyo. RÈgaÒca tesaÑ na balatthi 
chettunti tesaÑ upÈsakÈnaÑ yasmÈ rÈgaÑ chettuÑ samucchindituÑ tÈdisaÑ 
ÒÈÓabalaÑ natthi, tasmÈ tena kÈraÓena sitÈ taÓhÈvasena nissitÈ puttadÈraÑ 
dhanaÒca allÊnÈ na vissajjentÊti sabbametaÑ devatÈ taÑyeva upÈsakaÑ 
uddissa aÒÒÈpadesena kathesi. TaÑ sutvÈ upÈsako saÑvegajÈto pabbajitvÈ 
na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ apadÈne5– 

   “Vipassino Bhagavato, bodhiyÈ pÈdaputtame6. 
   Sumano bÊjaniÑ gayha, abÊjiÑ7 bodhimuttamaÑ. 

   Ekanavutito kappe, abÊjiÑ bodhimuttamaÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bÊjanÈya idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ aÒÒaÑ byÈkaronto imÈ eva gÈthÈ abhÈsÊti. 
 

IsidinnattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. Bahula (I) 2. GaÓhantÈ (Ka) 3. YathÈdhammaÑ (SÊ) 
 4. SattÈ pakativicittasabhÈvÈ (Ka) 5. Khu 4. 49 piÔÔhÈdÊsu. 
 6. PÈdamuttame (SÊ) 7. Ap|jiÑ (SÊ) 
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5. SambulakaccÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Devo cÈti Èyasmato SambulakaccÈnattherassa1 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
ito catunavuti2 kappamatthake kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SataraÑsiÑ nÈma PaccekabuddhaÑ nirodhÈ vuÔÔhahitvÈ piÓÉÈya 
carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso tÈlaphalaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde MagadharaÔÔhe 
gahapatikule nibbattitvÈ “Sambulo”ti laddhanÈmo KaccÈnagottatÈya 
SambulakaccÈnoti paÒÒÈyittha. 

 Sovayappatto Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ HimavantasamÊpe BheravÈya nÈma pabbataguhÈyaÑ vipassanÈya 
kammaÑ karonto viharati. AthekadivasaÑ mahÈ akÈlamegho 
satapaÔalasahassapaÔalo3 thanento gajjanto vijjullatÈ nicchÈrento 
gaÄagaÄÈyanto uÔÔhahitvÈ vassituÑ Èrabhi, asaniyo phaliÑsu. TaÑ saddaÑ 
sutvÈ acchataracchavanamahiÑsahatthi-Èdayo bhÊtatasitÈ bhÊtaravaÑ4 
viraviÑsu. Thero pana ÈraddhavipassanattÈ kÈye jÊvite ca nirapekkho 
vigatalomahaÑso taÑ acintento vipassanÈyameva kammaÑ karonto 
ghammÈpagamena utusappÈyalÈbhena samÈhitacitto tÈvadeva vipassanaÑ 
ussukkÈpetvÈ saha abhiÒÒÈhi arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “SataraÑsÊ nÈma BhagavÈ, Sayambh| aparÈjito. 
   VivekÈ vuÔÔhahitvÈna, gocarÈyÈbhinikkhami. 

   Phalahattho ahaÑ disvÈ, upagacchiÑ narÈsabhaÑ. 
   Pasannacitto sumano, tÈlaphalaÑ adÈsahaÑ. 

   Catunnavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SambalakaccÈyanattherassa (SÊ) 2. Catunavuta (SÊ), catunavute (Ka) 
 3. PaÔalena (SÊ) 4. BheravaÑ bhÊtaravaÑ (SÊ)  
 5. Khu 4. 91 piÔÔhe. 
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 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ somanassajÈto 
udÈnavasena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 189. “Devo ca vassati, devo ca gaÄagaÄÈyati, 
 Ekako cÈhaÑ bherave bile viharÈmi. 
 Tassa mayhaÑ ekakassa bherave bile viharato, 
 Natthi bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ. 
 
 190. DhammatÈ mamesÈ yassa me, 
 Ekakassa bherave bile. 
 Viharato natthi bhayaÑ vÈ, 
 Chambhi tattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha devo ca vassati, devo ca gaÄagaÄÈyatÊti devo megho vassati ca, 
gaÄagaÄÈ”ti ca karonto1 gajjhatÊti attho. Gajjantassa hi anukaraÓametaÑ. 
Ekako cÈhaÑ bherave bile viharÈmÊti ahaÒca ekako asahÈyo 
sappaÔibhayÈyaÑ pabbataguhÈyaÑ vasÈmi, tassa mayhaÑ evaÑbh|tassa me 
sato natthi bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈti cittutrÈsasaÒÒitaÑ 
bhayaÑ vÈ taÑnimittakaÑ2 sarÊrassa chambhitattaÑ vÈ 
lomahaÑsanamattaÑ vÈ natthi. 

 KasmÈti? Tattha kÈraÓamÈha “dhammatÈ mamesÈ”ti. 
ApariÒÒÈtavatthukassa hi tattha appahÊnacchandarÈgatÈya bhayÈdinÈ 
bhavitabbaÑ, mayÈ pana sabbaso tattha pariÒÒÈtaÑ, tattha ca chandarÈgo 
samucchinno, tasmÈ bhayÈdÊnaÑ abhÈvo dhammatÈ mamesÈ3 mama 
dhammasabhÈvo esoti aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

SambulakaccÈnattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. GaÄagaÄÈyanto (SÊ) 2. DukkhaÑ bhÈrikaÑ (Ka) 3. DhammatÈ ca mamesÈ (SÊ) 
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6. NitakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Kassa sel|pamaÑ cittanti Èyasmato Nitakattherassa1 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
Vipassissa Bhagavato kÈle BandhumatÊnagare ÈrÈmagopako hutvÈ jÊvanto 
ekadivasaÑ BhagavantaÑ ÈkÈsena gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
nÈÄikeraphalaÑ dÈtukÈmo ahosi. SatthÈ taÑ anuggaÓhanto ÈkÈseyeva ÔhatvÈ 
paÔiggaÓhi. So taÑ datvÈ uÄÈraÑ pÊtisomanassaÑ paÔisaÑvedi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Nitakoti laddhanÈmo viÒÒutaÑ patto 
Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ kammaÔÔhÈnaÑ 
gahetvÈ araÒÒe viharanto ghaÔento arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “Nagare BandhumatiyÈ, ÈrÈmiko ahaÑ tadÈ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, gacchantaÑ anilaÒjase. 

   NÈÄikeraphalaÑ gayha, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 
   ŒkÈse Ôhitako santo, paÔiggaÓhi mahÈyaso. 

   VittisaÒjanano mayhaÑ, diÔÔhadhammasukhÈvaho. 
   PhalaÑ Buddhassa datvÈna, vippasannena cetasÈ. 

   AdhigacchiÑ tadÈ pÊtiÑ, vipulaÒca sukhuttamaÑ3. 
   Uppajjateva ratanaÑ, nibbattassa tahiÑ tahiÑ4.  

   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   Dibbacakkhu visuddhaÑ me, samÈdhikusalo ahaÑ. 
   AbhiÒÒÈpÈramippatto, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ there phalasukhena nibbÈnasukhena viharante 
padhÈnapariggÈhako5 thero taÑ araÒÒÈyatanaÑ gantvÈ tattha vasantÈnaÑ 
bhikkh|naÑ pariggaÓhanatthaÑ “kassa sel|paman”ti-ÈdinÈ paÔhanaÑ 
gÈthamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. Khitakattherassa (SÊ, I) 2. Khu 4. 92 piÔÔhe. 3. SukhamuttamaÑ (SÊ) 
 4. Nibbattissati tahiÑ tahiÑ (SÊ) 5. PaÔiggahako (Ka) 
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 191. Tattha kassa sel|pamaÑ cittaÑ, ÔhitaÑ nÈnupakampatÊti imasmiÑ 
araÒÒÈyatane vasantesu kassa bhikkhuno cittaÑ aggaphalÈdhigamena1 
ekaghanasilÈmayapabbat|pamaÑ sabbesaÑ iÒjanÈnaÑ2 abhÈvato 
vasÊbhÈvappattiyÈ ca ÔhitaÑ sabbehipi lokadhammehi nÈnukampati na 
vedhati. IdÈnissa akampanÈkÈraÑ saddhiÑ kÈraÓena dassetuÑ “virattan”ti-
Èdi vuttaÑ. Tattha virattaÑ rajanÊyes|ti virÈgasa~khÈtena ariyamaggena 
rajanÊyesu rÈguppattihetubh|tesu tebh|makadhammesu virattaÑ, tattha 
sabbaso samucchinnarÈganti attho. KuppanÊyeti paÔighaÔÔhÈnÊye, 
sabbasmimpi ÈghÈtavatthusmiÑ. Na kuppatÊti na dussati na vikÈraÑ 
Èpajjati. YassevaÑ bhÈvitaÑ cittanti yassa ariyapuggalassa cittaÑ mano 
evaÑ vuttanayena tÈdibhÈvena3 bhÈvitaÑ, kuto taÑ dukkhamessatÊti taÑ 
puggalaÑ4 kuto sattato sa~khÈrato vÈ dukkhaÑ upagamissati, na tÈdisassa 
dukkhaÑ atthÊti attho. 
 
 192. EvaÑ aniyamavasena pucchitamatthaÑ Nitakatthero 
att|panÈyikaÑ katvÈ vissajjento “mama sel|pamaÑ cittan”ti-ÈdinÈ 
dutiyagÈthÈya aÒÒaÑ byÈkÈsi. TaÑ vuttatthameva. 
 

NitakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. SoÓapoÔiriyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Na tÈva supituÑ hotÊti Èyasmato SoÓassa PoÔiriyaputtassa5 gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Sikhissa Bhagavato kÈle 
vanacaro hutvÈ jÊvanto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannacitto 
kuraÒjiyaphalaÑ6 Satthuno adÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde KapilavatthusmiÑ PoÔiriyassa nÈma 
GÈmabhojakassa7 putto hutvÈ nibbatti, SoÓotissa nÈmaÑ ahosi. So 
vayappatto Bhaddiyassa SÈkiyaraÒÒo senÈpati ahosi. Atha BhaddiyarÈje 
heÔÔhÈ vuttanayena pabbajite 
______________________________________________________________ 
 1. MaggaphalÈdhigamena (SÊ) 2. SabbÈsaÑ icchÈnaÑ (SÊ)  
 3. TÈdibhÈvÈvahanena (I) 4. TaÑ uttamapuggalaÑ (SÊ, I) 
 5. SoÓassa seÔÔhiputtattherassa (SÊ) 6. KuruÒjiyaphalaÑ (SÊ), kuraÓÉiyaphalaÑ (I) 
 7. SelissariyanÈmakassa gÈmabhojakassa (SÊ) 
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senÈpati “rÈjÈpi nÈma pabbaji, kiÑ mayhaÑ gharÈvÈsenÈ”ti pabbaji. 
PabbajitvÈ pana niddÈrÈmo viharati, na bhÈvanamanuyuÒjati. TaÑ BhagavÈ 
AnupiyÈyaÑ ambavane viharanto attano obhÈsaÑ pharÈpetvÈ tenassa satiÑ 
janetvÈ imÈya gÈthÈya taÑ ovadanto– 
 
 193. “Na tÈva supituÑ hoti, ratti nakkhattamÈlinÊ. 
 PaÔijaggitumeve’sÈ, ratti hoti vijÈnatÈ. 
 
 194. HatthikkhandhÈ’vapatitaÑ, kuÒjaro ce anukkame. 
 Sa~gÈme me mataÑ seyyo, yaÒce jÊve parÈjito”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha na tÈva supituÑ hoti, ratti nakkhattamÈlinÊti aÔÔhahi akkhaÓehi 
vajjitaÑ navamaÑ khaÓaÑ labhitvÈ Ôhitassa viÒÒujÈtikassa yÈva na 
arahattaÑ hatthagataÑ hoti, tÈva ayaÑ nakkhattamÈlinÊ ratti supituÑ 
niddÈyituÑ na hoti, supanassa kÈlo na hoti. Apica kho paÔijaggitumeve’sÈ, 
ratti hoti vijÈnatÈti esÈ ratti nÈma manussÈnaÑ migapakkhÊnaÒca 
nidd|pagamanena visesato nissaddavelÈbh|tÈ paÔipattiÑ attani saÒjaggituÑ 
jÈgariyÈnuyogamanuyuÒjitumeva1 vijÈnatÈ viÒÒunÈ icchitÈ hotÊti. 

 TaÑ sutvÈ SoÓo saÑviggataramÈnaso2 hirottappaÑ paccupaÔÔhapetvÈ 
abbhokÈsika~gaÑ adhiÔÔhÈya vipassanÈya kammaÑ karonto 
“hatthikkhandhÈva patitan”ti dutiyaÑ gÈthamÈha. Tattha avapatitanti 
avamukhaÑ patitaÑ uddhaÑpÈdaÑ adhomukhaÑ patitaÑ. KuÒjaro ce 
anukkameti kuÒjaro anukkameyya ce. IdaÑ vuttaÑ hoti–yadÈhaÑ 
hatthimÈruhitvÈ sa~gÈmaÑ paviÔÔho hatthikkhandhato patito, tadÈhaÑ 
sa~gÈme tena hatthinÈ maddito mato ahosiÑ ce, taÑ me maraÓaÑ seyyo, 
yaÒce idÈni kilesehi parÈjito jÊveyyaÑ3, taÑ na seyyoti. ImaÑ gÈthaÑ 
vadantoyeva vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 
______________________________________________________________ 
 1. ...manuyuÒjitukÈmena (SÊ, I) 2. TaÑ sutvÈ so tena saÑviggamÈnaso (SÊ) 
 3. JÊveyya (Ka) 4. Khu 4. 93 piÔÔhe. 
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   “Migaluddo pure ÈsiÑ, vipine vicaraÑ ahaÑ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, sabbadhammÈna pÈraguÑ. 

   KuraÒjiyaphalaÑ gayha, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 
   PuÒÒakkhettassa tÈdino1, pasanno sehi pÈÓibhi. 

   EkatiÑ se ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ “SatthÈrÈ vuttaÑ, attanÈ vuttan”ti ubhayaÑ hi 
gÈthaÑ “hatthikkhandhÈ’vapatitan”ti-ÈdinÈ paccudÈhÈsi. Tena idameva 
aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

SoÓapoÔiriyaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. NisabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒca kÈmaguÓe hitvÈti Èyasmato Nisabhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannacitto 
kapitthaphalamadÈsi. So tena puÒÒakammena sugatÊsuyeva saÑsaranto 
imasmiÑ BuddhuppÈde Koliyajanapade kulagehe nibbattitvÈ Nisabhoti 
laddhanÈmo vayappatto SÈkiyakoliyÈnaÑ sa~gÈme BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ tadaheva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, kapitthaÑ adadiÑ phalaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VÊrassa (SÊ) 2. Khu 4. 93 piÔÔhe. 
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 So arahattaÑ1 pana patvÈ attano sahÈyabhikkh| pamÈdavihÈrena kÈlaÑ 
vÊtinÈmente disvÈ te ovadanto– 
 
 195. “PaÒca kÈmaguÓe hitvÈ, piyar|pe manorame. 
 SaddhÈya gharÈ nikkhamma, dukkhassantakaro bhave”ti– 

paÔhamaÑ gÈthaÑ abhÈsi. 

 Tassattho–bÈlaputhujjanassa piyÈyitabbasabhÈvatÈya piyar|pe 
manuÒÒasabhÈvatÈya manorame r|pÈdike paÒca kÈmaguÓe kÈmakoÔÔhÈse 
hitvÈ pahÈya pariccajitvÈ kammaphalasaddhÈya ratanattayasaddhÈya ca 
vasena1 gharÈ gharabandhanato nikkhamma nikkhamitvÈ pabbajjaÑ 
upagato viÒÒujÈtiko pabbajitakÈlato paÔÔhÈya ghaÔento vÈyamanto 
vaÔÔadukkhassa antakaro bhave bhaveyyÈti. EvaÑ te bhikkh| ovaditvÈ 
“ayaÑ pare eva saÒÒÈpento viharati, sayaÑ pana akÈrako’ti mÈ 
cintayitthÈ”ti tesaÑ attano paÔipannabhÈvaÑ pakÈsento– 
 
 196. “NÈbhinandÈmi maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ. 
 KÈlaÒca2 paÔika~khÈmi, sampajÈno patissato”ti– 

dutiyagÈthÈya aÒÒaÑ byÈkÈsi. Tattha nÈbhinandÈmi maraÓanti maraÓaÑ na 
abhika~khÈmi3. NÈbhinandÈmi jÊvitanti idaÑ pana tassa kÈraÓavacanaÑ, 
yasmÈ nÈbhinandÈmi jÊvitaÑ, tasmÈ nÈbhinandÈmi maraÓanti. Yo hi ÈyatiÑ 
jÈtijarÈmaraÓÈya1 kilesÈbhisa~khÈre Ècinoti upacinoti, so 
punabbhavÈbhinibbattiÑ abhinandanto nÈntariyakatÈya5 attano maraÓampi 
abhinandati nÈma kÈraÓassa appahÊnattÈ, khÊÓÈsavo pana sabbaso 
ÈcayagÈmidhamme pahÈya apacayagÈmidhamme patiÔÔhito 
pariÒÒÈtavatthuko sabbaso jÊvitaÑ anabhinandanto maraÓampi 
anabhinandati nÈma kÈraÓassa eva suppahÊnattÈ. TenÈha “nÈbhinandÈmi 
maraÓaÑ, nÈbhinandÈmi jÊvitan”ti. Yadi evaÑ khÊÓÈsavassa 
parinibbÈnÈbhika~khÈ, yÈva parinibbÈnÈ avaÔÔhÈnaÒca kathan?ti Èha 
“kÈlaÒca paÔika~khÈmi, sampajÈno patissato”ti, kilesaparinibbÈne siddhe 
satipaÒÒÈvepullappattiyÈ sato sampajÈno 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (I) 2. KÈlaÑva (I) 3. Na abhika~khÈmi na patthemi (SÊ, I) 
 4. JÈtijarÈmaraÓassa (SÊ, Ka) 5. ŒnandanÊyatÈya (I, Ka) 
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kevalaÑ khandhaparinibbÈnakÈlaÑ paÔika~khÈmi, taÑ udikkhamÈno 
ÈgamayamÈno viharÈmi, na pana me maraÓe jÊvite vÈ abhinandanÈ atthi 
arahattamaggeneva tassa samugghÈÔitattÈti. 
 

NisabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. UsabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ambapallavasa~kÈsanti Èyasmato Usabhattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ 
SatthÈraÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso kosambaphalaÑ adÈsi. So 
tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KapilavatthusmiÑ SÈkiyarÈjakule nibbattitvÈ Usabhoti laddhanÈmo 
vayappatto Satthu ÒÈtisamÈgame BuddhÈnubhÈvaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbaji. So pabbajitakÈlato paÔÔhÈya samaÓadhammaÑ akatvÈ divÈ 
sa~gaÓikÈrÈmo sakalarattiÑ niddÈyamÈno vÊtinÈmeti. So ekadivasaÑ 
muÔÔhassati asampajÈno niddaÑ okkanto supine1 kesamassuÑ ohÈretvÈ 
ambapallavavaÓÓaÑ cÊvaraÑ pÈrupitvÈ hatthigÊvÈyaÑ nisÊditvÈ nagaraÑ 
piÓÉÈya paviÔÔhaÑ2 tattheva3 manusse sampatte disvÈ lajjÈya 
hatthikkhandhato oruyha attÈnaÑ disvÈ paÔibuddho “ÊdisaÑ nÈma supinaÑ 
muÔÔhassatinÈ asampajÈnena niddÈyamÈnena4 mayÈ diÔÔhan”ti 
uppannasaÑvego vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “KakudhaÑ vilasantaÑva, devadevaÑ narÈsabhaÑ. 
    RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, kosambaÑ adadiÑ tadÈ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Supinena (SÊ, I) 2. PaviÔÔho (I, Ka) 3. Tattha ca (SÊ, I) 
 4. MuÔÔhassati asampajÈno hutvÈ niddÈyanena (I, Ka) 5. Khu 4. 94 piÔÔhe. 
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 Atha thero yathÈdiÔÔhaÑ supinaÑ a~kusaÑ katvÈ arahattassa adhigatattÈ 
tasseva supinassa kittanavasena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 197. “Ambapallavasa~kÈsaÑ, aÑse katvÈna cÊvaraÑ. 
 Nisinno hatthigÊvÈyaÑ, gÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ. 
 
 198. Hatthikkhandhato oruyha, saÑvegaÑ alabhiÑ tadÈ. 
 SohaÑ ditto tadÈ santo, patto me Èsavakkhayo”ti– 

gÈthÈdvayamÈha. 

 Tattha ambapallavasa~kÈsaÑ, aÑse katvÈna cÊvaranti 
ambapallavÈkÈraÑ pavÈÄavaÓÓaÑ1 cÊvaraÑ khandhe karitvÈ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ. GÈmanti attano rÈjadhÈniÑ hatthikkhandhe nisinno piÓÉÈya 
pÈvisiÑ, paviÔÔhamattova mahÈjanena olokiyamÈno hatthikkhandhato 
oruyha Ôhito paÔibujjhiÑ, pabuddhova2 saÑvegaÑ alabhiÑ tadÈ 
“muÔÔhassati asampajÈno hutvÈ niddÈyokkamanena etaÑ jÈtan”ti. Apare 
pana “rÈjÈva hutvÈ rattibhÈge evar|paÑ supinaÑ disvÈ vibhÈtÈya rattiyÈ 
hatthikkhandhaÑ Èruyha nagaravÊthiyaÑ caranto taÑ supinaÑ saritvÈ 
hatthikkhandhato oruyha saÑvegaÑ labhitvÈ Satthu santike pabbajitvÈ 
arahattaÑ patvÈ udÈnaÑ udÈnento imÈ gÈthÈ abhÈsÊ”ti vadanti. Dittoti 
tasmiÑ rÈjakÈle3 jÈtimadabhogamadÈdiparidappito samÈno 
saÑvegamalabhinti yojanÈ. 
 

UsabhattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. KappaÔakurattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ayamiti kappaÔoti Èyasmato KappaÔakurattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ BhagavantaÑ VinatÈya nÈma nadiyÈ tÊre aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le nisinnaÑ disvÈ pasannamÈnaso ketakapupphehi p|jaÑ akÈsi. So 
tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AmbapallavÈkÈrapavÈlavaÓÓaÑ (SÊ) 2. PaÔibuddho ca (SÊ, I) 3. RÈjakule (I) 
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BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ duggatakule nibbattitvÈ yÈva vayappatti, tÈva 
aÒÒaÑ upÈyaÑ ajÈnanto kappaÔakhaÓÉanivÈsano sarÈvahattho tattha tattha 
kuraÑ1 pariyesanto vicari, tena KappaÔakurotveva paÒÒÈyittha. So 
vayappatto tiÓaÑ vikkiÓitvÈ jÊvikaÑ kappento ekadivasaÑ tiÓalÈvanatthaÑ 
araÒÒaÑ gato tattha aÒÒataraÑ khÊÓÈsavattheraÑ disvÈ taÑ upasa~kamitvÈ 
vanditvÈ nisÊdi. Tassa thero dhammaÑ kathesi. So dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho “kiÑ me imÈya kicchajÊvikÈyÈ”ti pabbajitvÈ attano 
nivatthakappaÔacoÄaÑ ekasmiÑ ÔhÈne nikkhipi. YadÈ cassa anabhirati 
uppajjati, tadÈ taÑ kappaÔaÑ olokentassa2 anabhirati vigacchati, saÑvegaÑ 
paÔilabhi. EvaÑ karonto sattakkhattuÑ uppabbaji. Tassa taÑ kÈraÓaÑ 
bhikkh| Bhagavato ÈrocesuÑ. AthekadivasaÑ KappaÔakuro bhikkhu 
dhammasabhÈyaÑ parisapariyante nisinno niddÈyati, taÑ BhagavÈ 
codento– 
 
 199. “Ayamiti KappaÔo KappaÔakuro, 
 AcchÈya atibharitÈya. 
 AmataghaÔikÈyaÑ dhammakaÔamatto, 
 KatapadaÑ jhÈnÈni ocetuÑ. 
 
 200. MÈ kho tvaÑ KappaÔa pacÈlesi, 
 MÈ tvaÑ upakaÓÓamhi tÈÄessaÑ. 
 Na hi3 tvaÑ KappaÔa mattamaÒÒÈsi, 
 SaÑghamajjhamhi pacalÈyamÈno”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha ayamiti KappaÔo KappaÔakuroti KappaÔakuro bhikkhu “ayaÑ 
mama KappaÔo, imaÑ paridahitvÈ yathÈ tathÈ jÊvÈmÊ”ti evaÑ 
uppannamicchÈvitakko acchÈya atibharitÈya amataghaÔikÈyaÑ mama 
amataghaÔe tahaÑ tahaÑ vassante “amatamadhigataÑ ahamanusÈsÈmi, ahaÑ 
dhammaÑ desemi”4. “AndhÊbh|tasmiÑ5 lokasmiÑ, ÈhaÒchaÑ6 
amatadundubhin”ti-ÈdinÈ7 
______________________________________________________________ 
 1. K|raÑ (I) 2. TaÑ kappaÔaÑ oloketi, olokentassa (SÊ) 
 3. Na ha (SÊ) 4. Vi 3. 13; Ma 1. 228; Ma 2. 296 piÔÔhesu. 
 5. Andhabh|tasmiÑ (sabbattha) 6. ŒhaÒÒiÑ (Ka), ÈhaÒciÑ (Ka) 
 7. Vi 3. 12; Ma 1. 227; Ma 2. 295 piÔÔhesu. 
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ghosetvÈ mayÈ dhammÈmate pavassiyamÈne katapadaÑ jhÈnÈni ocetuÑ 
lokiyalokuttarajjhÈnÈni upacetuÑ bhÈvetuÑ katapadaÑ 
kaÔamaggavihitabhÈvanÈmaggaÑ idaÑ mama sÈsanaÑ, tathÈpi 
dhammakaÔamatto1 mama sÈsanadhammato ukkaÓÔhacitto2 apagatamÈnaso 
KappaÔakuroti taÑ codetvÈ punapissa sahoÉÉhaÑ3 coraÑ gaÓhanto viya 
pamÈdavihÈraÑ dassento “mÈ kho tvaÑ KappaÔa pacÈlesÊ”ti gÈthamÈha. 

 Tattha mÈ kho tvaÑ KappaÔa pacÈlesÊti tvaÑ KappaÔakura “mama 
dhammaÑ suÓissÈmÊ”ti nisÊditvÈ mÈ kho pacÈlesi mÈ pacalÈhi4 mÈ niddaÑ 
upagacchi. MÈ tvaÑ upakaÓÓamhi tÈÄessanti taÑ niddÈyamÈnaÑ 
upakaÓÓamhi kaÓÓasamÊpe desanÈhatthena ahaÑ mÈ patÈÄessaÑ5. YathÈ6 ito 
paraÑ kilesappahÈnÈya ahaÑ taÑ na ovadeyyaÑ7. tathÈ paÔipajjÈhÊti attho. 
Na hi tvaÑ KappaÔa mattamaÒÒÈsÊti tvaÑ KappaÔa saÑghamajjhamhi 
pacalÈyamÈno mattaÑ pamÈÓaÑ na vÈ maÒÒasi8, “ayamatidullabho khaÓo 
paÔiladdho, so mÈ upajjhagÈ”ti ettakampi na jÈnÈsi, passa yÈva ca te 
aparaddhanti codesi. 

 EvaÑ BhagavatÈ dvÊhi gÈthÈhi gÈÄhaÑ taÑ niggayha codanÈya katÈya 
aÔÔhivedhaviddho viya caÓÉagajo maggaÑ otaranto viya ca saÒjÈtasaÑvego 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne9– 

   “VinatÈnadiyÈ tÊre, vihÈsi purisuttamo10. 
    AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 

   Madhugandhassa pupphena, ketakassa ahaÑ tadÈ. 
    Pasannacitto sumano, BuddhaseÔÔhamap|jayiÑ. 

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

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Dhammakatamatto (SÊ), dhammakaÔamaggo (I), dhammakaÔapatto, 
 dhammakappaÔamatto (Ka) 
 2. Ukkantacitto (Ka) 3. SabhaÓÉaÑ (SÊ), sahoÉÉaÑ (Ka) 
 4. MÈ pacÈlaya (SÊ), mÈ pacÈlehi (I) 5. MÈ ca tÈÄessaÑ (SÊ) 
 6. YaÑ (I) 7. AhaÑ taÑ ovadeyyaÑ (SÊ) 
 8. Na ha maÒÒÈsi (SÊ, I) 9. Khu 4. 94 piÔÔhÈdÊsu.  
 10. Dvipaduttamo (SÊ) 
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 ArahattaÑ pana patvÈ satthÈrÈ vuttagÈthÈdvayameva attano 
arahattÈdhigamanassa a~kusabh|tanti paccudÈhÈsi. Tenassa tadeva 
aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

KappaÔakurattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

CatutthavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. PaÒcamavagga 

 
1. KumÈrakassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Aho buddhÈ aho dhammÈti Èyasmato KumÈrakassapattherassa gÈthÈ. 
KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
puÒÒÈni upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ pÈpuÓi. “Kulagehe”ti pana A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ1 
vuttaÑ. So Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ 
bhikkhuÑ cittakathikÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayampi taÑ 
ÔhÈnantaraÑ Èka~khanto paÓidhÈnaÑ katvÈ tadanur|pÈni puÒÒÈni karonto 
Kassapassa Bhagavato kÈle samaÓadhammaÑ katvÈ sugatÊsuyeva 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe seÔÔhidhÊtÈya kucchimhi 
paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ kira kumÈrikÈkÈleyeva pabbajitukÈmÈ hutvÈ 
mÈtÈpitaro yÈcitvÈ pabbajjaÑ alabhamÈnÈ kulagharaÑ2 gatÈpi 
gabbhasaÓÔhitampi ajÈnantÊ sÈmikaÑ ÈrÈdhetvÈ3 tena anuÒÒÈtÈ bhikkhunÊsu 
pabbajitÈ. TassÈ gabbhinibhÈvaÑ4 disvÈ bhikkhuniyo DevadattaÑ 
pucchiÑsu, so “assamaÓÊ”ti Èha. Puna DasabalaÑ pucchiÑsu. SatthÈ 
UpÈlittheraÑ paÔicchÈpesi. Thero SÈvatthinagaravÈsÊni kulÈni visÈkhaÒca 
upÈsikaÑ pakkosÈpetvÈ sarÈjikÈya parisÈya vinicchinanto “pure laddho 
gabbho, pabbajjÈ arogÈ”ti Èha. SatthÈ “suvinicchitaÑ adhikaraÓan”ti 
therassa sÈdhukÈraÑ adÈsi. 

 SÈ bhikkhunÊ suvaÓÓabimbasadisaÑ puttaÑ vijÈyi. TaÑ rÈjÈ 
Pasenadikosalo posesi, “Kassapo”ti cassa nÈmaÑ akaÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. AÑ-®Ôha 1. 221 piÔÔhe. 2. PatikulaÑ (SÊ) 
 3. ŒrocetvÈ (I) 4. GabbhinivaÓÓaÑ (I) 
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aparabhÈge ala~karitvÈ Satthu santikaÑ netvÈ pabbÈjesi. KumÈrakÈle 
pabbajitattÈ BhagavatÈ “KassapaÑ pakkosatha, idaÑ phalaÑ vÈ 
khÈdanÊyaÑ1 vÈ Kassapassa dethÈ”ti vutte “katarakassapassÈ”ti. 
“KumÈrakassapassÈ”ti. EvaÑ gahitanÈmattÈ raÒÒo2 posÈvanikaputtattÈ ca 
vuÉÉhakÈlepi KumÈrakassapotveva paÒÒÈyittha. 

 So pabbajitakÈlato paÔÔhÈya vipassanÈya ceva kammaÑ karoti, 
BuddhavacanaÒca uggaÓhÈti. Atha tena saddhiÑ pabbatamatthake 
samaÓadhammaÑ katvÈ anÈgÈmÊ hutvÈ SuddhÈvÈse nibbatto mahÈbrahmÈ 
“vipassanÈya mukhaÑ dassetvÈ maggaphalappattiyÈ3 upÈyaÑ karissÈmÊ”ti 
paÒcadasa paÒhe abhisa~kharitvÈ andhavane vasantassa therassa “ime paÒhe 
SatthÈraÑ puccheyyÈsÊ”ti ÈcikkhitvÈ gato. So te paÒhe BhagavantaÑ pucchi. 
BhagavÈpissa byÈkÈsi. Thero SatthÈrÈ kathitaniyÈmeneva te uggaÓhitvÈ 
vipassanaÑ gabbhaÑ gaÓhÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne4– 

  “Ito satasahassamhi, kappe uppajji nÈyako. 
  Sabbalokahito vÊro, PadumuttaranÈmako. 

  TadÈhaÑ brÈhmaÓo hutvÈ, vissuto vedapÈrag|. 
  DivÈvihÈraÑ vicaraÑ, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

  CatusaccaÑ pakÈsentaÑ, bodhayantaÑ sadevakaÑ5. 
  VicittakathikÈnaggaÑ, vaÓÓayantaÑ mahÈjane6. 

  TadÈ muditacittohaÑ, nimantetvÈ TathÈgataÑ. 
  NÈnÈrattehi vatthehi, ala~karitvÈna maÓÉapaÑ. 

  NÈnÈratanapajjotaÑ, sasaÑghaÑ bhojayiÑ tahiÑ. 
  BhojayitvÈna sattÈhaÑ, nÈnaggarasabhojanaÑ. 

  NÈnÈcittehi pupphehi, p|jayitvÈ sasÈvakaÑ. 
  Nipacca pÈdam|lamhi, taÑ ÔhÈnaÑ patthayiÑ ahaÑ. 

  TadÈ Munivaro Èha, karuÓekarasÈsayo. 
  PassathetaÑ dijavaraÑ, padumÈnanalocanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. OdanÊyaÑ (I) 2. RaÒÒÈ (SÊ, Ka)  
 3. MaggaphaluppattiyÈ (Ka) 4. Khu 4. 125 piÔÔhÈdÊsu.  
 5. SadevakaÑ samÈrakaÑ (Ka) 6. VaÓÓayanti mahÈjanÈ (SÊ) 
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  PÊtipÈmojjabahulaÑ, samuggatatan|ruhaÑ. 
  HÈsamhita1visÈlakkhaÑ, mama sÈsanalÈlasaÑ. 

  PatitaÑ pÈdam|le me, ekÈvatthasumÈnasaÑ. 
  Esa pattheti taÑ ÔhÈnaÑ, vicittakathikattanaÑ. 

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

  Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
  KumÈrakassapo nÈma, hessati Satthu sÈvako. 

  VicittapupphadussÈnaÑ, ratanÈnaÒca vÈhasÈ. 
  VicittakathikÈnaÑ so, aggataÑ pÈpuÓissati. 

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

  ParibbhamaÑ bhavÈbhave2, ra~gamajjhe yathÈ naÔo. 
  SÈkhamigatrajo hutvÈ, migiyÈ kucchimokkamiÑ. 

  TadÈ mayi kucchigate, vajjhavÈro upaÔÔhito. 
  SÈkhena cattÈ me mÈtÈ, nigrodhaÑ saraÓaÑ gatÈ. 

  Tena sÈ migarÈjena, maraÓÈ parimocitÈ. 
  PariccajitvÈ sapÈÓaÑ, mamevaÑ ovadÊ tadÈ. 

  Nigrodhameva seveyya, na sÈkhamupasaÑvase. 
  NigrodhasmiÑ mataÑ seyyo, yaÒce sÈkhamhi jÊvitaÑ. 

  TenÈnusiÔÔhÈ migay|thapena3, 
  AhaÒca mÈtÈ ca tathetare ca. 
  Œgamma rammaÑ tusitÈdhivÈsaÑ, 
  GatÈ pavÈsaÑ sagharaÑ yatheva. 

  Puno KassapavÊrassa, atthamentamhi sÈsane. 
  Œruyha selasikharaÑ, yuÒjitvÈ JinasÈsanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. HÈsÈdikaÑ (SÊ) 2. BhavÈkÈse (SÊ) 3. Migay|thamenaÑ (SÊ) 
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 IdÈnÈhaÑ RÈjagahe, jÈto seÔÔhikule ahuÑ1. 
 ŒpannasattÈ2 me mÈtÈ, pabbaji anagÈriyaÑ. 

 SagabbhaÑ taÑ viditvÈna, DevadattamupÈnayuÑ. 
 So avoca vinÈsetha, pÈpikaÑ bhikkhuniÑ imaÑ. 

 IdÈnipi Munindena, Jinena anukampitÈ. 
 SukhinÊ ajanÊ mayhaÑ, mÈtÈ bhikkhunupassaye. 

 TaÑ viditvÈ mahÊpÈlo, kosalo maÑ aposayi. 
 KumÈraparihÈrena, nÈmenÈhaÒca Kassapo. 

 MahÈkassapamÈgamma, ahaÑ KumÈrakassapo. 
 VammikasadisaÑ kÈyaÑ, sutvÈ Buddhena desitaÑ. 

 Tato cittaÑ vimucci me, anupÈdÈya sabbaso. 
 PÈyÈsiÑ damayitvÈhaÑ, etadaggamapÈpuÓiÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ cittakathikabhÈvena SatthÈrÈ etadagge Ôhapito 
attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ ratanattayaguÓavibhÈvanamukhena aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 201. “Aho BuddhÈ aho dhammÈ, aho no Satthu sampadÈ. 
 Yattha etÈdisaÑ dhammaÑ, sÈvako sacchikÈhiti. 
 
 202. Asa~kheyyesu kappesu, sakkÈyÈ’dhigatÈ ah|. 
 TesamayaÑ pacchimako, carimoyaÑ samussayo. 
 JÈtimaraÓasaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tattha ahoti acchariyatthe nipÈto. BuddhÈti SabbaÒÒubuddhÈ, 
gÈravavasena bahuvacanaÑ, aho acchariyÈ SambuddhÈti attho. DhammÈti 
pariyattidhammena saddhiÑ nava lokuttaradhammÈ. Aho no Satthu 
sampadÈti amhÈkaÑ Satthu Dasabalassa aho sampattiyo. YatthÈti yasmiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ahu (SÊ) 2. ŒpannagabbhÈ (SÊ) 
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Satthari brahmacariyavÈsena. EtÈdisaÑ dhammaÑ, sÈvako sacchikÈhitÊti 
etÈdisaÑ evar|paÑ suvisuddhajjhÈnÈbhiÒÒÈ1parivÈraÑ 
anavasesakilesakkhayÈvahaÑ santaÑ paÓÊtaÑ anuttaraÑ dhammaÑ 
sÈvakopi nÈma sacchikarissati, tasmÈ evaÑvidha2 

guÓavisesÈdhigamahetubh|tÈ aho acchariyÈ BuddhÈ Bhagavanto, acchariyÈ 
dhammaguÓÈ, acchariyÈ amhÈkaÑ Satthu sampattiyoti ratanattayassa 
guÓÈdhimuttiÑ pavedesÊti. Dhammasampattikittaneneva hi 
saÑghasuppaÔipatti kittitÈ hotÊti. 

 EvaÑ sÈdhÈraÓavasena dassitaÑ dhammassa sacchikiriyaÑ idÈni 
att|panÈyikaÑ katvÈ dassento “asa~kheyyes|”ti gÈthamÈha. Tattha 
asa~kheyyes|ti gaÓanapathaÑ vÊtivattesu mahÈkappesu. SakkÈyÈti 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. Te hi paramatthato vijjamÈnadhammasam|hatÈya 
“sakkÈyÈ”ti vuccanti. Ah|ti nivattan|pÈyassa1 anadhigatattÈ anapagatÈ 
ahesuÑ. TesamayaÑ pacchimako, carimoyaÑ samussayoti yasmÈ ayaÑ 
sabbapacchimako, tato eva carimo, tasmÈ jÈtimaraÓasahito 
khandhÈdipaÔipÈÔisaÒÒito saÑsÈro idÈni ÈyatiÑ punabbhavÈbhÈvato 
punabbhavo natthi, ayamantimÈ jÈtÊti attho. 
 

KumÈrakassapattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
2. DhammapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo have daharo bhikkh|ti Èyasmato DhammapÈlattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Atthadassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto kenacideva karaÓÊyena vanantaÑ upagato SatthÈraÑ disvÈ 
pasannamÈnaso pilakkhaphala4madÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Satthari parinibbute 
AvantiraÔÔhe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ DhammapÈloti laddhanÈmo 
vayappatto TakkasilaÑ gantvÈ sippaÑ uggahetvÈ paÔinivattento antarÈmagge 
ekasmiÑ vihÈre aÒÒataraÑ theraÑ disvÈ tassa santike dhammaÑ sutvÈ 
paÔiladdhasaddho 
______________________________________________________________ 
 1. BhisaÒÒÈ (I) 2. EvaÑ vividha (SÊ, I)  
 3. Vuttar|pÈ yassa (SÊ, I) 4. Milakkhaphala (SÊ) 
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pabbajitvÈ vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne1– 

 “Vanantare BuddhaÑ disvÈ, AtthadassiÑ mahÈyasaÑ. 
 Pasannacitto sumano, pilakkhassÈdadiÑ phalaÑ. 

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

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ samÈpattisukhena vÊtinÈmento ekadivasaÑ 
tasmiÑ vihÈre dve sÈmaÓere rukkhagge pupphÈni ocinante Èr|ÄhasÈkhÈya 
bhaggÈya patante disvÈ2 thero iddhÈnubhÈvena hatthena gahetvÈ3 arogeyeva 
bh|miyaÑ ÔhapetvÈ tesaÑ sÈmaÓerÈnaÑ dhammaÑ desento– 
 
 203. “Yo have daharo bhikkhu, yuÒjati BuddhasÈsane. 
 JÈgaro sa hi suttesu4, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ. 
 
 204. TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ. 
 AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈna sÈsanan”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yoti aniyamavacanaÑ. Haveti daÄhatthe nipÈto. Daharoti taruÓo. 
BhikkhatÊti bhikkhu. YuÒjatÊti ghaÔati vÈyamati. JÈgaroti 
jÈgaraÓa5dhammasamannÈgato. Suttes|ti6 supantesu. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo 
bhikkhu daharova samÈno taruÓo “tathÈhaÑ pacchÈ vuÉÉhakÈle jÈnissÈmÊ”ti 
acintetvÈ BuddhÈnaÑ sÈsane appamÈdapaÔipattiyaÑ yuÒjati 
samathavipassanÈbhÈvanÈya yogaÑ karoti, so suttesu avijjÈniddÈya suttesu 
pamattesu saddhÈdijÈgaradhammasamannÈgamena jÈgaro, tato eva 
attahitaparahitapÈrip|riyÈ amoghaÑ avaÒjhaÑ tassa jÊvitaÑ, yasmÈ ca 
etadevaÑ, tasmÈ saddhaÒca “atthi kammaÑ atthi kammavipÈko”ti7 

ÈdinayappavattaÑ kammaphalasaddhaÒca, saddh|panibandhattÈ sÊlassa 
tadupanissayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 343 piÔÔhe. 2. SÈmaÓerÈ -pa- ocinantÈ -pa- patanti. Te disvÈti (Ka) 
 3. Hatthe gahetvÈ (SÊ) 4. Patisuttesu (SÊ, Ka) 5. JÈgara (SÊ, I) 
 6. Patisuttes|ti (SÊ, Ka), sahisuttes|ti (Ka) 7. Atthi kamme vipÈkoti (SÊ) 
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catupÈrisuddhisÊlaÒca, “SammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkhÈto dhammo, 
suppaÔipanno saÑgho”ti evaÑ pavattaratanattayappasÈdaÒca, 
vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya maggapaÒÒÈya pariÒÒÈdivasena 
catusaccadhammadassanaÒca medhÈvÊ dhammojapaÒÒÈya samannÈgato 
bhikkhu BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ ovÈdaÑ anusiÔÔhiÑ anussaranto Èdittampi 
attano sÊsaÑ ajjhupekkhitvÈ anuyuÒjetha, tattha anuyogaÑ ÈtappaÑ 
kareyyÈti attho. 
 

DhammapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. BrahmÈlittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KassindriyÈni samatha~gatÈnÊti Èyasmato BrahmÈlittherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ 
pasannamÈnaso vanditvÈ pÈdaphalaÑ1 adÈsi. SatthÈ anumodanaÑ vatvÈ 
pakkÈmi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde KosalaraÔÔhe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ BrahmÈlÊti 
laddhanÈmo viÒÒutaÑ patto hetusampattiyÈ codiyamÈno saÑsÈre 
saÒjÈtasaÑvego tÈdisena kalyÈÓamittasannissayena BuddhasÈsane pabbajitvÈ 
patir|pakammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ araÒÒe viharanto ÒÈÓassa paripÈkagatattÈ na 
cirasseva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne2– 

   “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, pÈdaphalaÑ1 adÈsahaÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VÈraphalaÑ (SÊ, I), pÈraphala (Ka) 2. Khu 4. 89 piÔÔhe. 
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 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ maggasukhena phalasukhena vÊtinÈmento 
ekadivasaÑ padhÈnapariggÈhakena therena tasmiÑ araÒÒÈyatane bhikkh| 
uddissa vuttaÑ padhÈnÈnuyogaÑ pariggaÓhanto– 
 
 205. “KassindriyÈni samatha~gatÈni, 
 AssÈ yathÈ sÈrathinÈ sudantÈ. 
 PahÊnamÈnassa anÈsavassa, 
 DevÈpi kassa pihayanti tÈdino. 
 
 206. MayhindriyÈni samatha~gatÈni, 
 AssÈ yathÈ sÈrathinÈ sudantÈ. 
 PahÊnamÈnassa anÈsavassa, 
 DevÈpi mayhaÑ pihayanti tÈdino”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

 Tassattho–imasmiÑ araÒÒÈyatane vasantesu bhikkh|su kassa 
bhikkhuno therassa vÈ navassa vÈ majjhimassa vÈ chekena sÈrathinÈ 
sudantÈ assÈ viya manacchaÔÔhÈni indriyÈni samathaÑ dantabhÈvaÑ 
nibbisevanabhÈvaÑ gatÈni. Kassa navavidhampi mÈnaÑ1 pahÈya ÔhitattÈ 
pahÊnamÈnassa catunnampi ÈsavÈnaÑ abhÈvena anÈsavassa iÔÔhÈdÊsu 
tÈdilakkhaÓappattiyÈ tÈdino devÈpi pihayanti manussÈpi 
sammÈpaÔipattidassanÈdinÈ ca2 Èdarena patthentÊti. 

 Tattha ca gÈthÈyaÑ purimaÉÉhena3 anÈgÈmimaggÈdhigamo puÔÔho, 
anÈgÈminopi hi indriyÈni pahÊnakÈmarÈgabyÈpÈdatÈya samathaÑ 
nibbisevanataÑ gatÈni honti. Itarena arahattamaggapaÔilÈbho, arahÈ hi 
“pahÊnamÈno anÈsavo tÈdÊ”ti ca vuccati. 

 AthÈyasmÈ BrahmÈli padhÈnapariggÈhakena vuttaÑ “kassindriyÈnÊ”ti 
gÈthaÑ paccanubhÈsi4. TadatthaÑ att|panÈyikavasena vissajjento 
“mayhindriyÈnÊ”ti-ÈdikÈya dutiyagÈthÈya aÒÒaÑ byÈkÈsi, tattha 
mayhindriyÈnÊti mama cakkhÈdÊni indriyÈni. SesaÑ vuttanayameva. 
 

BrahmÈlittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Kassa mÈnaÒca viddhaÑ siyamÈnaÑ (Ka) 
 2. DassanÈdÊnaÒca (I), dassanÈni ca (Ka) 
 3. Purimapadena (I, Ka) 4. PaccudÈbhÈsi (SÊ, I) 
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4. MogharÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 ChavipÈpaka cittabhaddakÈti Èyasmato MogharÈjattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro Padumuttarassa Bhagavato 
kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ Satthu santike 
dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ l|khacÊvaradharÈnaÑ 
aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ taÑ ÔhÈnantaraÑ Èka~khanto paÓidhÈnaÑ katvÈ 
tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto Atthadassissa Bhagavato kÈle 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu nipphattiÑ gato 
brÈhmaÓamÈÓave vijjÈsippÈni sikkhÈpento ekadivasaÑ AtthadassiÑ 
BhagavantaÑ bhikkhusaÑghaparivutaÑ gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ sirasi aÒjaliÑ katvÈ “yÈvatÈ r|pino sattÈ”ti-ÈdinÈ 
chahi gÈthÈhi abhitthavitvÈ bhÈjanaÑ p|retvÈ madhuÑ upanÈmesi. SatthÈ 
madhuÑ paÔiggahetvÈ anumodanaÑ akÈsi. 

 So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto Kassapassa 
Bhagavato kÈle KaÔÔhavÈhanassa nÈma raÒÒo amacco hutvÈ tena Satthu 
ÈnayanatthaÑ purisasahassena pesito Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ 
sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vÊsativassasahassÈni samaÓadhammaÑ 
katvÈ tato cuto ekaÑ BuddhantaraÑ sugatÊsuyeva parivattento imasmiÑ 
BuddhuppÈde brÈhmaÓakule nibbattitvÈ MogharÈjÈti laddhanÈmo 
BÈvarÊ1brÈhmaÓassa santike uggahitasippo saÑvegajÈto tÈpasapabbajjaÑ 
pabbajitvÈ tÈpasasahassaparivÈro ajitÈdÊhi saddhiÑ Satthu santikaÑ pesito 
tesaÑ pannarasamo hutvÈ paÒhe pucchitvÈ paÒhavissajjanapariyosÈne 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “AtthadassÊ tu BhagavÈ, Sayambh| aparÈjito. 
   BhikkhusaÑghapariby|Äho, rathiyaÑ paÔipajjatha. 

   Sissehi samparivuto3, gharamhÈ abhinikkhamiÑ. 
   NikkhamitvÈnahaÑ tattha, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   AbhivÈdiya SambuddhaÑ, sire katvÈna aÒjaliÑ. 
   SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, santhaviÑ LokanÈyakaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BÈvÈriya (SÊ, I), BÈvariya (Ka) 2. Khu 3. 96 piÔÔhÈdÊsu.  
 3. Sissehi ca parivuto (SÊ) 
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   YÈvatÈ r|pino sattÈ, ar|pÊ vÈ asaÒÒino. 
   Sabbe te tava ÒÈÓamhi, anto honti samogadhÈ. 

   SukhumacchikajÈlena, udakaÑ yo parikkhipe. 
   Ye keci udake pÈÓÈ, antojÈle bhavanti te. 

   YesaÒca cetanÈ atthi, r|pino ca ar|pino. 
   Sabbe te tava ÒÈÓamhi, anto honti samogadhÈ. 

   Samuddharasi’maÑ lokaÑ, andhakÈrasamÈkulaÑ. 
   Tava dhammaÑ suÓitvÈna, ka~khÈsotaÑ taranti te. 

   AvijjÈnivute loke, andhakÈrena otthaÔe. 
   Tava ÒÈÓamhi jotante, andhakÈrÈ padhaÑsitÈ. 

   TuvaÑ cakkh|’si sabbesaÑ, mahÈtamapan|dano. 
   Tava dhammaÑ suÓitvÈna, nibbÈyati bahujjano. 

   PuÔakaÑ p|rayitvÈna, madhukhuddhamaneÄakaÑ. 
   Ubho hatthehi paggayha, upanesiÑ Mahesino. 

   PaÔiggaÓhi mahÈvÊro, sahatthena mahÈ isi. 
   BhuÒjitvÈ taÒca sabbaÒÒ|, vehÈsaÑ nabhamuggami1. 

   Antalikkhe Ôhito SatthÈ, AtthadassÊ narÈsabho. 
   Mama cittaÑ pasÈdento, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   YenidaÑ thavitaÑ ÒÈÓaÑ, BuddhaseÔÔho ca thomito. 
   Tena cittappasÈdena, duggatiÑ so na gacchati. 

   CatuddasaÒca khattuÑ so, devarajjaÑ karissati. 
   PathabyÈ rajjaÑ aÔÔhasataÑ, vasudhaÑ Èvasissati. 

   PaÒceva satakkhattuÒca, cakkavattÊ bhavissati. 
   PadesarajjaÑ asa~kheyyaÑ, mahiyÈ kÈrayissati. 

   AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
   Gotamassa Bhagavato, sÈsane pabbajissati. 
______________________________________________________________ 
 1. VihÈsi nagamuddhani (Ka) 
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   GambhÊraÑ nipuÓaÑ atthaÑ, ÒÈÓena vicinissati. 
   MogharÈjÈti1 nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   TÊhi vijjÈhi sampannaÑ, katakiccamanÈsavaÑ. 
   Gotamo satthavÈhaggo, etadagge Ôhapessati. 

   HitvÈ mÈnusakaÑ yogaÑ, chetvÈna bhavabandhanaÑ. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, viharÈmi anÈsavo. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ satthal|khaÑ suttal|khaÑ2 rajanal|khanti 
visesena3 tividhenapi l|khena samannÈgataÑ paÑsuk|laÑ dhÈresi. Tena 
naÑ SatthÈ l|khacÊvaradharÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. AparabhÈge 
purimakammappaccayÈ parihÈrassa akaraÓato therassa sarÊre 
daddupÊÄakÈdÊni uppajjitvÈ vaÉÉhiÑsu. So “senÈsanaÑ dussatÊ”ti hemantepi 
Magadhakkhettesu palÈlasanthÈrÈni attharitvÈ seti4. TaÑ ekadivasaÑ 
upaÔÔhÈnaÑ upasa~kamitvÈ5 vanditvÈ ekamantaÑ nisinnaÑ SatthÈ 
paÔisanthÈravasena “chavipÈpakÈ”ti-ÈdinÈ paÔhamagÈthÈya pucchi. 
 
 207. Tattha chavipÈpakÈti daddukacchupÊÄakÈhi6 bhinnacchavibhÈvato 
hÊnacchavika duÔÔhacchavika7. CittabhaddakÈti anavasesakilesappahÈnena 
brahmavihÈrasevanÈya ca bhaddacitta sundaracitta. MogharÈjÈti tassa 
ÈlapanaÑ. SatataÑ samÈhitoti aggaphalasamÈdhinÈ niccakÈlaÑ abhiÓhaÑ 
samÈhitamÈnaso. HemantikasÊtakÈlarattiyoti hemantasamaye sÊtakÈlarattiyo. 
AccantasaÑyoge cetaÑ upayogavacanaÑ. “HemantikÈ sÊtakÈlarattiyo”tipi 
PÈÄi. Tattha hemantikÈti hemantogadhÈ hemantapariyÈpannÈti attho. 
Bhikkhu tvaÑsÊti bhikkhu ko tvaÑ asi, evaÑbh|to paresu tava senÈsanaÑ 
katvÈ adentesu saÑghikaÑ ca senÈsanaÑ apavisanto. KathaÑ karissasÊti 
yathÈvutte sÊtakÈle kathaÑ attabhÈvaÑ pavattesÊti SatthÈ pucchi. EvaÑ pana 
puÔÔho thero Satthu tamatthaÑ kathento– 
______________________________________________________________ 
 1. MogharÈjoti (SÊ) 2. Sibbanal|khaÑ (Ka) 
 3. Rajanal|khanti-ÈdinÈ vasena (SÊ), savisesaÑ (I, Ka) 4. Vasati (SÊ, I)  
 5. UpagantvÈ (I) 6. DaddukaÓÉupÊÄakÈhi (SÊ, I) 7. Ducchavika (SÊ) 
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 208. “SampannasassÈ MagadhÈ, kevalÈ iti me sutaÑ. 
 PalÈlacchannako seyyaÑ, yathaÒÒe sukhajÊvino”ti– 

gÈthamÈha.  

 Tattha sampannasassÈti nipphannasassÈ1. MagadhÈti MagadharaÔÔhaÑ 
vadati. MagadhÈ nÈma jÈnapadino rÈjakumÈrÈ, tesaÑ nivÈso ekopi janapado 
ruÄhÊvasena “MagadhÈ”tveva bahuvacanena2 vuccati. KevalÈti anavasesÈ. Iti 
me sutanti evaÑ mayÈ sutaÑ. Tattha yo adiÔÔho padeso, tassa vasena sutanti 
vuttaÑ. Tena edise kÈle magadhesu yattha katthaci mayÈ vasituÑ sakkÈti 
dasseti. PalÈlacchannako seyyaÑ, yathaÒÒe sukhajÊvinoti yathÈ aÒÒe 
sukhajÊvino bhikkh| senÈsanasappÈyaÑ laddhÈ3 sundarehi 
attharaÓapÈvuraÓehi sukhena sayanti, evaÑ ahampi palÈlasanthÈrameva 
heÔÔhÈ santharitvÈ upari tiriyaÒca palÈlacchadaneneva chÈditasarÊratÈya 
palÈlacchannako seyyaÑ sayiÑ, seyyaÑ4 kappesinti attano 
yathÈlÈbhasantosaÑ vibhÈveti. 
 

MogharÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. VisÈkhapaÒcÈlaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Na ukkhipe no ca parikkhipe pareti Èyasmato VisÈkhassa 
PaÒcÈlaputtassa5 gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro 
tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto ito cuddase kappe 
paccantagÈme daliddakule nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ 
phalapariyesanaÑ carantehi tasmiÑ gÈme manussehi saddhiÑ araÒÒaÑ gato 
tattha ekaÑ PaccekabuddhaÑ disvÈ pasannamÈnaso valliphalaÑ adÈsi. So 
tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
MagadharaÔÔhe MaÓÉalikarÈjakule nibbattitvÈ VisÈkhoti laddhanÈmo 
PaÒcÈlarÈjadhÊtuyÈ puttabhÈvato pacchÈ PaÒcÈlaputtoti paÒÒÈyittha. So 
pitari mate rajjaÑ kÈrento Satthari attano gÈmasamÊpagate Satthu santikaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NipphannasassÈ paripakkasassÈ (SÊ) 2. Bahuvacanavasena (SÊ) 
 3. Labhanto (SÊ), labhantÈ (I) 4. Seyyanti sahaseyyaÑ (SÊ, I) 
 5. PaÒcÈliputtassa (SÊ, I) 
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gantvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ SatthÈrÈ saddhiÑ 
SÈvatthiÑ gato vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ na cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Sabbe janÈ samÈgamma, agamiÑsu vanaÑ tadÈ. 
 PhalamanvesamÈnÈ te, alabhiÑsu phalaÑ tadÈ. 

 TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, SayambhuÑ aparÈjitaÑ. 
 Pasannacitto sumano, valliphalamadÈsahaÑ. 

 Catuddase2 ito kappe, yaÑ phalamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ thero ÒÈtÊnaÑ anukampÈya jÈtibh|miÑ 
agamÈsi. Tattha manussÈ theraÑ upasa~kamitvÈ kÈlena kÈlaÑ dhammaÑ 
suÓantÈ ekadivasaÑ “katihi nu kho bhante a~gehi samannÈgato 
dhammakathiko hotÊ”ti dhammakathikalakkhaÓaÑ pucchiÑsu. Thero tesaÑ 
dhammakathikalakkhaÓaÑ kathento– 
 
 209. “Na ukkhipe no ca parikkhipe pare, 
 Na okkhipe pÈragataÑ na eraye. 
 Na cattavaÓÓaÑ parisÈsu byÈhare, 
 Anuddhato sammitabhÈÓi subbato. 
 
 210. SusukhumanipuÓatthadassinÈ, 
 Matikusalena nivÈtavuttinÈ. 
 SaÑsevitavuddhasÊlinÈ, 
 NibbÈnaÑ na hi tena dullabhan”ti– 

gÈthÈdvayaÑ abhÈsi. 

  Tattha na ukkhipeti attÈnaÑ na ukkhipeyya, jÈti-ÈdÊhi bÈhusaccÈdÊhi ca 
attukkaÑsanaÑ na kareyya. No ca parikkhipe pareti pare parapuggale 
teheva jÈti-ÈdÊhi no parikkhipe paricchinditvÈ na khipeyya 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 344 piÔÔhe. 2. EkattiÑse (PÈÄiyaÑ) 
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guÓaparidhaÑsanavasena vÈ na khipeyya. Na okkhipe pare iccevaÑ 
sambandho. Pare ojjhÈpanavasena1 na okkhipe heÔÔhato katvÈ pare na 
olokÈpeyya, na ojjhÈpeyyÈti attho. “Na ukkhipe”ti keci paÔhanti, so evattho. 
PÈragatanti saÑsÈrapÈraÑ viya2 vijjÈya3 pÈraÑ gataÑ khÊÓÈsavaÑ tevijjaÑ 
chaÄabhiÒÒaÑ vÈ na eraye (  )4 na ghaÔÔaye na ÈsÈdeyya5. Na cattavaÓÓaÑ 
parisÈsu byÈhareti attano vaÓÓaÑ guÓaÑ6 lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
nikÈmayamÈno khattiyaparisÈdÊsu na bhÈseyya. Anuddhatoti 
uddhaccarahito. Uddhatassa hi vacanaÑ nÈdiyanti. SammitabhÈÓÊti 
sammadevamitabhÈÓÊ, kÈlena sÈpadesaÑ pariyantavatiÑ atthasaÒhitameva 
vÈcaÑ7 bhÈsanasÊloti attho. Ito aÒÒathÈ vadantassa vacanaÑ agahaÓÊyaÑ 
hoti. Subbatoti sundaravato sÊlasampanno. “SiyÈ”ti kiriyÈpadaÑ ÈnetvÈ 
yojetabbaÑ. 

 EvaÑ thero sa~khepeneva dhammakathikalakkhaÓaÑ vatvÈ tesaÑ 
guÓÈnaÑ attani labbhamÈnataÑ adhimuccitvÈ bhiyyoso mattÈya 
abhippasannaÑ mahÈjanaÑ ÒatvÈ “evaÑvidhassa dhammakathikassa 
vimuttÈyatanasannissitassa na nibbÈnaÑ dullabhaÑ, atha kho 
sulabhamevÈ”ti dassento “susukhumanipuÓatthadassinÈ”ti dutiyagÈthamÈha. 
Tassattho heÔÔhÈ vuttoyeva. 
 

VisÈkhapaÒcÈlaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. C|ÄakattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Nadanti morÈ susikhÈ supekhuÓÈti Èyasmato C|Äakattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ kusalaÑ upacinanto ito ekatiÑse kappe Sikhissa 
Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ 
disvÈ pasannamÈnaso chattapaÓÓiphalaÑ adÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde RÈjagahe brÈhmaÓakule 
nibbattitvÈ C|Äakoti laddhanÈmo vayappatto DhanapÈladamane 
______________________________________________________________ 
 1. UjjhÈpanavasena (SÊ, I) 2. SaÑsÈrassa viya (Ka) 3. AbhiÒÒÈya (SÊ, Ka) 
 4. (Na vÈraye) (I) 5. Na pahareyya (SÊ) 
 6. VaÓÓagunaÑ (SÊ, I) 7. VacanaÑ (Ka) 
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Satthari laddhappasÈdo pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ karonto 
IndasÈlaguhÈyaÑ vasati, so ekadivasaÑ guhÈdvÈre nisinno 
MagadhakkhettaÑ olokesi. TasmiÑ khaÓe pÈvusakÈlamegho 
gambhÊramadhuranigghoso satapaÔalasahassapaÔalo aÒjana1 
sikharasannikÈso nabhaÑ p|retvÈ pavassati, may|rasa~ghÈ ca 
meghagajjitaÑ sutvÈ haÔÔhatuÔÔhÈ kekÈsaddaÑ muÒcitvÈ2 tattha tattha padese 
naccantÈ vicaranti. Therassapi ÈvÈsagabbhe meghavÈtaphassehi3 
apagataghammattÈ passaddhakarajakÈye4 kallataÑ patte utusappÈyalÈbhena 
cittaÑ ekaggaÑ ahosi, kammaÔÔhÈnavÊthiÑ otari, so taÑ ÒatvÈ 
kÈlasampadÈdikittanamukhena attÈnaÑ bhÈvanÈya ussÈhento– 
 
 211. “Nadanti morÈ susikhÈ supekhuÓÈ, 
 SunÊlagÊvÈ sumukhÈ sugajjino. 
 SusaddalÈ cÈpi mahÈmahÊ ayaÑ, 
 SubyÈpitambu suvalÈhakaÑ nabhaÑ. 
 
 212. Sukallar|po sumanassa jhÈyataÑ, 
 Sunikkamo sÈdhu subuddhasÈsane. 
 SusukkasukkaÑ nipuÓaÑ sududdasaÑ, 
 PhusÈhi taÑ uttamamaccutaÑ padan”ti– 

dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha nadanti morÈ susikhÈ supekhuÓÈ, sunÊlagÊvÈ sumukhÈ 
sugajjinoti ete5 matthake uÔÔhitÈhi sundarÈhi sikhÈhi6 samannÈgatattÈ 
susikhÈ, nÈnÈvaÓÓehi anekehi sobhanehi bhaddakapiÒchehi7 samannÈgatattÈ 
supekhuÓÈ, rÈjÊvavaÓÓasa~kÈsÈya8 sundarÈya nÊlavaÓÓÈya gÊvÈya 
samannÈgatattÈ sunÊlagÊvÈ, sundaramukhatÈya sumukhÈ, manuÒÒavÈditÈya9 
sugajjino, morÈ sikhaÓÉino chajjasaÑvÈdÊ kekÈsaddaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AjjuÓa (SÊ) 2. MuÒcantÈ (I) 
 3. ŒvÈsagabbhehi meghavÈtasamphassehi (SÊ, I) 4. Passaddhe karajakÈye (SÊ) 
 5. Ettha ca (SÊ, I) 6. TÊhi sikhÈhi (I) 
 7. BhinnakapiÒche hi (Ka) 8. RÈjivaÔÔasaÑkÈsÈya (Ka) 
 9. ...nÈdatÈya (SÊ), ...rutatÈya (I) 
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muÒcantÈ nadanti ravanti. SusaddalÈ cÈpi mahÈmahÊ ayanti ayaÒca 
mahÈpathavÊ susaddalÈ sundaraharitatiÓÈ. SubyÈpitamb|ti abhinavavuÔÔhiyÈ 
tahaÑ tahaÑ vissandamÈnasalilatÈya suÔÔhu byÈpitajalÈ vitatajalÈ. 
“Susukkatamb|”tipi1 pÈÔho, suvisuddhajalÈti attho. SuvalÈhakaÑ nabhanti 
idaÒca nabhaÑ ÈkÈsaÑ nÊluppaladalasannibhehi samantato p|retvÈ Ôhitehi 
sundarehi valÈhakehi meghehi suvalÈhakaÑ. 

 Sukallar|po sumanassa jhÈyatanti idÈni utusappÈyalÈbhena suÔÔhu 
kallar|po kammaniyasabhÈvo tvaÑ2, nÊvaraÓehi anajjhÈr|ÄhacittatÈya 
sundaramanassa3 yogÈvacarassa yaÑ ÈrammaÓ|panijjhÈnavasena 
lakkhaÓ|panijjhÈnavasena ca jhÈyataÑ4. Sunikkamo -pa- accutaÑ padanti 
evaÑ jhÈyanto ca sÈdhu subuddhassa SammÈsambuddhassa sÈsane 
sundaranikkamo hutvÈ suparisuddhasÊlatÈya susukkaÑ, 
visuddhasabhÈvatÈya5 sabbassapi saÑkilesassa gocarabhÈvÈnupagamanato 
sukkaÑ, nipuÓaÒÈÓagocaratÈya nipuÓaÑ, paramagambhÊratÈya sududdasaÑ, 
paÓÊtabhÈvena seÔÔhabhÈvena ca uttamaÑ, niccasabhÈvatÈya accutaÑ padaÑ 
taÑ nibbÈnaÑ phusÈhi attapaccakkhakaraÓena6 sammÈpaÔipattiyÈ 
sacchikarohÊti. 

 EvaÑ thero attÈnaÑ ovadantova utusappÈyalÈbhena samÈhitacitto 
vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne7– 

   “KaÓikÈraÑva jalitaÑ, puÓÓamÈyeva candimaÑ. 
   JalantaÑ diparukkhaÑva, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

   KadaliphalaÑ paggayha, adÈsiÑ Satthuno ahaÑ. 
   Pasannacitto sumano, vanditvÈna apakkamiÑ. 

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

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Susuddhatamb|tipi (SÊ, I) 2. KammaniyabhÈvo, taÑ jhÈya (SÊ, I) 
 3. SundaramÈnasassa (SÊ, I) 
 4. YogÈvacarassa yaÑ yaÑ ÈrammaÓ|panijjhÈnavasena lakkhaÓ|panijjhÈnavasena ca  
 jhÈnaÑ taÑ taÑ jhÈya (SÊ) 
 5. VisuddhabhÈvatÈya (SÊ) 6. ...karaÓe (SÊ, I) 7. Khu 3. 344 piÔÔhe. 
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 ArahattaÑ pana patvÈ thero attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ  
pÊtisomanassajÈto “nadanti morÈ”ti-ÈdinÈ tÈyeva gÈthÈ paccudÈhÈsi. Tenassa 
idameva aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

C|ÄakattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. An|pamattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 NandamÈnÈ’gataÑ cittÈti Èyasmato An|pamattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave 
vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto ito ekatiÑse kappe1 kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ PadumaÑ nÈma PaccekabuddhaÑ 
piÓÉÈya carantaÑ rathiyaÑ disvÈ pasannamÈnaso a~kolapupphehi2 p|jesi. 
So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe ibbhakule nibbattitvÈ r|pasampattiyÈ An|pamoti laddhanÈmo 
vayappatto upanissayasampannatÈya kÈme pahÈya pabbajitvÈ vipassanÈya 
kammaÑ karonto araÒÒe viharati. Tassa cittaÑ bahiddhÈ r|pÈdi-
ÈrammaÓesu vidhÈvati. KammaÔÔhÈnaÑ parivaÔÔati. Thero vidhÈvantaÑ 
cittaÑ niggaÓhanto– 
 
 213. “NandamÈnÈ’gataÑ citta, s|la’mÈropamÈnakaÑ. 
 Tena teneva vajasi, yena s|laÑ kali~garaÑ. 
 
 214. TÈhaÑ cittakaliÑ br|mi, taÑ br|mi cittadubbhakaÑ. 
 SatthÈ te dullabho laddho, mÈ’natthe maÑ niyojayÊ”ti– 

imÈhi dvÊhi gÈthÈhi ovadi. 

 Tattha nandamÈnÈ’gataÑ cittÈti nandamÈna abhinandamÈna citta 
abhinandamÈnaÑ ÈgataÑ uppannaÑ3. S|la’mÈropamÈnakanti 
dukkhuppattiÔÔhÈnatÈya s|lasadisattÈ s|laÑ taÑ taÑ bhavaÑ kammakilesehi 
ettakaÑ kÈlaÑ ÈropiyamÈnaÑ. Tena teneva vajasi, yena s|laÑ kali~garanti 
yattha yattha 
______________________________________________________________ 
 1. SattatiÑsakappe (SÊ, I), sattasattatime kappe (Ka) 2. ŒkulÊpupphehi (SÊ, I) 
 3. NandamÈnÈgataÑ cittanti nandamÈnaÑ ÈgataÑ. TatratatrÈbhinandinÊ yÈyaÑ taÓhÈ,  
 tassÈ taÑ taÑ bhavaÑ nandamÈnaÑ abhinandamÈnaÑ cittaÑ imaÑ bhavÈpi  
 bhavaÑ nandamÈnaÑ ÈnandamÈnaÑ ÈgataÑ uppannaÑ (SÊ) 
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s|lasa~khÈtÈ bhavÈ kali~garasa~khÈtÈ adhikuÔÔanakÈ1 kÈmaguÓÈ ca tena 
teneva pÈpacitta2 vajasi, taÑ tadeva ÔhÈnaÑ upagacchasi, attano anatthaÑ na 
sallakkhesi. 

 TÈhaÑ cittalaliÑ br|mÊti taÑ tasmÈ pamattabhÈvato cittakaliÑ 
cittakÈlakaÓÓiÑ ahaÑ kathayÈmi. Punapi taÑ br|mi kathemi 
cittadubbhakaÑ cittasa~khÈtassa attano buh|pakÈrassa3 santÈnassa 
anatthÈvahanato cittadubbhiÑ. “CittadubbhagÈ”tipi paÔhanti. Cittasa~khÈta-
alakkhika appapuÒÒÈti attho. Kinti br|hÊti ce? Œha “SatthÈ te dullabho 
laddho, mÈ’natthemaÑ niyojayÊ”ti. KappÈnaÑ asa~khyeyyampi nÈma 
BuddhasuÒÒo loko hoti, Satthari uppannepi manussattasaddhÈpaÔilÈbhÈdayo4 
dullabhÈ eva, laddhesu ca tesu SatthÈpi dullabhoyeva5 hoti. EvaÑ dullabho 
SatthÈ idÈni tayÈ laddho, tasmiÑ laddhe sampatipi anatthe ahite ÈyatiÑ ca 
anatthÈvahe dukkhÈvahe akusale maÑ mÈ niyojesÊti. EvaÑ thero attano 
cittaÑ ovadanto eva vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ 
ApadÈne6– 

   “Padumo nÈma Sambuddho, Cittak|Ôe vasÊ tadÈ. 
   DisvÈna taÑ ahaÑ BuddhaÑ, SayambhuÑ aparÈjitaÑ. 

   A~kolaÑ pupphitaÑ disvÈ, ocinitvÈnahaÑ tadÈ. 
   UpagantvÈna SambuddhaÑ, p|jayiÑ PadumaÑ JinaÑ7. 

   EkatiÑse ito kappe8, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

An|pamattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhikuÔÔananÈmakÈ (I), adhikuÔÔanÈmakÈ (Ka) 2. PÈpacittena (SÊ, I, Ka) 
 3. BahukÈrassa (I, Ka) 
 4. ManussattalÈbhapaÔilÈbhÈdayo (SÊ, I) 5. Aladdhoyeva (Ka)  
 6. Khu 3. 331 piÔÔhÈdÊsu. 7. PadumanÈyakaÑ (SÊ) 8. SattatiÑsamhi kappamhi (SÊ) 
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8. VajjitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnanti Èyasmato Vajjitattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito paÒcasaÔÔhime kappe ekasmiÑ paccantagÈme nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto vanacarako hutvÈ vicaranto ekadivasaÑ UpasantaÑ nÈma 
PaccekabuddhaÑ pabbataguhÈyaÑ viharantaÑ addasa. So tassa upasamaÑ 
disvÈ pasannamanaso campakapupphena p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe ibbhakule nibbatto jÈtadivasato paÔÔhÈya mÈtugÈmahatthaÑ 
gato rodati. Brahmalokato kira cavitvÈ idhÈgato yasmÈ 
mÈtugÈmasamphassaÑ na sahati, tasmÈ mÈtugÈmasamphassavajjanato 
Vajjitotveva nÈmaÑ jÈtaÑ. So vayappatto Satthu yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ tadaheva chaÄabhiÒÒo 
ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Upasanto ca Sambuddho, vasatÊ pabbatantare. 
 EkacampakamÈdÈya, upagacchiÑ naruttamaÑ. 

 Pasannacitto sumano, paccekamunimuttamaÑ. 
 Ubho hatthehi paggayha, p|jayiÑ aparÈjitaÑ. 

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

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ attano pubbenivÈsaÑ anussaritvÈ 
dhammasaÑvegena– 
 
 215. “SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ, gatÊsu parivattisaÑ. 
 ApassaÑ ariyasaccÈni, andhabh|to puthujjano. 
 
 216. Tassa me appamattassa, saÑsÈrÈ vinaÄÊkatÈ. 
 SabbÈ gatÊ samucchinnÈ, natthi dÈni punabbavo”ti– 

dve gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 3. 333 piÔÔhe. 
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 Tattha saÑsaranti saÑsaranto, tasmiÑ tasmiÑ bhave 
ÈdÈnanikkhepavasena aparÈparaÑ sandhÈvanto. DÊghamaddhÈnanti 
cirakÈlaÑ anÈdimati saÑsÈre aparimÈÓakÈlaÑ. GatÊs|ti sukatadukkaÔÈnaÑ 
kammÈnaÑ vasena sugatiduggatÊsu. Parivattisanti ghaÔÊyantaÑ viya 
paribbhamanto cavanupapajjanavasena1 aparÈparaÑ parivattiÑ. Tassa pana 
parivattanassa kÈraÓamÈha “apassaÑ ariyasaccÈni, andhabh|to 
puthujjano”ti. DukkhÈdÊni cattÈri ariyasaccÈni ÒÈÓacakkhunÈ apassanto 
appaÔivijjhanto, tato eva avijjandhatÈya andhabh|to puth|naÑ jananÈdÊhi 
kÈraÓehi puthujjano honto2 gatÊsu parivattisanti yojanÈ, tenevÈha BhagavÈ– 

“CatunnaÑ bhikkhave ariyasaccÈnaÑ ananubodhÈ appaÔivedhÈ 
evamidaÑ dÊghamaddhÈnaÑ sandhÈvitaÑ saÑsaritaÑ mamaÒceva 
tumhÈkaÒcÈ”ti3. 

 Tassa mayhaÑ vuttanayena pubbe puthujjanasseva sato4 idÈni SatthÈrÈ 
dinnanayena appamattassa appamÈdapaÔipattiyÈ samathavipassanÈbhÈvanaÑ 
matthakaÑ pÈpetvÈ Ôhitassa. SaÑsÈrÈ vinaÄÊkatÈti saÑsaranti sattÈ etehÊti 
“saÑsÈrÈ”ti laddhanÈmÈ kammakilesÈ aggamaggena samucchinnattÈ 
vigatanaÄÈ5 nimm|lÈ katÈ. SabbÈ gatÊ samucchinnÈti evaÑ 
kammakilesavaÔÔÈnaÑ vinaÄÊkatattÈ nirayÈdikÈ sabbÈpi gatiyo sammadeva 
ucchinnÈ viddhaÑsitÈ, tato eva natthi dÈni ÈyatiÑ punabbhavoti idameva ca 
therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosÊti. 
 

VajjitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. SandhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Assatthe haritobhÈseti Èyasmato Sandhitattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekatiÑse kappe Sikhissa Bhagavato kÈle eko gopÈlako ahosi. 
So Satthari parinibbute aÒÒataraÑ theraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Cavanuppajjanavasena (SÊ, I) 2. Puthujjano puthujjanattÈ (SÊ) 
 3. Vi 3. 325; DÊ 2. 77; SaÑ 3. 377; Khu 10. 144 piÔÔhesu. 
 4. Puthujjano puthujjanantogadhattÈ (I), puthujjano hutvÈ (Ka)  
 5. VihatanaÄÈ (SÊ) 
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upasa~kamitvÈ tassa santike BuddhaguÓapaÔisaÑyuttaÑ dhammaÑ sutvÈ 
pasannamÈnaso “kuhiÑ BhagavÈ”ti pucchitvÈ parinibbutabhÈvaÑ sutvÈ 
“evaÑ mahÈnubhÈvÈ BuddhÈpi nÈma aniccatÈvasaÑ gacchanti, aho 
sa~khÈrÈ addhuvÈ”ti aniccasaÒÒaÑ paÔilabhi. TaÑ thero bodhip|jÈya 
ussÈhesi. So kÈlena kÈlaÑ BodhirukkhasamÊpaÑ gantvÈ vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ BuddhaguÓe anussaranto bodhiÑ vandati. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe ibbhakule nibbattitvÈ Sandhitoti laddhanÈmo vayappatto 
aniccatÈpaÔisaÑyuttaÑ dhammakathaÑ1 sutvÈ saÑvegajÈto pabbajitvÈ 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ na cirasseva chaÄabhiÒÒo 
ahosi. So attano pubbenivÈsaÑ anussaranto Sikhissa Bhagavato kÈle 
bodhivandanaÑ BuddhÈnussatiÑ aniccasaÒÒÈpaÔilÈbhaÒca anussaritvÈ 
tadupanissayena attano visesÈdhigamaÑ pakÈsento– 
 
 217. “Assatthe haritobhÈse, saÑvir|Ähamhi pÈdape. 
 EkaÑ BuddhagataÑ saÒÒaÑ, alabhitthaÑ patissato. 
 
 218. EkatiÑse ito kappe, yaÑ saÒÒamalabhiÑ tadÈ. 
 TassÈ saÒÒÈya vÈhasÈ, patto me Èsavakkhayo”ti– 

dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha assattheti assatthaÔÔhÈnÊye, yvÈyaÑ2 etarahi amhÈkaÑ Bhagavato 
Bodhirukkho assattho, etassa ÔhÈne tadÈ Sikhissa Bhagavato Bodhirukkho 
puÓÉarÊko Ôhitoti so assatthaÔÔhÈnÊyatÈya “assatthe”ti vuttaÑ. (  )3 sattÈnaÑ 
assÈsajananato vÈ. Apare pana “assattharukkham|le nisÊditvÈ tadÈ 
BuddhÈnussatiyÈ bhÈvitattÈ thero ‘assatthe’ti avocÈ”ti vadanti. HaritobhÈseti 
haritehi sÈramaÓivaÓÓehi4 obhÈsamÈne. SaÑvir|ÄhamhÊti suÔÔhu vir|Ähe 
suppatiÔÔhite, sughananicitapattapalÈsapallavehi vir|ÄhasaÒchanneti ca 
vadanti. PÈdapeti rukkhe. EkaÑ BuddhagataÑ saÒÒaÑ, alabhitthaÑ 
patissatoti 
______________________________________________________________ 
 1. DhammiÑ kathaÑ (SÊ, I) 2. YesvÈyaÑ (SÊ, I) 
 3. (Assatthoti) (Ka) 4. PhalikamaÓivaÓÓehi (SÊ) 
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BuddhÈrammaÓaÑ ÈrammaÓassa ekajÈtiyattÈ ekaÑ “itipi so BhagavÈ”ti-
ÈdinayappavattaÑ BuddhÈnussatisahagataÑ saÒÒaÑ BuddhaguÓÈnaÑ 
patipatisaraÓato1 patissato hutvÈ alabhiÑ. 

 KadÈ pana sÈ saÒÒÈ laddhÈ, kÊvatÈya siddhÈti2 Èha “ekatiÑse ito 
kappe”ti-Èdi. Ito bhaddakappato uddhaÑ Èrohanavasena ekatiÑse kappe. 
YaÑ saÒÒanti yaÑ BuddhÈnussatisahagataÑ saÒÒaÑ, yaÑ vÈ BuddhÈnaÑ 
aniccataÑ disvÈ tadanussÈrena3 sabbasa~khÈresu tadÈ aniccasaÒÒaÑ 
alabhiÑ. TassÈ saÒÒÈya vÈhasÈti tassÈ yathÈvuttÈya saÒÒÈya kÈraÓabhÈvena 
taÑ upanissayaÑ katvÈ. Patto me Èsavakkhayoti idÈni mayÈ ÈsavÈnaÑ 
khayo nirodho adhigatoti, imÈyeva ca imassa therassa apadÈnagÈthÈpi. 
YathÈha4– 

  “Assatthe haritobhÈse -pa- patto me Èsavakkhayo. 

  Ito terasakappamhi, DhaniÔÔho5 nÈma khattiyo. 
  Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

SandhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

PaÒcamavaggavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

 

NiÔÔhitÈ ca dukanipÈtavaÓÓanÈ. 
 

 
 
______________________________________________________________ 
 1. BuddhaguÓÈnaÑ vÈ BuddhÈnaÑ vÈ paÔisaraÓato (SÊ)   
 2. KiÑ vÈ tÈya siddhÊti (Ka) 
 3. YaÑ vÈ BuddhÈnaÑ aniccataÑ disvÈ yaÑ vÈ tadanussaraÓÈ (SÊ), yaÑ vÈ BuddhÈnaÑ  
 aniccataÑ nissÈya tadanusÈrena (I) 
 4. Khu 3. 235 piÔÔhÈdÊsu. 5. Dhammiko (SÊ)

 



  

3. TikanipÈta 
 

1. A~gaÓikabhÈradvÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 TikanipÈte ayoni suddhimanvesanti Èyasmato 
A~gaÓikabhÈradvÈjattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi purimabuddhesu 
katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ upacinanto ito 
ekatiÑse kappe Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ piÓÉÈya carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso 
paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ aÒjaliÑ paggaÓhi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde HimavantasamÊpe 
UkkaÔÔhe1 nÈma nagare vibhavasampannassa brÈhmaÓassa gehe nibbattitvÈ 
A~gaÓikabhÈradvÈjoti laddhanÈmo vayappatto vijjÈsippesunipphattiÑ gato 
nekkhammajjÈsayatÈya paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ amaraÑ2 tapaÑ 
caranto tattha tattha vicaranto SammÈsambuddhaÑ janapadacÈrikaÑ 
carantaÑ disvÈ pasannamÈnaso Satthu santike dhammaÑ sutvÈ taÑ 
micchÈtapaÑ3 pahÈya sÈsane pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na 
cirasseva chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ, VessabhuÑ vijitÈvinaÑ. 
   Pasannacitto sumano, BuddhaseÔÔhamavandahaÑ. 

   EkatiÑse ito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, vandanÈya idaÑ phalaÑ. 

   CatuvÊsatikappamhi, VikatÈnandanÈmako. 
   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ vimuttisukhena viharanto ÒÈtÊnaÑ anukampÈya 
attano jÈtibh|miÑ gantvÈ bah| ÒÈtake saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpetvÈ 
tato nivattitvÈ KururaÔÔhe KuÓÉiyassa nÈma nigamassa 
______________________________________________________________ 
 1. UkkaÔÔha (SÊ, I) 2. AmataÑ (Ka) 
 3. TaÑ micchÈgÈhaÑ (SÊ) 4. Khu 3. 244 piÔÔhe. 
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avid|re araÒÒe vasanto kenacideva karaÓÊyena UggÈrÈmaÑ gato 
uttarÈpathato1 Ègatehi sandiÔÔhehi brÈhmaÓehi samÈgato tehi “bho 
BhÈradvÈja kiÑ disvÈ brÈhmaÓÈnaÑ samayaÑ pahÈya imaÑ samayaÑ 
gaÓhÊ”ti pucchito tesaÑ ito BuddhasÈsanato bahiddhÈ suddhi2 natthÊti 
dassento– 
 
 219. “Ayoni suddhimanvesaÑ, aggiÑ paricariÑ vane. 
 SuddhimaggaÑ ajÈnanto, akÈsiÑ amaraÑ tapan”ti– 

paÔhamaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha ayonÊti ayoniso anupÈyena. Suddhinti saÑsÈrasuddhiÑ 
bhavanissaraÓaÑ. Anvesanti gavesanto3. AggiÑ paricariÑ vaneti “ayaÑ 
suddhimaggo”ti adhippÈyena araÒÒÈyatane aggihuta4sÈlÈyaÑ agyÈgÈraÑ 
katvÈ ÈhutiÑ5 paggaÓhanto aggidevaÑ paricariÑ vede vuttavidhinÈ p|jesiÑ. 
SuddhimaggaÑ ajÈnanto, akÈsiÑ amaraÑ tapanti suddhiyÈ nibbÈnassa 
maggaÑ ajÈnanto aggiparicaraÓaÑ viya paÒcatapatappanÈdi6 

attakilamathÈnuyogaÑ “suddhimaggo”ti maÒÒÈya7 akÈsiÑ acariÑ 
paÔipajjiÑ. 

 EvaÑ thero assamato assamaÑ gacchento viya vede vuttavidhinÈ 
aggiparicaraÓÈdinÈ7 anuÔÔhÈya suddhiyÈ appattabhÈvena bahiddhÈ suddhiyÈ 
abhÈvaÑ dassetvÈ idÈni imasmiÑyeva sÈsane suddhi ca mayÈ adhigatÈti 
dassento– 
 
 220. “TaÑ sukhena sukhaÑ laddhaÑ, passa dhammasudhammataÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

dutiyagÈthamÈha. 

 Tattha tanti yassatthÈya suddhiÑ anvesanto tassa maggaÑ ajÈnanto 
aggiÑ paricariÑ amaraÑ tapaÑ acariÑ, taÑ nibbÈnasukhaÑ sukhena 
samathavipassanÈya sukhÈya paÔipadÈya attakilamathÈnuyogaÑ 
anupagamma mayÈ laddhaÑ pattaÑ adhigataÑ. Passa 
dhammasudhammatanti Satthu sÈsanadhammassa sudhammataÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Natthi (Bah|su) 2. SuddhÊ (I) 3. Gavesanto pariyesentÈ (SÊ, I) 
 4. Aggihutta (Ka) 5. ŒhutÊnaÑ (Ka) 6. PaÒcatÈpanapadhÈnÈdi (SÊ) 
 7. SaÒÒÈya (SÊ) 8. AggiparicaraÓÈdito (SÊ)
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aviparÊtaniyyÈnikadhammasabhÈvaÑ passa jÈnÈhÊti hammÈlapanavasena 
vadati, attÈnaÑ vÈ1 Èlapati. Tassa laddhabhÈvaÑ pana dassento– 

 “Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

Èha, taÑ vuttatthameva. EvaÑ suddhiyÈ adhigatattÈ “ito paÔÔhÈyÈhaÑ 
paramatthato brÈhmaÓo”ti dassento– 
 
 221. “Brahmabandhu pure ÈsiÑ, idÈni khomhi brÈhmaÓo. 
 Tevijjo nhÈtako2 camhi, sottiyo camhi vedag|”ti– 

tatiyaÑ gÈthamÈha. Tasattho–ito pubbe jÈtimattena brÈhmaÓabhÈvato 
brÈhmaÓÈnaÑ3 samaÒÒÈya brahmabandhu nÈma ÈsiÑ. BÈhitapÈpattÈ pana 
idÈni kho arahattÈdhigamena paramatthato brÈhmaÓo ca amhi. Ito4 pubbe 
bhavasaÒcayakarÈnaÑ5 tissannaÑ vedasa~khÈtÈnaÑ vijjÈnaÑ ajjhÈyanena 
samaÒÒÈmattena tevijjo nÈma hutvÈ idÈni bhavakkhayakarÈya vijjÈya vasena 
tissannaÑ vijjÈnaÑ adhigatattÈ paramatthato tevijjo ca amhi. TathÈ ito 
pubbe bhavassÈdagadhitÈya6 nhÈtakavatanipphattiyÈ samaÒÒÈmattena 
nhÈtako nÈma hutvÈ idÈni aÔÔha~gikamaggajalena suvikkhÈlitakilesamalatÈya 
paramatthato nhÈtako camhi. Ito pubbe avimuttabhavassÈdamantajjhÈnena 
vohÈramattato sottiyo nÈma hutvÈ idÈni 
suvimuttabhavasÈdadhammajjhÈnena paramatthato sottiyo camhi. Ito pubbe 
appaÔinissaÔÔhapÈpadhammÈnaÑ vedÈnaÑ gatamattena7 vedag| nÈma hutvÈ 
idÈni vedasa~khÈtena maggaÒÈÓena saÑsaramahoghassa vedassa 
catusaccassa ca pÈraÑ gatattÈ adhigatattÈ ÒÈtattÈ paramatthato vedag| jÈtoti. 
TaÑ sutvÈ brÈhmaÓÈ sÈsane uÄÈraÑ pasÈdaÑ pavedesuÑ. 
 

A~gaÓikabhÈradvÈjattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. AttÈnameva (I) 2. NahÈtako (SÊ) 3. JÈtimattena BrÈhmaÓÈnaÑ (Ka) 
 4. Amhi, kiÒci ito (SÊ), amhÊti ca (Ka) 5. BhavapacayakarÈnaÑ (Ka) 
 6. ...gathitÈya (SÊ, I) 7. GÈhamattena (SÊ) 
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2. PaccayattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÒcÈhÈhaÑ pabbajitoti Èyasmato Paccayattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto ito ekanavute kappe Vipassissa Bhagavato kÈle kulagehe 
nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ VinatÈya nÈma nadiyÈ tÊre 
gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso manuÒÒadassanÈni1 mahantÈni 
udumbaraphalÈni ocinitvÈ upanÈmesi. So tena puÒÒakammena sugatÊsuyeva 
saÑsaranto imasmiÑ Baddakappe Kassape Bhagavati loke uppajjitvÈ 
pavattavaradhammacakke veneyyajanÈnuggahaÑ karonte tassa sÈsane 
pabbajitvÈ vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ bhÈvanamanuyuÒjanto ekadivasaÑ 
saÑsÈradukkhaÑ cintetvÈ ativiya saÒjÈtasaÑvego vihÈre nisinno “arahattaÑ 
appatvÈ ito na nikkhamissÈmÊ”ti cittaÑ adhiÔÔhÈya vÈyamanto ÒÈÓassa 
aparipakkattÈ vipassanaÑ ussukkÈpetuÑ nÈsakkhi. So kÈla~katvÈ 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde Rohitanagare2 
khattiyakule nibbattitvÈ Paccayoti laddhanÈmo vayappatto pitu accayena 
rajje patiÔÔhito ekadivasaÑ mahÈrÈjabaliÑ kÈtuÑ Èrabhi. Tattha mahÈjano 
sannipati. TasmiÑ samÈgame tassa pasÈdaÒjananatthaÑ SatthÈ mahÈjanassa 
pekkhantasseva ÈkÈse VessavaÓena nimmite ratanamayak|ÔÈgÈre 
ratanamayasÊhÈsane nisÊditvÈ dhammaÑ desesi. Mahato janakÈyassa 
dhammÈbhisamayo ahosi. TaÑ dhammaÑ sutvÈ PaccayarÈjÈpi rajjaÑ 
pahÈya purimahetusaÒcodito pabbaji. So yathÈ3 Kassapassa Bhagavato kÈle 
paÔiÒÒaÑ akÈsi, evaÑ paÔiÒÒaÑ katvÈ4 vihÈraÑ pavisitvÈ vipasanaÑ 
vaÉÉhento ÒÈÓassa paripÈkaÑ gatattÈ tÈvadeva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena 
vuttaÑ ApadÈne5– 

   “VinatÈnadiyÈ tÊre, vihÈsi purisuttamo. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 

   TasmiÑ pasannamÈnaso, kilesamaladhovane. 
   UdumbaraphalaÑ gayha, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ManuÒÒarasÈni (SÊ) 2. Rohininagare (SÊ, I)  
 3. So saddhÈya pabbajito yathÈ (SÊ, I) 4. KÈle paÔiÒÒaÑ katvÈ (I)  
 5. Khu 3. 342 piÔÔhe. 
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 Ekanavutito kappe, yaÑ phalamadadiÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

 (Imamhi bhaddake kappe, saÑviggamÈnamÈnaso1. 
 Kassapassa Bhagavato, sÈsane pabbajiÑ ahaÑ.  

 TathÈ pabbajito santo, bhÈvanaÑ anuyuÒjisaÑ2. 
 Na vihÈrÈ nikkhamissaÑ, iti katvÈna mÈnasaÑ. 

 UttamatthaÑ asampatto, na ca pattomhi tÈvade. 
 IdÈni pana ÒÈÓassa, paripÈkena nibbuto.  
 Pattomhi acalaÑ ÔhÈnaÑ, phusitvÈ accutaÑ padaÑ.)3 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattikittanamukhena aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 222. “PaÒcÈhÈhaÑ pabbajito, sekho appattamÈnaso.  
 VihÈraÑ me paviÔÔhassa, cetaso paÓidhÊ ahu.  
 
 223. NÈsissaÑ na pivissÈmi, vihÈrato na nikkhame.  
 Napi passaÑ nipÈtessaÑ, taÓhÈsalle an|hate. 
 
 224. Tassa mevaÑ viharato, passa vÊriyaparakkamaÑ. 
 Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti– 

imÈ tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha paÒcÈhÈtaÑ pabbajitoti paÒcÈho ahaÑ, pabbajito hutvÈ 
paÒcÈho4, pabbajitadivasato paÒcamo aho5 niÔÔhitoti attho. Sekho 
appattamÈnasoti adhisÊlasikkhÈdÊnaÑ sikkhanato sekho. Anavasesato 
mÈnaÑ siyati6 samucchindatÊti mÈnaso, aggamaggo, taÑnibbattito mÈnasato 
ÈgataÑ mÈnasaÑ, arahattaÑ, taÑ, so vÈ7 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑviggataramÈnaso (SÊ) 2. AnuyuÒjihaÑ (SÊ) 3. (  ) natthi PÈÄiyaÑ. 
 4. PaÒcÈhaÑ (SÊ) 5. PaÒcame ahe (SÊ) 6. SÊyati (I) 
 7. MÈnasaÑ, taÑ arahattaÑ so vÈ (SÊ, Ka), mÈnasaÑ, arahattaÑ so (I) 
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appatto etenÈti appattamÈnaso. VihÈraÑ me paviÔÔhassa, cetaso paÓidhÊ 
ah|ti evaÑ sekhassa me vasanakavihÈraÑ ovarakaÑ paviÔÔhassa sato 
evar|po idÈni vuccamÈnÈkÈro cetopaÓidhi ahosi, evaÑ mayÈ cittaÑ 
paÓihitanti attho. 

 NÈsissanti-ÈdinÈ cittapaÓidhiÑ1 dasseti. Tattha nÈsissanti yaÑkiÒci 
bhojanaÑ na bhuÒjissaÑ na bhuÒjissÈmi taÓhÈsalle mama hadayagate 
an|hate anuhaddhateti evaÑ sabbapadesu yojetabbaÑ. Na pivissÈmÊti 
yaÑkiÒci pÈtabbaÑ na pivissÈmi. VihÈrato na nikkhameti imasmÈ idÈni 
mayÈ nisinnagabbhato na nikkhameyyaÑ. Napi passaÑ nipÈtessanti mama 
sarÊrassa dvÊsu passesu ekampi passaÑ kÈyakilamathavinodanatthaÑ na 
nipÈtessaÑ, ekapassenapi na ni nipajjissÈmÊti attho. 

 Tassa mevaÑ viharatoti tassa me evaÑ cittaÑ paÓidhÈya 
daÄhavÊriyÈdhiÔÔhÈnaÑ katvÈ vipasanÈnuyogavasena viharato. Passa 
vÊriyaparakkamanti vidhinÈ Êrayitabbato2 “vÊriyaÑ”, paraÑ ÔhÈnaÑ 
akkamanato “parakkamo”ti ca laddhanÈmaÑ ussoÄhÊbh|taÑ vÈyÈmaÑ passa 
jÈnÈhi. Yassa panÈnubhÈvena mayÈ tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa 
sÈsananti vuttatthameva. 
 

PaccayattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
3. BÈkulattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo pubbe karaÓÊyÈnÊti Èyasmato BÈkula3ttherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi kira atÊte ito kappasatasahassÈdhikassa asa~khyeyyassa matthake 
Anomadassissa Bhagavato uppattito puretarameva brÈhmaÓakule nibbattitvÈ 
vayappatto tayo vede uggahetvÈ tattha sÈraÑ apassanto “samparÈyikatthaÑ 
gavesissÈmÊ”ti isipabbajjaÑ pabbajitvÈ pabbatapÈde viharanto paÒcÈbhiÒÒÈ4 
aÔÔhasamÈpattilÈbhÊ hutvÈ viharanto BuddhuppÈdaÑ sutvÈ Satthu santikaÑ 
gantvÈ dhammaÑ sutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ cittapaÓidhiÑ (SÊ) 2. ¢retabbato (Ka) 
 3. Bakkhula (SÊ, I) 4. PaÒcÈbhiÒÒo (Ka) 
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saraÓesu patiÔÔhito Satthu udarÈbÈdhe uppanne araÒÒato bhesajjÈni ÈharitvÈ 
taÑ v|pasametvÈ tattha puÒÒaÑ1 ÈrogyatthÈya pariÓÈmetvÈ tato cuto 
brahmaloke nibbattitvÈ ekaÑ asa~khyeyyaÑ devamanussesu saÑsaranto 
PadumuttarabuddhakÈle HaÑsavatÊnagare kulagehe nibbatto SatthÈraÑ 
ekaÑ bhikkhuÑ appÈbÈdhÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ sayaÑ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ Èka~khanto paÓidhÈnaÑ katvÈ yÈvajÊvaÑ kusalaÑ upacinitvÈ 
sugatÊsuyeva saÑsaranto Vipassissa Bhagavato nibbattito puretarameva 
BandhumatÊnagare brÈhmaÓakule nibbatto purimanayeneva isipabbajjaÑ 
pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈlÈbhÊ hutvÈ pabbatapÈde vasanto BuddhuppÈdaÑ 
sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ saraÓesu patiÔÔhito 
bhikkh|naÑ tiÓapupphakaroge2 uppanne taÑ v|pasametvÈ tattha 
yÈvatÈyukaÑ ÔhatvÈ tato cuto brahmaloke nibbattitvÈ ekanavutikappe 
devamanussesu saÑsaranto Kassapassa Bhagavato kÈle BÈrÈÓasiyaÑ 
kulagehe nibbattitvÈ gharÈvÈsaÑ vasanto ekaÑ jiÓÓaÑ vinasamÈnaÑ 
mahÈvihÈraÑ disvÈ tattha uposathÈgÈrÈdikaÑ sabbaÑ ÈvasathaÑ kÈretvÈ 
tattha bhikkhusaÑghassa sabbaÑ bhesajjaÑ paÔiyÈdetvÈ3 yÈvajÊvaÑ 
kusalaÑ katvÈ ekaÑ BuddhantaraÑ devamanussesu saÑsaranto amhÈkaÑ 
Bhagavato uppattito puretarameva KosambiyaÑ seÔÔhigehe nibbatti4. So 
arogabhÈvÈya MahÈyamunÈya nhÈpiyamÈno dhÈtiyÈ hatthato macchena 
gilito macche kevaÔÔahatthagate BÈrÈÓasiseÔÔhibhariyÈya vikkiÓitvÈ gahite 
phÈliyamÈnepi puÒÒabalena arogoyeva hutvÈ tÈya puttoti gahetvÈ 
posiyamÈno taÑ pavattiÑ sutvÈ janakehi matÈpit|hi “ayaÑ amhÈkaÑ putto, 
detha no puttan”ti anuyoge kate raÒÒÈ “ubhayesampi sÈdhÈraÓo hot|”ti 
dvinnaÑ kulÈnaÑ dÈyÈdabhÈvena vinicchayaÑ katvÈ ÔhapitattÈ BÈkuloti 
laddhanÈmo vayappatto hutvÈ mahatiÑ sampattiÑ anubhavanto ÈsÊtiko 
hutvÈ Satthu santike dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
sattÈhameva puthujjano ahosi, aÔÔhame aruÓe saha paÔisambhidÈhi arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ puÒÒaÑ (SÊ) 
 2. TiÓapupphikaroge (Ka) Ma-®Ôha 4. 139; AÑ-®Ôha 1. 237 piÔÔhesu passitabbaÑ. 
 3. PaÔiyÈdÈpetvÈ (SÊ) 4. Nibbatto (Ka) 5. Khu 3. 385 piÔÔhÈdÊ-u. 
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   “HimavantassÈvid|re, Sobhito nÈma pabbato. 
   Assamo sukato mayhaÑ, sakasissehi mÈpito. 

   MaÓÉapÈ ca1 bah| tattha, pupphitÈ sindhuvÈrakÈ2. 
   KapitthÈ ca bah| tattha, pupphitÈ jÊvajÊvakÈ. 

   NigguÓÉiyo bah| tattha, badarÈmalakÈni ca. 
   PhÈrusakÈ alÈb| ca, puÓÉarÊkÈ ca pupphitÈ. 

   ŒÄakÈ bheluvÈ tattha, kadalÊ mÈtulu~gakÈ. 
   MahÈnÈmÈ bah| tattha, ajjunÈ ca piya~gukÈ. 

   KosambÈ saÄalÈ nimbÈ, nigrodhÈ ca kapitthanÈ3. 
   Ediso assamo mayhaÑ, sasissohaÑ tahiÑ vasiÑ. 

   AnomadassÊ BhagavÈ, Sayambh| LokanÈyako. 
   GavesaÑ paÔisallÈnaÑ, mama’ssamamupÈgami. 

   Upetamhi mahÈvÊre, AnomadassimahÈyase. 
   KhaÓena LokanÈthassa, vÈtÈbÈdho samuÔÔhahi. 

   Vicaranto araÒÒamhi, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 
   UpagantvÈna SambuddhaÑ, cakkhumantaÑ mahÈyasaÑ. 

   IriyaÒcÈpi disvÈna, upalakkhesahaÑ tadÈ. 
   AsaÑsayaÑ hi Buddhassa, byÈdhi no udapajjatha. 

   KhippaÑ assamamÈgaÒchiÑ, mama sissÈna santike. 
   BhesajjaÑ kattukÈmohaÑ, sisse ÈmantayiÑ tadÈ. 

   PaÔissuÓitvÈna me vÈkyaÑ, sissÈ sabbe sagÈravÈ. 
   EkajjhaÑ sannipatiÑsu, SatthugÈravatÈ mama. 

   KhippaÑ pabbatamÈruyha, sabbosadhamahÈsahaÑ. 
   PÈnÊyayogaÑ katvÈna, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 

   Paribhutte mahÈvÊre, SabbaÒÒu LokanÈyake. 
   KhippaÑ vÈto v|pasami, Sugatassa Mahesino. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈdapÈ ca (SÊ) 2. SindhuvÈritÈ (Ka) 3. KapitthakÈ (SÊ) 
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   PassaddhaÑ darathaÑ disvÈ, AnomadassÊ mahÈyaso. 
   SakÈsane nisÊditvÈ, imÈ gÈthÈ abhÈsatha. 

   Yo me pÈdÈsi bhesajjaÑ, byÈdhiÒca samayÊ mama. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   KappasatasahassÈni, devaloke ramissati. 
   VÈdite t|riye tattha, modissati sadÈ ayaÑ1. 

   ManussalokamÈgantvÈ, sukkam|lena codito. 
   SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca, cakkavattÊ bhavissati. 

   PaÒcapaÒÒÈsakappamhi, Anomo nÈma2 khattiyo. 
   CÈturanto vijitÈvÊ, jambumaÓÉassa issaro. 

   Sattaratanasampanno, cakkavattÊ mahabbalo. 
   TÈvatiÑsepi khobhetvÈ, issaraÑ kÈrayissati. 

   Devabh|to manusso vÈ, appÈbÈdho bhavissati. 
   PariggahaÑ vivajjetvÈ, byÈdhiÑ loke tarissati. 

   Aparimeyye ito kappe, OkkÈkakulasambhavo. 
   Gotamo nÈma gottena, SatthÈ loke bhavissati. 

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   SabbÈsave pariÒÒÈya, nibbÈyissati’nÈsavo. 

   Kilese jhÈpayitvÈna, taÓhÈsotaÑ3 tarissati. 
   BÈkulo nÈma nÈmena, hessati Satthu sÈvako. 

   IdaÑ sabbaÑ abhiÒÒÈya, Gotamo Sakyapu~gavo. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, etadagge Ôhapessati. 

   AnomadassÊ BhagavÈ, Sayambh| LokanÈyako. 
   VivekÈnuvilokento, mama’ssamamupÈgami. 

   UpÈgataÑ mahÈvÊraÑ, sabbaÒÒuÑ LokanÈyakaÑ. 
   Sabbosadhena tappesiÑ, pasanno sehi pÈÓibhi. 
______________________________________________________________ 
 1. SadÈsayaÑ (SÊ) 2. AranemÊ nÈma (SÊ) 3. Ka~khÈsotaÑ (SÊ, Ka) 
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 Tassa me sukataÑ kammaÑ, sukhette bÊjasampadÈ. 
 KhepetuÑ neva sakkomi, tadÈ hi sukataÑ mama. 

 LÈbhÈ mama suladdhaÑ me, yohaÑ1 addakkhi nÈyakaÑ. 
 Tena kammÈvasesena, pattomhi acalaÑ padaÑ. 

 Sabbam’etaÑ abhiÒÒÈya, Gotamo Sakyapu~gavo. 
 BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, etadagge Ôhapesi maÑ. 

 Aparimeyye ito kappe, yaÑ kammamakariÑ tadÈ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, bhesajjassa idaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ ekadivasaÑ SatthÈrÈ attano sÈvake paÔipÈÔiyÈ 
ÔhÈnantare Ôhapentena appÈbÈdhÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapito so 
parinibbÈnasamaye saÑghamajjhe bhikkh|naÑ ovÈdamukhena aÒÒaÑ 
byÈkaronto– 
 
 225. “Yo pubbe karaÓÊyÈni, pacchÈ so kÈtumicchati. 
 SukhÈ so dhaÑsate ÔhÈnÈ, pacchÈ ca manutappati. 
 
 226. YaÒhi kayirÈ taÒhi vade, yaÑ na kayirÈ na taÑ vade. 
 AkarontaÑ bhÈsamÈnaÑ, parijÈnanti paÓÉitÈ. 
 
 227. SusukhaÑ vata nibbÈnaÑ, SammÈsambuddhadesitaÑ. 
 AsokaÑ virajaÑ khemaÑ, yattha dukkhaÑ nirujjhatÊ”ti– 

gÈthÈttayamabhÈsi2. 

 Tattha yo pubbe karaÓÊyÈni, pacchÈ so kÈtumicchatÊti yo puggalo 
pubbe puretaraÑ jarÈrogÈdÊhi anabhibh|takÈleyeva kÈtabbÈni attano 
hitasukhÈvahÈni kammÈni pamÈdavasena akatvÈ pacchÈ so kÈtabbakÈlaÑ 
atikkamitvÈ kÈtuÑ icchati. Soti ca nipÈtamattaÑ. TadÈ pana jarÈrogÈdÊhi 
abhibh|tattÈ kÈtuÑ na sakkoti, asakkonto ca sukhÈ so dhaÑsate ÔhÈnÈ, 
pacchÈ ca manutappatÊti so puggalo 
______________________________________________________________ 
 1. YamahaÑ (SÊ) 2. ImÈ tisso gÈthÈ abhÈsi (I) 
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sukhÈ ÔhÈnÈ saggato nibbÈnato ca tadupÈyassa anuppÈditattÈ parihÈyanto 
“akataÑ me kalyÈÓan”ti-ÈdinÈ1 pacchÈ ca anutappati vippaÔisÈraÑ Èpajjati. 
Ma-kÈro padasandhikaro. AhaÑ pana karaÓÊyaÑ katvÈ eva tumhe evaÑ 
vadÈmÊti dassento “yaÒhi kayirÈ”ti dutiyaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha parijÈnantÊti “ettako ayan”ti paricchijja jÈnanti na bahuÑ2 
maÒÒantÊti attho. SammÈpaÔipattivasena hi yathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ eva sobhati, 
na tato aÒÒathÈ. KaraÓÊyapariyÈyena sÈdhÈraÓato vuttamatthaÑ idÈni 
sar|pato dassetuÑ “susukhaÑ vatÈ”ti-ÈdinÈ tatiyaÑ gÈthamÈha. Tassattho–
sammÈ sÈmaÑ sabbadhammÈnaÑ BuddhattÈ SammÈsambuddhena 
BhagavatÈ desitaÑ sabbaso sokahet|naÑ abhÈvato asokaÑ 
vigatarÈgÈdirajattÈ vÊrajaÑ cat|hi yogehi anupaddutattÈ khemaÑ nibbÈnaÑ 
suÔÔhu sukhaÑ vata, kasmÈ? Yattha yasmiÑ nibbÈne sakalaÑ vaÔÔadukkhaÑ 
nirujjhati accantameva v|pasamatÊti. 
 

BÈkulattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
4. DhaniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SukhaÒce jÊvituÑ iccheti Èyasmato Dhaniyattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Sikhissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso naÄamÈlÈya p|jaÑ akÈsi. So 
tena puÒÒakammena evamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
RÈjagahe kumbhakÈrakule nibbattitvÈ Dhaniyoti laddhanÈmo vayappatto 
kumbhakÈrakammena jÊvati. Tena ca samayena SatthÈ Dhaniyassa 
kumbhakÈrassa sÈlÈyaÑ nisÊditvÈ PukkusÈtissa3 kulaputtassa 
ChadhÈtuvibha~gasuttaÑ4 desesi. So taÑ sutvÈ katakicco ahosi. Dhaniyo 
tassa parinibbutabhÈvaÑ sutvÈ “niyyÈnikaÑ vata BuddhasÈsanaÑ, yattha 
ekarattiparicayenÈpi vaÔÔadukkhato muÒcituÑ sakkÈ”ti paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 203; Khu 10. 155 piÔÔhe. 2. Bahu (SÊ, I) 
 3. PakkusÈtissa (Ka) 4. Ma 3. 281 piÔÔhÈdÊsu. 
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kuÔimaÓÉanÈnuyutto viharanto kuÔikaraÓaÑ paÔicca BhagavatÈ garahito 
saÑghike senÈsane vasanto vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ, ÈhutÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
 Vipinaggena2 gacchantaÑ, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 

 NaÄamÈlaÑ gahetvÈna, nikkhamanto ca tÈvade3. 
 TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ, oghatiÓÓamanÈsavaÑ. 

 Pasannacitto sumano, naÄamÈlamap|jayiÑ. 
 DakkhiÓeyyaÑ mahÈvÊraÑ, sabbalokÈnukampakaÑ. 

 EkatiÑse ito kappe, yaÑ mÈlamabhiropayiÑ4. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, Buddhap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ ye bhikkh| dhuta~gasamÈdhÈnena attÈnaÑ 
ukkaÑsetvÈ saÑghabhattÈdiÑ sÈdiyante aÒÒe bhikkh| avajÈnanti, tesaÑ 
ovÈdadÈnamukhena aÒÒaÑ byÈkaronto– 
 
 228. “SukhaÒca jÊvituÑ icche, sÈmaÒÒasmiÑ apekkhavÈ. 
 SaÑghikaÑ nÈtimaÒÒeyya, cÊvaraÑ pÈnabhojanaÑ. 
 
 229. SukhaÒce jÊvituÑ icche, sÈmaÒÒasmiÑ apekkhavÈ. 
 Ahi m|sikasobbhaÑva, sevetha sayanÈsanaÑ. 
 
 130. SukhaÒce jÊvituÑ icche, sÈmaÒÒasmiÑ apekkhavÈ.  
 ItarÊtarena tusseyya, ekadhammaÒca bhavaye”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha ukhaÒce jÊvituÑ icche, sÈmaÒÒasmiÑ apekkhavÈti 
sÈmaÒÒasmiÑ samaÓabhÈve apekkhavÈ sikkhÈya tibbagÈravo hutvÈ sukhaÑ 
jivituÑ iccheyya ce, anesanaÑ pahÈya samaÒÒasukhena sace jÊvitukÈmoti 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 46 piÔÔhe. 2. Pavanaggena (SÊ) 
 3. TÈvadevahaÑ (Ka) 4. YaÑ pupphamabhiropayiÑ (SÊ) 
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attho. SaÑghikaÑ nÈtimaÒÒeyya, cÊvaraÑ pÈnabhojananti saÑghato 
ÈbhataÑ cÊvaraÑ ÈhÈraÑ1 na avamaÒÒeyya, saÑghassa uppajjanakalÈbho 
nÈma parisuddhuppÈdo hotÊti taÑ paribhuÒjantassa 
ÈjÊvapÈrisukkhisambhavena2 sÈmaÒÒasukhaÑ hatthagatamevÈti adhippÈyo. 
Ahi m|sikasobbhaÑvÈti ahi viya m|sikÈya khatabilaÑ sevetha seveyya 
senÈsanaÑ. YathÈ nÈma sappo sayamattano ÈsayaÑ akatvÈ m|sikÈya aÒÒena 
vÈ kate Èsaye vasitvÈ yena kÈmaÑ pakkamati, evamevaÑ3 bhikkhu sayaÑ 
senÈsanakaraÓÈ saÑkilesaÑ anÈpajjitvÈ yattha katthaci vasitvÈ 
pakkameyyÈti attho. 

 IdÈni vutte avutte ca paccaye yathÈlÈbhasantoseneva sÈmaÒÒasukhaÑ4 
hoti, na aÒÒathÈti assento Èha “itarÊtarena tusseyyÈ”ti, yena kenaci hÊnena vÈ 
paÓÊtena vÈ yathÈladdhena paccayena santosaÑ ÈpajjeyyÈti attho. 
Ekadhammanti appamÈdabhÈvaÑ, taÑ hi anuyuÒjantassa5 anavajjaÑ 
sabbaÑ lokiyasukhaÑ lokuttarasukhaÒca hatthagatameva hoti. TenÈha 
BhagavÈ “appamatto hi jhÈyanto, pappoti vipulaÑ sukhan”ti6. 
 

DhaniyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
5. MÈta~gaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 AtisÊtanti Èyasmato MÈta~gaputtattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ 
kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle HimavantasamÊpe mahato JÈtassarassa 
heÔÔhÈ mahati NÈgabhavane mahÈnubhÈvo NÈgarÈjÈ hutvÈ nibbatto 
ekadivasaÑ NÈgabhavanato nikkhamitvÈ vicaranto SatthÈraÑ ÈkÈsena 
gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso attano sÊsamaÓinÈ7 p|jaÑ akÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe MÈta~gassa nÈma kuÔumbikassa putto hutvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒgataÑ cÊvaramÈhÈraÒca (SÊ, I) 2. SabhÈvena (SÊ, I) 3. Evameva ca (SÊ) 
 4. SÈmaÒÒaÑ sukhaÑ (SÊ) 5. AppamÈdadhammaÑ anuyuÒjantassa (SÊ, I) 
 6. Ma 2. 308; Khu 1. 17 piÔÔhesu. 7. KaÓÔhamaÓinÈ (SÊ, I) 
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nibbatto MÈta~gaputtotveva paÒÒÈyittha. So viÒÒutaÑ patto alasajÈtiko 
hutvÈ kiÒci kammaÑ akaronto ÒÈtakehi aÒÒehi ca garahito “sukhajÊvino ime 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ”ti sukhajÊvitaÑ Èka~khanto bhikkh|hi kataparicayo 
hutvÈ SatthÈraÑ upasa~kamitvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho 
pabbajitvÈ aÒÒe bhikkh| iddhimante disvÈ iddhibalaÑ patthetvÈ Satthu 
santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ bhÈvanaÑ anuyuÒjanto chaÄabhiÒÒo ahosi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

   “Padumuttato nÈma Jino, sabbadhammÈna pÈrag|. 
   VivekakÈmo Sambuddho, gacchate anilaÒjase. 

   Avid|re Himavantassa MahÈjÈtassaro ahu. 
   Tattha me bhavanaÑ Èsi, puÒÒakammena saÑyutaÑ. 

   BhavanÈ abhinikkhamma, addasaÑ LokanÈyakaÑ. 
   IndÊvaraÑva jalitaÑ2, ÈdittaÑva hutÈsanaÑ. 

   VicinaÑ naddasaÑ3 pupphaÑ, p|jayissanti nÈyakaÑ. 
   SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ, avandiÑ Satthuno ahaÑ. 

   Mama sÊse maÓiÑ gayha4, p|jayiÑ LokanÈyakaÑ. 
   ImÈya maÓip|jÈya, vipÈko hotu bhaddako. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   Antalikkhe Ôhito SatthÈ, imaÑ gÈthaÑ abhÈsatha. 

   So te ijjhatu sa~kappo, labhassu vipulaÑ sukhaÑ. 
   ImÈya saÓip|jÈya, anubhohi mahÈyasaÑ. 

   IdaÑ vatvÈna BhagavÈ, JalajuttamanÈmako. 
   AgamÈsi BuddhaseÔÔho, yattha cittaÑ paÓÊhitaÑ. 

   SaÔÔhikappÈni devindo, devarajjamakÈrayiÑ. 
   AnekasatakkhattuÒca, cakkavattÊ ahosahaÑ. 

   PubbakammaÑ sarantassa, devabh|tassa me sato. 
   MaÓi nibbattate mayhaÑ, ÈlokakaraÓo mamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 46 piÔÔhÈdÊsu. 2. IndavajirajalitaÑ (SÊ) 
 3. AddasaÑ (SÊ) 4. Mama sÊsaÑ maÓiÑ paggayha (SÊ) 
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 ChaÄasÊtisahassÈni, nÈriyo me pariggahÈ. 
 VicittavatthÈbharaÓÈ, ÈmukkamaÓikuÓÉalÈ. 

 AÄÈrapamhÈ hasulÈ, susaÒÒÈ1 tanumajjhimÈ. 
 ParivÈrenti maÑ niccaÑ, maÓip|jÈyidaÑ phalaÑ. 

 SoÓÓamayÈ maÓimayÈ, lohita~kamayÈ tathÈ. 
 BhaÓÉÈ me sukatÈ honti, yadicchasi2 piÄhandhanÈ. 

 K|ÔÈgÈrÈ gahÈ rammÈ, sayanaÒca mahÈrahaÑ. 
 Mama sa~kappamaÒÒÈya, nibbattanti yadicchakaÑ. 

 LÈbhÈ tesaÑ suladdhaÒca, ye labhanti upassutiÑ. 
 PuÒÒakkhettaÑ manussÈnaÑ, osadhaÑ sabbapÈÓinaÑ. 

 Mayhampi sukataÑ kammaÑ, yohaÑ adakkhi nÈyakaÑ. 
 VinipÈtÈ pamuttomhi, pattomhi acalaÑ padaÑ. 

 YaÑ yaÑ yon|papajjÈmi, devattaÑ atha mÈnusaÑ. 
 DivasaÒceva rattiÒca, Èloko hoti me sadÈ. 

 TÈyeva maÓip|jÈya, anubhotvÈna sampadÈ. 
 ©ÈÓÈloko mayÈ diÔÔho, pattÈmhi acalaÑ padaÑ. 

 Satasahassito kappe, yaÑ maÓiÑ abhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, maÓip|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ puggalÈdhiÔÔhÈnavasena kosajjaÑ garahanto 
attano ca vÊriyÈrambhaÑ kittento– 
 
 231. “AtisÊtaÑ ati-uÓhaÑ, atisÈyamidaÑ ahu. 
 Iti vissaÔÔhakammante, khaÓÈ accenti mÈÓave. 
 
 232. Yo ca sÊtaÒca uÓhaÒca, tiÓÈ bhiyyo na maÒÒati. 
 KaraÑ purisakiccÈni, so sukhÈ na vihÈyati. 
______________________________________________________________ 
 1. SutthanÈ (SÊ) 2. YadicchÈya (SÊ) 
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 233. DabbaÑ kusaÑ poÔakilaÑ, usÊraÑ muÒjapabbajaÑ. 
 UrasÈ panudissÈmi, vivekamanubr|hayan”ti– 

gÈthÈttayamÈha. 

 Tattha atisÊtanti himapÈtavaddalÈdinÈ1 ativiya sÊtaÑ, idaÑ ah|ti ÈnetvÈ 
sambandho. Ati-uÓhanti ghammaparitÈpÈdinÈ ativiya uÓhaÑ, ubhayenapi 
utuvasena KosajjavatthumÈha. AtisÈyanti divasassa pariÓatiyÈ2 atisÈyaÑ, 
sÈyaggahaÓeneva3 cettha pÈtopi sa~gayhati, tadubhayena kÈlavasena4 
KosajjavatthumÈha. ItÊti iminÈ pakÈrena. Etena “idha bhikkhave bhikkhunÈ5 
kammaÑ kattabbaÑ hotÊ”ti-ÈdinÈ6 vuttaÑ KosajjavatthuÑ sa~gaÓhÈti. 
VissaÔÔhakammanteti pariccattayogakammante. KhaÓÈti BuddhuppÈdÈdayo 
brahmacariyavÈsassa okÈsÈ. AccentÊti atikkamanti. MÈÓaveti satte. TiÓÈ 
bhiyyo na maÒÒatÊti tiÓato upari na maÒÒati, tiÓaÑ viya maÒÒati, sÊtuÓhÈni 
abhibhavitvÈ attanÈ kattabbaÑ karoti. Karanti karonto. PurisakiccÈnÊti 
vÊrapurisena kattabbÈni attahitaparahitÈni. SukhÈti sukhato, nibbÈnasukhatoti 
adhippÈyo. TatiyagÈthÈya attho heÔÔhÈ vuttoyeva. 
 

MÈta~gaputtattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
6. KhujjasobhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ye cittakathÊ bahussutÈti Èyasmato Khujjasobhitattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? AyaÑ kira Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ BhagavantaÑ mahatÈ bhikkhusaÑghena 
saddhiÑ gacchantaÑ disvÈ pasannamÈnaso dasahi gÈthÈhi abhitthavi. So 
tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
PÈÔaliputtanagare brÈhmaÓakule nibbatti, “Sobhito”tissa 
______________________________________________________________ 
 1. VadalikÈdinÈ (I) 2. Pariyante (SÊ) 3. AtidivÈsÈyaÑ gahaÓeneva (I) 
 4. Natthi (SÊ, Ka) 5. Bhikkhuno (SÊ) 6. AÑ 3. 147; DÊ 3. 211 piÔÔhesu. 
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nÈmaÑ ahosi. ThokaÑ khujjadhÈtukatÈya1 pana Khujjasobhitotveva 
paÒÒÈyittha. So vayappatto Satthari parinibbute Œnandattherassa santike 
pabbajitvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “KakudhaÑ vilasantaÑva, devadevaÑ narÈsabhaÑ. 
   RathiyaÑ paÔipajjantaÑ, ko disvÈ na pasÊdati. 

   TamandakÈraÑ4 nÈsetvÈ, santÈretvÈ bahuÑ janaÑ. 
   ©ÈÓÈlokena jotantaÑ, ko disvÈ na pasÊdati. 

   VasÊsatasahassehi, nÊyantaÑ LokanÈyakaÑ. 
   UddharantaÑ bah| satte, ko disvÈ na pasÊdati. 

   ŒhanantaÑ dhammabheriÑ, maddantaÑ titthiye gaÓe. 
   SÊhanÈdaÑ vinadantaÑ, ko disvÈ na pasÊdati. 

   YÈvatÈ brahmalokato, ÈgantvÈna sabrahmakÈ. 
   Pucchanti nipuÓe paÒhe, ko disvÈ na pasÊdati. 

   YassaÒjaliÑ karitvÈna, ÈyÈcanti sadevakÈ. 
   Tena puÒÒaÑ anubhonti, ko disvÈ na pasÊdati. 

   Sabbe janÈ samÈgantvÈ, sampavÈrenti cakkhumaÑ. 
   Na vikampati ajjhiÔÔho, ko disvÈ na pasÊdati. 

   NagaraÑ pavisato yassa, ravanti bheriyo bah|. 
   Vinadanti gajÈ mattÈ, ko disvÈ na pasÊdati. 

   VÊthiyÈ gacchato yassa, sabbÈbhÈ jotate sadÈ. 
   AbbhunnatÈ samÈ honti, ko disvÈ na pasÊdati. 

   ByÈharantassa Buddhassa, cakkavÈÄampi suyyati. 
   Sabbe satte viÒÒÈpeti, ko disvÈ na pasÊdati. 

   Satasahassito kappe, yaÑ BuddhamabhikittayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, kittanÈya idaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈtu-katÈya (I) 2. Khu 4. 43 piÔÔhÈdÊsu. 3. TamandhakÈre (SÊ) 
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 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ paÔhamamahÈsa~gÊtikÈle RÈjagahe 
sattapaÓÓiguhÈyaÑ sannipatitena saÑghena “ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
ÈmantehÊ”ti1 ÈÓatto pathaviyaÑ nimujjitvÈ therassa purato uÔÔhahitvÈ 
saÑghassa sÈsanaÑ ÈrocetvÈ sayaÑ puretaraÑ ÈkÈsena gantvÈ 
sattapaÓÓiguhÈdvÈraÑ sampÈpuÓi. Tena ca samayena MÈrassa 
mÈrakÈyikÈnaÒca paÔisedhanatthaÑ devasaÑghena pesitÈ aÒÒatarÈ devatÈ 
sattapaÓÓiguhÈdvÈre ÔhitÈ hoti, tassÈ Khujjasobhito thero2 attano ÈgamanaÑ 
kathento– 
 
 234. “Ye cittakathÊ bahussutÈ, 
 SamaÓÈ PÈÔaliputtavÈsino. 
 Tesa’ÒÒataroyam’ÈyuvÈ, 
 DvÈre tiÔÔhati Khujjasobhito”ti– 

paÔhamaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha cittakathÊti vicittadhammakathikÈ, sa~khipanaÑ vitthÈraÓaÑ3 
gambhÊrakaraÓaÑ uttÈnÊkaraÓaÑ ka~khÈvinodanaÑ dhammapatiÔÔhÈpananti 
evamÈdÊhi nÈnÈnayehi paresaÑ ajjhÈsayÈnur|paÑ dhammassa kathanasÊlÈti 
attho. BahussutÈti pariyattipaÔivedhabÈhusaccapÈrip|riyÈ bahussutÈ. Sabbaso 
samitapÈpatÈya samaÓÈ. PÈÔaliputtavÈsino, tesa’ÒÒataroti 
PÈÔaliputtanagaravÈsitÈya PÈÔaliputtavÈsino, tesaÑ aÒÒataro, ayaÑ ÈyuvÈ 
dÊghÈyu ÈyasmÈ. DvÈre tiÔÔhatÊti sattapaÓÓiguhÈya dvÈre tiÔÔhati, saÑghassa 
anumatiyÈ pavisitunti attho. TaÑ sutvÈ sÈ devatÈ therassa ÈgamanaÑ 
saÑghassa nivedentÊ– 
 
 235. “Ye cittakathÊ -pa- dvÈre tiÔÔhati mÈluterito”ti– 

dutiyaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha mÈluteritoti iddhicittajanitena vÈyunÈ erito4, iddhibalena Ègatoti 
attho. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒnehÊti (I) 2. Khujjasobhitatthero (SÊ) 
 3. VitthÈrakaraÓaÑ (SÊ) 4. VÈyunÈ ca Êrito (SÊ), vÈyunÈva erito (I) 
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 EvaÑ tÈya devatÈya niveditena saÑghena katokÈso thero saÑghassa 
santikaÑ gacchanto– 
 
 236. “Suyuddhena suyiÔÔhena, sa~gÈmavijayena ca. 
 BrahmacariyÈnuciÓÓena, evÈyaÑ sukhamedhatÊ”ti– 

imÈya tatiyagÈthÈya aÒÒaÑ byÈkÈsi. 

 Tattha suyuddhenÈti pubbabhÈge1 tada~gavikkhambhanappahÈnavasena 
kilesehi suÔÔhu yujjhanena. SuyiÔÔhenÈti antarantarÈ kalyÈÓamittehi 
dinnasappÈyadhammadÈnena. Sa~gÈmavijayena cÈti 
samucchedappahÈnavasena sabbaso kilesÈbhisa~khÈranimmathanena 
laddhasa~gÈmavijayena ca. BrahmacariyÈnuciÓÓenÈti anuciÓÓena 
aggamaggabrahmacariyena. EvÈyaÑ sukhamedhatÊti evaÑ vuttappakÈrena 
ayaÑ Khujjasobhito nibbÈnasukhaÑ phalasamÈpattisukhaÒca edhati2, 
anubhavatÊti attho. 
 

KhujjasobhitattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
7. VÈraÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yodha koci manusses|ti Èyasmato VÈraÓattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
ito dvÈnavute kappe Tassassa Bhagavato uppattito puretarameva 
brÈhmaÓakule3 nibbattitvÈ brÈhmaÓÈnaÑ vijjÈsippesu pÈrag| hutvÈ 
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ catupaÓÓÈsasahassÈnaÑ antevÈsikÈnaÑ mante 
vÈcento vasati. Tena ca samayena Tissassa Bhagavato bodhisattabh|tassa 
TusitÈ kÈyÈ cavitvÈ carimabhave mÈtukucchiÑ okkamanena 
mahÈpathavikampo ahosi. TaÑ disvÈ mahÈjano bhÊto saÑviggo naÑ isiÑ 
upasa~kamitvÈ pathavikampana4 kÈraÓaÑ pucchi. So “mahÈbodhisatto 
mÈtukucchiÑ okkami, tenÈyaÑ pathavikampo, tasmÈ mÈ bhÈyathÈ”ti 
BuddhuppÈdassa pubbanimittabhÈvaÑ kathetvÈ samassÈsesi, 
BuddhÈrammaÓaÒca pÊtiÑ paÔivedesi. So tena puÒÒakammena 
______________________________________________________________ 
 1. PubbabhÈgena (SÊ, I) 2. Edhati pÈpuÓÈti (SÊ, I) 
 3. SumedhabrÈhmaÓakule (SÊ, I) 4. Pathavikampa (I) 
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devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde KosalaraÔÔhe 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ VÈraÓoti laddhanÈmo vayappatto aÒÒatarassa 
ÈraÒÒakassa therassa santike dhammaÑ sutvÈ laddhappasÈdo pabbajitvÈ 
samaÓadhammaÑ karoti. So ekadivasaÑ BuddhupaÔÔhÈnaÑ gacchanto 
antarÈmagge ahinakule aÒÒamaÒÒaÑ kalahaÑ katvÈ kÈla~kate disvÈ “ime 
sattÈ aÒÒamaÒÒavirodhena jÊvitakkhayaÑ pattÈ”ti saÑviggamÈnaso hutvÈ 
Bhagavato santikaÑ gato, tassa BhagavÈ cittÈcÈraÑ ÒatvÈ tadanur|pameva 
ovÈdaÑ dento– 
 
 237. “Yodha koci manussesu, parapÈÓÈni hiÑsati. 
 AsmÈ lokÈ paramhÈ ca, ubhayÈ dhaÑsate naro. 
 
 238. Yo ca mettena cittena, sabbapÈÓÈnukampati. 
 BahuÑ hi so pasavati, puÒÒaÑ tÈdisako naro. 
 
 239. SubhÈsitassa sikkhetha, samaÓ|pÈsanassa ca. 
 EkÈsanassa ca raho, cittav|pasamassa cÈ”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha yodha koci manusses|ti idha manussesu yo koci khattiyo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ vesso vÈ suddho vÈ gahaÔÔho vÈ pabbajito vÈ. 
ManussaggahaÓaÑ cettha ukkaÔÔhasattanidassananti daÔÔhabbaÑ. ParapÈÓÈni 
hiÑsatÊti parasatte mÈreti vibÈdhati ca. AsmÈ lokÈti idha lokato. ParamhÈti 
paralokato. UbhayÈ dhaÑsateti ubhayato1 dhaÑsati, 
ubhayalokapariyÈpannahitasukhato parihÈyatÊti attho. Naroti satto. 

 EvaÑ parapÊÄÈlakkhaÓaÑ pÈpadhammaÑ dassetvÈ idÈni 
parapÊÄÈnivattilakkhaÓaÑ kusalaÑ dhammaÑ dassento “yo ca mettenÈ”ti-
ÈdinÈ dutiyaÑ gÈthamÈha. Tattha mettena cittenÈti mettÈsampayuttena 
cittena appanÈpattena itarÊtarena vÈ. SabbapÈÓÈnukampatÊti sabbe pÈÓe 
attano orasaputte viya mettÈyati. BahuÑ hi so pasavati, puÒÒaÑ tÈdisato 
naroti so tathÈr|po mettÈvihÈrÊ puggalo bahuÑ mahantaÑ anappakaÑ 
kusalaÑ pasavati paÔilabhati adhigacchati. 
______________________________________________________________ 
 1. Tadubhayato ca (SÊ, I) 

 



454 KhuddakanikÈya  

 IdÈni taÑ1 sasambhÈre samathavipassanÈdhamme niyojento 
“subhÈsitassÈ”ti-ÈdinÈ tatiyaÑ gÈthamÈha. Tattha subhÈsitassa sikkhethÈti 
appicchakathÈdibhedaÑ subhÈsitaÑ pariyattidhammaÑ 
savanadhÈraÓaparipucchÈdivasena2 sikkheyya. SamaÓ|pÈsanassa cÈti 
samitapÈpÈnaÑ samaÓÈnaÑ kalyÈÓamittÈnaÑ upÈsakÈnaÑ kÈlena kÈlaÑ 
upasa~kamitvÈ payirupÈsanaÒceva paÔipattiyÈ tesaÑ samÊpacariyaÒca 
sikkheyya. EkÈsanassa ca raho cittav|pasamassa cÈti ekassa asahÈyassa 
kÈyavivekaÑ anubr|hantassa raho kammaÔÔhÈnÈnuyogavasena ÈsanaÑ 
nisajjaÑ sikkheyya. EvaÑ kammaÔÔhÈnaÑ anuyuÒjanto bhÈvanaÑ ca 
matthakaÑ pÈpento samucchedavasena kilesÈnaÑ cittassa v|pasamaÒca 
sikkheyya. YÈhi adhisÊlasikkhÈdÊhi3 kilesÈ accantameva v|pasantÈ pahÊnÈ 
honti, tÈ maggaphalasikkhÈ4 sikkhantassa accantameva cittaÑ v|pasantaÑ 
nÈma hotÊti. GÈthÈpariyosÈne vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne5– 

   “AjjhogÈhetvÈ HimavaÑ, mante vÈcemahaÑ tadÈ.  
   CatupaÒÒÈsasahassÈni, sissÈ mayhaÑ upaÔÔhahuÑ. 

   AdhitÈ vedag| sabbe, chaÄa~ge pÈramiÑ gatÈ. 
   SakavijjÈhupatthaddhÈ6, Himavante vasanti te. 

   CavitvÈ TusitÈ kÈyÈ, devaputto mahÈyaso. 
   Uppajji mÈtukucchismiÑ, sampajÈno patissato. 

   Sambuddhe upapajjante, dasasahassi kampatha. 
   AndhÈ cakkhuÑ alabhiÑsu, uppajjantamhi nÈyake. 

   SabbÈkÈraÑ pakampittha, kevalÈ vasudhÈ ayaÑ. 
   NigghosasaddaÑ sutvÈna, ubbijjiÑsu7 mahÈjanÈ. 

   Sabbe janÈ samÈgamma, ÈgacchuÑ mama santikaÑ. 
   VasudhÈyaÑ pakampittha, kiÑ vipÈko bhavissati. 
______________________________________________________________ 
 1. IdÈni (Ka)  
 2. SavaÓadhÈraÓaparicayaparipucchÈdivasena (SÊ, I) 
 3. SikkheyyÈti, adhisÊlasÊkkhÈdÊhi (SÊ)  
 4. Honti nÈma, maggaphalasikkhÈya (SÊ, I) 5. Khu 4. 44 piÔÔhÈdÊsu.  
 6. SakavijjÈhupattabbÈ (SÊ) 7. OttapiÑsu (Ka) 
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   AvacÈsiÑ tadÈ tesaÑ, mÈ bhetha natthi vo bhayaÑ. 
   VisaÔÔhÈ hotha sabbepi, uppÈdoyaÑ suvatthiko. 

   AÔÔhahet|hi samphussa1, vasudhÈyaÑ pakampati2. 
   TathÈ nimittÈ dissanti, obhÈso vipulo mahÈ. 

   AsaÑsayaÑ buddhaseÔÔho, uppajjissati cakkhumÈ. 
   SaÒÒÈpetvÈna janataÑ, paÒcasÊle kathesahaÑ. 

   SutvÈna paÒcasÊlÈni, BuddhuppÈdaÒca dullabhaÑ. 
   UbbegajÈtÈ sumanÈ, tuÔÔhahaÔÔhÈ ahaÑsu te. 

   Dvenavute ito kappe, yaÑ nimittaÑ viyÈkariÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, byÈkaraÓassidaÑ phalaÑ. 

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

VÈraÓattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
8. VassikattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ekopi saddho medhÈvÊti Èyasmato Vassikattherassa3 gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto 
Atthadassissa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannacitto pilakkhaphalÈni4 adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
KosalaraÔÔhe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Vassikoti laddhanÈmo vayappatto 
Satthu yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ 
samaÓadhammaÑ karonto ÈbÈdhiko ahosi. Atha naÑ ÒÈtakÈ 
vejjaparidiÔÔhena bhesajjavidhinÈ upaÔÔhahitvÈ arogamakaÑsu. So tamhÈ 
ÈbÈdhÈ vuÔÔhito saÑvegajÈto bhÈvanaÑ ussukkÈpetvÈ chaÄabhiÒÒo ahosi. 
Tena vuttaÑ ApadÈne5– 
______________________________________________________________ 
 1. Atthahet|hi samphassaÑ (SÊ) 2. VasudhÈ sampakampati (SÊ)  
 3. Passikattherassa (SÊ, I) 4. MilakkhaphalÈni (I) 5. Khu 4. 42 piÔÔhÈdÊsu. 
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 “Vanantare1 BuddhaÑ disvÈ, AtthadassiÑ mahÈyasaÑ. 
 Pasannacitto sumano, pilakkhassa phalaÑ adÈ. 

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

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ ÈkÈsena ÒÈtakÈnaÑ santikaÑ gantvÈ ÈkÈse 
Ôhito dhammaÑ desetvÈ te saraÓesu sÊlesu ca patiÔÔhÈpesi. Tesu keci 
kÈla~katÈ saraÓesu sÊlesu ca patiÔÔhitattÈ sagge nibbattiÑsu. Atha naÑ SatthÈ 
BuddhupaÔÔhÈnaÑ upagataÑ2 “kiÑ te vassika ÒÈtÊnaÑ Èrogyan”ti pucchi. So 
ÒÈtÊnaÑ attanÈ kataÑ upakÈraÑ Satthu kathento– 
 
 240. “Ekopi saddho medhÈvÊ, assaddhÈnÊ’dha ÒÈtinaÑ. 
 DhammaÔÔho sÊlasampanno, hoti atthÈya bandhunaÑ. 
 
 241. Niggayha anukampÈya, coditÈ ÒÈtayo mayÈ. 
 ©Ètibaddhavapemena, kÈraÑ katvÈna bhikkhusu. 
 
 242. Te abbhatÊtÈ kÈla~katÈ, pattÈ te tidivaÑ sukhaÑ. 
 BhÈtaro mayhaÑ mÈtÈ ca, modanti kÈmakÈmino”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 TatthÈyaÑ paÔhamagÈthÈya attho–yo kammaphalasaddhÈya ca 
ratanattayasaddhÈya ca vasena saddho, tato eva kammassakataÒÈÓÈdiyogato 
medhÈvÊ, Satthu ovÈdadhamme navalokuttaradhamme ca3 ÔhitattÈ 
dhammaÔÔho, ÈcÈrasÊlassa maggasÊlassa phalasÊlassa ca vasena 
sÊlasampanno, so ekopi yathÈvuttÈya saddhÈya abhÈvena assaddhÈnaÑ idha 
imasmiÑ loke “amhÈkaÑ ime”ti ÒÈtabbaÔÔhena ÒÈtÊnaÑ4, tathÈ 
pemabaddhanena bandhanaÔÔhena “bandh|”ti ca laddhanÈmÈnaÑ 
bandhavÈnaÑ atthÈya hitÈya hotÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Nabhante (SÊ) 2. ŒgataÑ (I) 
 3. OvÈdadhammena lokuttaradhamme (SÊ, I) 4. ©ÈtÊ (Ka) 
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 EvaÑ sÈdhÈraÓato vuttamatthaÑ att|panÈyikaÑ katvÈ dassetuÑ 
“niggayhÈ”ti-ÈdinÈ itaragÈthÈ vuttÈ. Tattha niggayha anukampÈya, coditÈ 
ÒÈtayo mayÈti idÈnipi duggatÈ kusalaÑ akatvÈ ÈyatiÑ1 parikkilesaÑ puna 
mÈnubhavitthÈti niggahetvÈ ÒÈtayo mayÈ ovaditÈ2. ©Ètibandhavapemena 
“amhÈkaÑ ayaÑ bandhavo”ti evaÑ pavattena pemena mama ovÈdaÑ 
atikkamituÑ asakkontÈ kÈraÑ katvÈna bhikkh|su pasannacittÈ hutvÈ 
cÊvarÈdipaccayadÈnena ceva upaÔÔhÈnena ca bhikkh|su sakkÈrasammÈnaÑ 
katvÈ te abbhatÊtÈ kÈla~katÈ hutvÈ imaÑ lokaÑ atikkantÈ. Puna teti 
nipÈtamattaÑ. TidivaÑ sukhanti devalokapariyÈpannasukhaÑ, sukhaÑ vÈ 
iÔÔhaÑ tidivaÑ adhigatÈ. Ke pana teti Èha bhÈtaro mayhaÑ mÈtÈ ca3, 
modanti kÈmakÈminoti, attanÈ yathÈkÈmitavatthukÈmasama~gino hutvÈ 
abhiramantÊti4 attho. 
 

VassikattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
9. YasojattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 KÈlapabba~gasa~kÈsoti Èyasmato Yasojattherassa gÈthÈ. KÈ uppati? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Vipassissa Bhagavato kÈle ÈrÈmagopakakule nibbattitvÈ 
viÒÒutaÑ patto ekadivasaÑ VipassiÑ BhagavantaÑ ÈkÈsena gacchantaÑ 
disvÈ pasannamÈnaso labujaphalaÑ adÈsi. 

 So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthinÈgaradvÈre KevaÔÔagÈme paÒcakulasatajeÔÔhakassa 
KevaÔÔassa putto hutvÈ nibbatti, Yasojotissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto 
attano sahÈyehi KevaÔÔaputtehi saddhiÑ macchagahaÓatthaÑ AciravatiyaÑ 
nadiyaÑ jÈlaÑ khipi. Tattheko suvaÓÓavaÓÓo mahÈmaccho antojÈlaÑ 
pÈvisi. TaÑ te5 raÒÒo Pasenadissa dassesuÑ. RÈjÈ “imassa suvaÓÓavaÓÓassa 
macchassa vaÓÓakÈraÓaÑ BhagavÈ jÈnÈtÊ”ti macchaÑ gÈhÈpetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. ŒyatiÑ duggatiÑ (SÊ, I) 2. CoditÈ ovaditÈ (I) 3. MÈtÈ cÈti. (?) 
 4. Modanti abhiramantÊti (SÊ, I) 5. Natthi (SÊ, I) 
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Bhagavato dassesi. BhagavÈ “ayaÑ Kassapassa SammÈsambuddhassa sÈsane 
osakkamÈne pabbajitvÈ micchÈ1 paÔipajjanto sÈsanaÑ osakkÈpetvÈ niraye 
nibbatto ekaÑ BuddhantaraÑ niraye paccitvÈ tato cuto AciravatiyaÑ 
maccho hutvÈ nibbatto”ti vatvÈ tassa bhaginÊnaÒca niraye nibbattabhÈvaÑ, 
tassa BhÈtikattherassa parinibbutabhÈvaÒca teneva kathÈpetvÈ imissÈ 
aÔÔhuppattiyÈ KapilasuttaÑ2 desesi. 

 Satthu desanaÑ sutvÈ Yasojo saÑvejajÈto saddhiÑ attano sahÈyehi 
Bhagavato santike pabbajitvÈ patir|pe ÔhÈne vasanto ekadivasaÑ sapariso 
BhagavantaÑ vandituÑ JetavanaÑ agamÈsi. Tassa Ègamane 
senÈsanapaÒÒÈpanÈdinÈ vihÈre uccÈsaddamahÈsaddo ahosi. TaÑ sutvÈ 
“BhagavÈ saparisaÑ YasojaÑ paÓÈmesÊ”ti sabbaÑ3 udÈne4 Ègatanayena 
veditabbaÑ. PaÓÈmito pana5 ÈyasmÈ Yasojo kasÈbhihato bhaddo assÈjÈnÊyo 
viya saÑviggamÈnaso saddhiÑ parisÈya VaggumudÈya nadiyÈ tÊre vasanto 
ghaÔento vÈyamanto vipassanaÑ vuÉÉhetvÈ antovasseyeva chaÄabhiÒÒo 
ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne6– 

   “Nagare BandhumatiyÈ, ÈrÈmiko ahaÑ tadÈ. 
   AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ, gacchantaÑ anilaÒjase. 

   LabujaÑ phalamÈdÈya, BuddhaseÔÔhassadÈsahaÑ. 
   ŒkÈseva Ôhito santo, paÔiggaÓhi mahÈyaso. 

   VittisaÒjÈnano mayhaÑ, diÔÔhadhammasukhÈvaho. 
   PhalaÑ Buddhassa datvÈna, vippasannena cetasÈ. 

   AdhigaÒchiÑ tadÈ pÊtiÑ, vipulaÑ sukhamuttamaÑ. 
   Uppajjateva ratanaÑ, nibbattassa tahiÑ tahiÑ. 

   Ekanavutito kappe, yaÑ phalaÑ adadiÑ tadÈ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, phaladÈnassidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. MicchÈpaÔipattiÑ (SÊ, I) 
 2. IdaÑ suttaÑ Khu 1. 321-2 piÔÔhesu DhammacariyasuttanÈmena ÈgataÑ. 
 3. Natthi (I) 4. Khu 1. 105 piÔÔhe. 
 5. DesanaÑ sutvÈ pana (I) 6. Khu 4. 42 PiÔÔhe. 
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 ChaÄabhiÒÒaÑ pana samÈnaÑ saparisaÑ ÈyasmantaÑ YasojaÑ SatthÈ 
pakkositvÈ ÈneÒjasamÈpattinÈ paÔisanthÈramakÈsi. So sabbepi 
dhuta~gadhamme samÈdÈya vattati. Tenassa sarÊraÑ kisaÑ ahosi l|khaÑ 
dubbaÓÓaÑ, taÑ BhagavÈ paramappicchatÈya pasaÑsanto– 
 
 243. “KÈlapabba~gasa~kÈso, kiso dhamanisanthato. 
 MattaÒÒ| annapÈnamhi, adÊnamÈnaso naro”ti– 

paÔhamaÑ gÈthamÈha. 

 Tattha kÈlapabba~gasa~kÈsoti maÑs|pacayavigamena 
kisadusaÓÔhitasarÊrÈvayavatÈya dantilatÈpabbasadisa~go1, tenÈha “kiso 
dhamanisanthato”ti. Kisoti2 moneyyapaÔipadÈp|raÓena kisasarÊro. 
Dhamanisanthatoti dhamanÊhi santhatagatto appamaÑsalohitatÈya pÈkaÔÊhi3 
kaÓÉarasirÈhi vitatasarÊro. MattaÒÒ|ti 
pariyesanapaÔiggahaÓaparibhogavissajjanesu pamÈÓaÒÒ|. AdÊnamÈnasoti 
kosajjÈdÊhi anabhibh|tattÈ alÊnacitto akusÊtavutti. Naroti puriso, porisassa 
dhurassa vahanato porisalakkhaÓasampanno purisadhorayhoti adhippÈyo. 

 EvaÑ thero SatthÈrÈ pasaÔÔho pasaÔÔhabhÈvÈnur|paÑ attano 
adhivÈsanakhantivÊriyÈrambhavivekÈbhirabhikittanamukhena bhikkh|naÑ 
dhammaÑ kathento– 
 
 244. “PhuÔÔho ÉaÑsehi makasehi, araÒÒasmiÑ brahÈvane. 
 NÈgo sa~gÈmasÊseva, sato tatrÈdhivÈsaye. 
 
 245. YathÈ brahmÈ tathÈ eko, yathÈ devo tathÈ duve. 
 YathÈ gÈmo tathÈ tayo, kolÈhalaÑ tatuttarin”ti– 

imÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha nÈgo sa~gÈmasÊsevÈti yathÈ nÈma ÈjÈneyyo hatthinÈgo 
yuddhamaÓÉale asisattitomarÈdippahÈre adhivÈsetvÈ parasenaÑ 
viddhaÑseti, evaÑ bhikkhu araÒÒasmiÑ brahÈvane araÒÒÈniyaÑ4 
ÉaÑsÈdiparissaye 
______________________________________________________________ 
 1. DantilatÈpabbasarÊrasa~kÈso (Ka) 2. TenÈha kisoti (SÊ, I) 
 3. PÈkaÔagatÊhi (SÊ, I) 4. AraÒÒakÈni (Ka) 
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sato sampajÈno adhivÈseyya, adhivÈsetvÈ ca bhavanÈbalena MÈrabalaÑ 
vidhameyya. 

 YathÈ brahmÈti yathÈ brahmÈ ekako cittappakoparahito jhÈnasukhena 
niccameva sukhito viharati, tathÈ ekoti bhikkhupi eko adutiyo 
vivekasukhamanubr|hento sukhaÑ viharati. Ekassa sÈmaÒÒasukhaÑ 
paÓÊtanti hi vuttaÑ. Etena ekavihÈrÊ bhikkhu “brahmasamo”ti ovÈdaÑ deti. 
YathÈ devo tathÈ duveti yathÈ devÈnaÑ1 antarantarÈ cittappakopopi siyÈ, 
tathÈ dvinnaÑ bhikkh|naÑ sahavÈse ghaÔÔanÈpi bhaveyyÈti sadutiyavÈsena2 
bhikkhu “devasamo”ti vutto. YathÈ gÈmo tathÈ tayoti asmimeva pÈÔhe3 
tiÓÓaÑ bhikkh|naÑ sahavÈso gÈmavÈsasadiso vivekavÈso na hotÊti 
adhippÈyo. KolÈhalaÑ tatuttarinti tato tayato4 upari ca bah|naÑ saÑvÈso 
kolÈhalaÑ uccÈsaddamahÈsadda5 mahÈjanasannipÈtasadiso, tasmÈ 
ekavihÈrinÈ bhavitabbanti adhippÈyoti. 
 

YasojattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
10. SÈÔhimattiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Ahu tuyhaÑ pure saddhÈti Èyasmato SaÔimattiya6ttherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Siddhatthassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto ekadivasaÑ SatthÈraÑ disvÈ pasannamÈnaso tÈlavaÓÔaÑ adÈsi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
MagadharaÔÔhe brÈhmaÓakule nibbattitvÈ SaÔimattiyoti laddhanÈmo 
vayappatto hetusampannatÈya ÈraÒÒakabhikkh|naÑ santike pabbajitvÈ 
vipassanÈya kammaÑ karonto chaÄabhiÒÒo ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne7– 
______________________________________________________________ 
 1. DutiyaÔÔhÈne (Ka) 2. DutiyavÈsena (SÊ, I) 3. Ayameva vÈ pÈÔho (SÊ, I) 
 4. Tatiyato (SÊ, Ka) 5. SaÑvÈse kolÈhalaÑ uccÈsaddaÑ mahÈsaddaÑ (SÊ, I) 
 6. SÈÔimattika (I) 7. Khu 3. 339 piÔÔhe. 
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 “Siddhatthassa Bhagavato, tÈlavaÓÔamadÈsahaÑ. 
 Sumanehi paÔicchannaÑ, dhÈrayÈmi mahÈrahaÑ. 

 Catunnavutito kappe, tÈlavaÓÔamadÈsahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, tÈlavaÓÔassidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ bhikkh| ovadati anusÈsati bah| ca satte 
dhammaÑ kathetvÈ1 saraÓesu ca sÊlesu ca patiÔÔhÈpesi. AÒÒataraÒca kulaÑ 
assaddhaÑ appasannaÑ saddhaÑ pasannaÑ akÈsi. Tena tasmiÑ kule 
manussÈ there abhippasannÈ ahesuÑ. TatthekÈ dÈrikÈ abhir|pÈ dassanÊyÈ 
theraÑ piÓÉÈya paviÔÔhaÑ sakkaccaÑ bhojanena parivisati. AthekadivasaÑ 
mÈro “evaÑ imassa ayaso vaÉÉhissati, appatiÔÔho bhavissatÊ”ti cintetvÈ 
therassa r|pena gantvÈ taÑ dÈrikaÑ hatthe aggahesi. DÈrikÈ “nÈyaÑ 
manussasamphasso”ti ca aÒÒÈsi, hatthaÒca muÒcÈpesi. TaÑ disvÈ gharajano 
there appasÈdaÑ janesi. Punadivase thero taÑ kÈraÓaÑ anÈvajjento taÑ 
gharaÑ agamÈsi. Tattha manussÈ anÈdaraÑ akaÑsu. Thero taÑ kÈraÓaÑ 
Èvajjento MÈrassa kiriyaÑ disvÈ “tassa gÊvÈyaÑ kukkurakuÓapaÑ 
paÔimuÒcat|”ti adhiÔÔhahitvÈ tassa mocanatthaÑ upagatena mÈrena 
atÊtadivase katakiriyaÑ kathÈpetvÈ taÑ tajjetvÈ vissajjesi. TaÑ disvÈ 
gharasÈmiko “khamatha bhante accayan”ti khamÈpetvÈ “ajjatagge ahameva 
bhante tumhe upaÔÔhahÈmÊ”ti Èha. Thero tassa dhammaÑ kathento– 
 
 246. “Ahu tuyhaÑ pure saddhÈ, sÈ te ajja na vijjanti. 
 YaÑ tuyhaÑ tuyhamevetaÑ, natthi duccaritaÑ mama. 
 
 247. AniccÈ hi calÈ saddhÈ, evaÑ diÔÔhÈ hi sÈ mayÈ. 
 Rajjantipi virajjanti, tattha kiÑjiyyate Muni. 
 
 248. Paccati Munino bhattaÑ, thokaÑ thokaÑ kule kule. 
 PiÓÉikÈya carissÈmi, atthi ja~ghabalaÑ mamÈ”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. DesetvÈ (I) 
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 Tattha ahu tuyhaÑ pure saddhÈ, sÈ te ajja na vijjatÊti upÈsaka1 ito 
pubbe tava mayi “ayyo dhammacÈrÊ samacÈrÊ”ti-ÈdinÈ saddhÈ ahosi, sÈ 
saddhÈ te tava ajja idÈni na upalabbhati. TasmÈ yaÑ tuyhaÑ tuyhamevetanti 
yaÑ catupaccayadÈnaÑ, tuyhameva etaÑ hotu, na tena mayhaÑ attho, 
sammÈ pasannacittena hi dÈnaÑ nÈma dÈtabbanti adhippÈyo. Atha vÈ yaÑ 
tuyhaÑ tuyhamevetanti yaÑ tava mayi ajja agÈravaÑ pavattaÑ, taÑ 
tuyhameva, tassa phalaÑ tayÈ eva paccanubhavitabbaÑ, na mayÈti attho. 
Natthi duccaritaÑ mamÈti mama pana duccaritaÑ nÈma natthi maggeneva 
duccaritahet|naÑ kilesÈnaÑ samucchinnattÈ. 

 AniccÈ hi calÈ saddÈti yasmÈ pothujjanikÈ saddhÈ aniccÈ ekantikÈ na 
hoti, tato eva calÈ assapiÔÔhe ÔhapitakumbhaÓÉaÑ viya, thusarÈsimhi 
nikhÈtakhÈÓukaÑ viya ca anavaÔÔhitÈ. EvaÑ diÔÔhÈ hi sÈ mayÈti evaÑ bh|tÈ 
ca sÈ saddhÈ mayÈ tayi diÔÔhÈ paccakkhato viditÈ. Rajjantipi virajjantÊti 
evaÑ tassÈ anavaÔÔhitattÈ eva ime sattÈ kadÈci katthaci mittasanthavavasena 
rajjanti sinehampi karonti, kadÈci virajjanti virattacittÈ honti. Tattha kiÑ 
jiyyate MunÊti tasmiÑ puthujjanÈnaÑ rajjane virajjane ca muni pabbajito 
kiÑ jiyyati, kÈ tassa hÈnÊti attho.  

 “Sace mama paccaye na gaÓhatha, kathaÑ tumhe yÈpethÈ”ti evaÑ mÈ 
cintayÊti dassento “paccatÊ”ti gÈthamÈha. Tassattho–Munino pabbajitassa 
bhattaÑ nÈma kule kule anugharaÑ divase divase thokaÑ thokaÑ paccate2, 
na ca tuyhaÑ eva gehe. PiÓÉikÈya carissÈmi, atthi ja~ghabalaÑ mamÈti 
atthi me ja~ghabalaÑ, nÈhaÑ obhaggaja~gho na khaÒjo na ca pÈdarogÊ, 
tasmÈ piÓÉikÈya missakabhikkhÈya carissÈmi, “yathÈpi bhamaro 
pupphan”ti-ÈdinÈ3 SatthÈrÈ vuttanayena piÓÉÈya caritvÈ yÈpessÈmÊti dasseti. 
 

SÈÔimattiyattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 1. UpÈsakÈ (SÊ, I) 2. Paccateva (I) 3. Khu 1. 20; Khu 10. 159 piÔÔhesu. 

 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈ  463  

11. UpÈlittheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaddhÈya abhinikkhammÈti Èyasmato UpÈlittherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi Padumuttarassa Bhagavato kÈle HaÑsavatÊnagare kulaghare 
nibbatto ekadivasaÑ Satthu dhammaÑ suÓanto SatthÈraÑ ekaÑ bhikkhuÑ 
vinayadharÈnaÑ aggaÔÔhÈne ÔhapentaÑ disvÈ adhikÈrakammaÑ katvÈ taÑ 
ÔhÈnantaraÑ patthesi. So yÈvajÊvaÑ kusalaÑ katvÈ devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde kappakagehe paÔisandhiÑ gaÓhi, 
UpÈlÊtissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto AnuruddhÈdÊnaÑ channaÑ 
khattiyÈnaÑ pasÈdako hutvÈ TathÈgate Anupiyambavane viharante 
pabbajanatthÈya nikkhamantehi chahi khattiyehi saddhiÑ nikkhamitvÈ 
pabbaji. Tassa pabbajjÈvidhÈnaÑ PÈÄiyaÑ Ègatameva1. 

 So pabbajitvÈ upasampanno Satthu santike kammaÔÔhÈnaÑ gahetvÈ 
“mayhaÑ bhante araÒÒavÈsaÑ anujÈnÈthÈ”ti Èha. Bhikkhu tava araÒÒe 
vasantassa ekameva dhuraÑ vaÉÉhissati, amhÈkaÑ pana santike vasantassa 
ganthadhuraÒca vipassanÈdhuraÒca parip|ressatÊti. Thero Satthu vacanaÑ 
sampaÔicchitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto na cirasseva arahattaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 

   “Nagare HaÑsavatiyÈ, SujÈto nÈma brÈhmaÓo. 
   AsÊtikoÔinicayo, pah|tadhanadhaÒÒavÈ. 

   AjjhÈyako mantadharo, tiÓÓaÑ vedÈna pÈrag|. 
   LakkhaÓe itihÈse ca, sadhamme pÈramiÑ gato. 

   ParibbÈjÈ ekasikhÈ, GotamÈ BuddhasÈvakÈ. 
   CarakÈ3 tÈpasÈ ceva, caranti mahiyÈ tadÈ. 

   Tepi maÑ parivÈrenti, brÈhmaÓo vissuto iti. 
   Bahujjano maÑ p|jeti, nÈhaÑ p|jemi kiÒcanaÑ. 

   P|jÈrahaÑ na passÈmi, mÈnatthaddho ahaÑ tadÈ. 
   Buddhoti vacanaÑ natthi, tÈva nuppajjate Jino. 

   Accayena ahorattaÑ, PadumuttaranÈmako. 
   SabbaÑ tamaÑ vinodetvÈ, koke uppajji cakkhumÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 4. 338 piÔÔhÈdÊsu. 2. Khu 3. 40 piÔÔhÈdÊsu. 3. VaraÓÈ (SÊ) 
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   VitthÈrike1 bÈhujaÒÒe, puthubh|te ca sÈsane. 
   UpÈgami tadÈ Buddho, nagaraÑ HaÑsasavhayaÑ. 

   Pitu atthÈya so Buddho, dhammaÑ desesi cakkhumÈ. 
   Tena kÈlena parisÈ, samantÈ yojanaÑ tadÈ. 

   Sammato manujÈnaÑ so, Sunando nÈma tÈpaso. 
   YÈvatÈ BuddhaparisÈ, pupphehacchÈdayÊ tadÈ. 

   CatusaccaÑ pakÈsente, seÔÔhe ca pupphamaÓÉape. 
   KoÔisatasahassÈnaÑ, dhammÈbhisamayo ahu. 

   SattarattindivaÑ Buddho, vassetvÈ dhammavuÔÔhiyo. 
   AÔÔhame divase patte, SunandaÑ kittayÊ Jino. 

   Devaloke manusse vÈ, saÑsaranto ayaÑ bhave. 
   SabbesaÑ pavaro hutvÈ, bhavesu saÑsarissati. 

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

   Tassa dhammesu dÈyÈdo, oraso dhammanimmito. 
   MantÈÓiputto puÓÓoti, hessati Satthu sÈvako. 

   EvaÑ kittayi Sambuddho, SunandaÑ tÈpasaÑ tadÈ. 
   HÈsayanto janaÑ sabbaÑ, dassayanto sakaÑ balaÑ. 

   KataÒjalÊ namassanti, SunandaÑ tÈpasaÑ janÈ. 
   Buddhe kÈraÑ karitvÈna, sodhesi gatimattano. 

   Tattha me ahu sa~kappo, sutvÈna Munino vacaÑ. 
   Ahampi kÈraÑ kassÈmi, yathÈ passÈmi GotamaÑ. 

   EvÈhaÑ cintayitvÈna, kiriyaÑ cintayiÑ mama. 
   KyÈhaÑ kammaÑ ÈcarÈmi, puÒÒakkhette anuttare. 

   AyaÒca pÈÔhiko bhikkhu, sabbapÈÔhissa sÈsane. 
   Vinaye agganikkhitto, taÑ ÔhÈnaÑ patthaye ahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VitthÈrite (Ka) 
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   IdaÑ me amitaÑ bhogaÑ, akkhobhaÑ sÈgar|pamaÑ. 
   Tena bhogena Bhuddhassa, ÈrÈmaÑ mÈpaye ayaÑ. 

   SobhanaÑ nÈma ÈrÈmaÑ, nagarassa puratthato. 
   KiÓitvÈ satasahassena, saÑghÈrÈmaÑ amÈpayiÑ. 

   K|ÔÈgÈre ca pÈsÈde, maÓÉape hammiye guhÈ. 
   Ca~kame sukate katvÈ, saÑghÈrÈmaÑ amÈpayiÑ. 

   JantÈgharaÑ aggisÈlaÑ, atho udakamÈÄakaÑ. 
   NhÈnagharaÑ mÈpayitvÈ, bhikkhusaÑghassa’dÈsahaÑ. 

   Œsandiyo pÊÔhake ca, paribhoge ca bhÈjane. 
   ŒrÈmikaÒca bhesajjaÑ, sabbametaÑ adÈsahaÑ. 

   ŒrakkhaÑ paÔÔhapetvÈna, pÈkÈraÑ kÈrayiÑ daÄhaÑ. 
   MÈ naÑ koci viheÔhesi, santacittÈna tÈdinaÑ. 

   SatasahassenÈvÈsaÑ, saÑghÈrÈme amÈpayiÑ. 
   VepullaÑ taÑ mÈpayitvÈ1, SambuddhaÑ upanÈmayiÑ. 

   NiÔÔhÈpito mayÈ’rÈmo, sampaÔiccha tuvaÑ Muni. 
   NiyyÈdessÈmi taÑ vÊra, adhivÈsehi cakkhuma. 

   Padumuttaro Lokavid|, ÈhutÊnaÑ paÔiggaho. 
   Mama sa~kappamaÒÒÈya, adhivÈsesi nÈyako. 

   AdhivÈsanamÈnÈya, sabbaÒÒussa Mahesino. 
   BhojanaÑ paÔiyÈdetvÈ, kÈlamÈrocayiÑ ahaÑ. 

   Œrocitamhi kÈlamhi, PadumuttaranÈyako. 
   KhÊÓÈsavasahassehi, ÈrÈmaÑ me upÈgami. 

   NisinnaÑ kÈlamaÒÒÈya, annapÈnena tappayiÑ. 
   BhuttÈviÑ kÈlamaÒÒÈya, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   KÊto satasahassena, tattakeneva kÈrito. 
   Sobhano nÈma ÈrÈmo, sampaÔiccha tuvaÑ Muni. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈpayitvÈ (SÊ) 
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   IminÈ’rÈmadÈnena, cetanÈpaÓidhÊhi ca. 
   Bhave nibbattamÈnohaÑ, labhÈmi mama patthitaÑ. 

   PaÔiggahetvÈ Sambuddho, saÑghÈrÈmaÑ sumÈpitaÑ. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, idaÑ vacanamabravi. 

   Yo so Buddhassa pÈdÈsi, saÑghÈrÈmaÑ sumÈpitaÑ. 
   TamahaÑ kittayissÈmi, suÓÈtha mama bhÈsato. 

   HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ, senÈ ca catura~ginÊ. 
   ParivÈressanti’maÑ niccaÑ, saÑghÈrÈmassidaÑ phalaÑ. 

   SaÔÔhi t|rasahassÈni, bheriyo samala~katÈ. 
   ParivÈressanti’maÑ niccaÑ, saÑghÈrÈmassidaÑ phalaÑ. 

   ChaÄasÊtisahassÈni, nÈriyo samala~katÈ. 
   VicittavatthÈbharaÓÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ. 

   AÄÈrapamhÈ hasulÈ, susaÒÒÈ tanumajjhimÈ. 
   ParivÈressanti’maÑ niccaÑ, saÑghÈrÈmassidaÑ phalaÑ. 

   TiÑsakappasahassÈni, devaloke ramissati. 
   SahassakkhattuÑ devindo, devarajjaÑ karissati. 

   DevarÈjena pattabbaÑ, sabbaÑ paÔilabhissati. 
   An|nabhogo hutvÈna, devarajjaÑ karissati. 

   SahassakkhattuÑ cakkavattÊ, rÈjÈ raÔÔhe bhavissati. 
   PathabyÈ rajjaÑ vipulaÑ, gaÓanÈto asa~khiyaÑ. 

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

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

   Vinaye pÈramiÑ patvÈ1, ÔhÈnÈÔhÈne ca kovido. 
   JinasÈsanaÑ dhÈrento2, viharissati’nÈsavo. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈramiÑ patto (SÊ) 2. Jotayanto (SÊ) 
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   SabbametaÑ abhiÒÒÈya, Gotamo Sakyapu~gavo. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, etadagge Ôhapessati. 

   Aparimeyyu’pÈdÈya, patthemi tava sÈsanaÑ. 
   So me attho anuppatto, sabbasaÑyojanakkhayo. 

   YathÈ s|lÈvuto poso, rÈjadaÓÉena tajjito. 
   S|le sÈtaÑ avindanto, parimuttiÑva icchati. 

   TathevÈhaÑ mahÈvÊra, bhavadaÓÉena tajjito. 
   Kammas|lÈvuto santo, pipÈsÈvedanaÔÔito1. 

   Bhave sÈtaÑ na vindÈmi, Éayhanto tÊhi aggibhi. 
   ParimuttiÑ gavesÈmi, yathÈpi rÈjadaÓÉito. 

   YathÈ visÈdo puriso, visena paripÊÄito. 
   AgadaÑ so gaveseyya, visaghÈtÈ’yupÈlanaÑ. 

   GavesamÈno passeyya, agadaÑ visaghÈtakaÑ. 
   TaÑ pivitvÈ sukhÊ assa2, visamhÈ parimuttiyÈ. 

   TatthevÈhaÑ mahÈvÊra, yathÈ visahato naro. 
   SampÊÄito avijjhÈya, saddhammÈgadamesa’haÑ. 

   DhammÈgadaÑ3 gavesanto, addakkhiÑ SakyasÈsanaÑ. 
   AggaÑ sabbosadhÈnaÑ taÑ, sabbasallavinodanaÑ. 

   DhammosadhaÑ pivitvÈna, visaÑ sabbaÑ sam|haniÑ4. 
   AjarÈmaraÑ sÊtibhÈvaÑ, nibbÈnaÑ phassayiÑ ahaÑ. 

   YathÈ bh|taÔÔito poso, bh|taggÈhena pÊÄito. 
   Bh|tavejjaÑ gaveseyya, bh|tasmÈ pÈrimuttiyÈ. 

   GavesamÈno passeyya, bh|tavijjÈsu kovidaÑ. 
   Tassa so vihane5 bh|taÑ, sam|laÒca vinÈsaye. 

   TathevÈhaÑ mahÈvÊra, tamaggÈhena pÊÄito. 
   ©ÈÓÈlokaÑ gavesÈmi, tamato parimuttiyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PipÈsabhÈvena aÉÉito (Ka) 2. PivitvÈna sukhÊ assa (SÊ) 3. DhammosadhaÑ (SÊ) 
 4. Sam|hataÑ (SÊ) 5. Vihite (SÊ) 
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   AthaddasaÑ SakyamuniÑ, kilesatamasodhanaÑ. 
   So me tamaÑ vinodesi, bh|tavejjova bh|takaÑ. 

   SaÑsÈrasotaÑ saÒchindiÑ, taÓhÈsotaÑ nivÈrayiÑ. 
   BhavaÑ ugghÈÔayiÑ sabbaÑ, bh|tavejjhova m|lato. 

   GaruÄo yathÈ opatati1, pannagaÑ bhakkhamattano. 
   SamantÈ yojanasataÑ, vikkhobheti mahÈsaraÑ. 

   PannagaÑ so gahetvÈna, adhosÊsaÑ viheÔhayaÑ2. 
   ŒdÈya so pakkamati, yenakÈmaÑ viha~gamo. 

   TathevÈhaÑ mahÈvÊra, yathÈpi garuÄo balÊ3. 
   Asa~khataÑ gavesanto, dose vikkhÈlayiÑ ahaÑ. 

   DiÔÔho ahaÑ dhammavaraÑ, santipadamanuttaraÑ. 
   ŒdÈya viharÈmetaÑ, garuÄo pannagaÑ yathÈ. 

   ŒsÈvatÊ nÈma latÈ, jÈtÈ CittalatÈvane. 
   TassÈ vassasahassena, ekaÑ nibbattate phalaÑ. 

   TaÑ devÈ payirupÈsanti, tÈvad|raphale sati. 
   DevÈnaÑ sÈ piyÈ evaÑ, ŒsÈvatÊ latuttamÈ. 

   SatasahassupÈdÈya, tÈhaÑ paricare Muni. 
   SÈyaÑ pÈtaÑ namassÈmi, devÈ ÈsÈvatiÑ yathÈ. 

   AvaÒjhÈ pÈricariyÈ4, amoghÈ ca namÈssanÈ. 
   D|rÈgatampi maÑ santaÑ, khaÓoyaÑ5 na virÈdhayi. 

   PaÔisandhiÑ na passÈmi, vicinanto bhave ahaÑ. 
   Nir|padhi vippamutto, upasanto carÈmahaÑ. 

   YathÈpi padumaÑ nÈma, suriyaraÑsena pupphati. 
   TathevÈhaÑ mahÈvÊra, BuddharaÑsena pupphito. 

   YathÈ balÈkayonimhi, na vijjati pumo6 sadÈ. 
   Meghesu gajjamÈnesu, gabbaÑ gaÓhanti tÈ sadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. OpatitaÑ (SÊ) 2. VipoÔhayaÑ (SÊ) 3. BalaÑ (SÊ) 
 4. ParicariyÈ me (SÊ) 5. KhaÓo maÑ (SÊ) 6. PumÈ (SÊ) 
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   Cirampi gabbhaÑ dhÈrenti, yÈva megho na gajjati. 
   BhÈrato parimuccanti, yadÈ megho pavassati. 

   Padumuttarabuddhassa, dhammameghena gajjato1. 
   Saddena dhammameghassa, dhammagabbhaÑ agaÓhahaÑ. 

   SatasahassupÈdÈya, puÒÒagabbhaÑ dharemahaÑ. 
   NappamuccÈmi bhÈrato, dhammamegho na gajjati. 

   YadÈ tuvaÑ Sakyamuni, ramme Kapilavatthave. 
   Gajjasi2 dhammameghena, bhÈrato parimuccahaÑ. 

   SuÒÒataÑ animittaÒca, tathÈ’ppaÓihitampi ca. 
   Caturo ca phale sabbe, dhammevaÑ vijanayiÑ ahaÑ3. 

   AparimeyyupÈdÈya, patthemi tava sÈsanaÑ. 
   So me attho anuppatto, santipadamanuttaraÑ. 

   Vinaye pÈramiÑ patto, yathÈpi pÈÔhiko isi. 
   Na me samasamo atthi4, dhÈremi sÈsanaÑ ahaÑ. 

   Vineye Khandhake cÈpi, tikacchede ca paÒcake. 
   Ettha me5 vimati natthi, akkhare byaÒjanepi vÈ. 

   Niggahe paÔikamme ca, ÔhÈnÈÔhÈne ca kovido. 
   OsÈraÓe vuÔÔhÈpane, sabbattha pÈramiÑ gato. 

   Vinaye Khandhake vÈpi, nikkhipitvÈ padaÑ ahaÑ. 
   Ubhato viniveÔhetvÈ, rasato osareyyahaÑ. 

   NiruttiyÈ sukusalo, atthÈnatthe ca kovido. 
   AnaÒÒÈtaÑ mayÈ natthi, ekaggo Satthu sÈsane. 

   R|padakkho ahaÑ ajja, Sakyaputtassa sÈsane. 
   Ka~khaÑ sabbaÑ vinodemi, chindÈmi sabbasaÑsayaÑ. 

   PadaÑ anupadaÒcÈpi, akkharaÒcÈpi byaÒjanaÑ. 
   NidÈne pariyosÈne, sabbattha kovido ahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Gajjito (SÊ) 2. Gajjito (SÊ) 3. Dhammagabbhe vijÈyahaÑ (SÊ) 
 4. Na me so idÈnatthi (SÊ) 5. Ettake me (SÊ) 
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   YathÈpi rÈjÈ balavÈ, niggaÓhitvÈ parantape1. 
   VijinitvÈna sa~gÈmaÑ, nagaraÑ tattha mÈpaye. 

   PÈkÈraÑ parikhaÒcÈpi, esikaÑ dvÈrakoÔÔhakaÑ. 
   AÔÔÈlake ca vividhe, kÈraye nagare bah|. 

   Si~ghÈÔakaÑ caccaraÒca2, suvibhattantarÈpaÓaÑ. 
   KÈrayeyya sabhaÑ tattha, atthÈnatthavinicchayaÑ. 

   NigghÈtatthaÑ amittÈnaÑ, chiddÈchiddaÒca jÈnituÑ. 
   BalakÈyassa rakkhÈya3, senÈpaccaÑ Ôhapeti so. 

   ŒrakkhatthÈya bhaÓÉassa, nidhÈnakusalaÑ naraÑ. 
   MÈ me bhaÓÉaÑ vinassÊti, bhaÓÉarakkhaÑ Ôhapeti so. 

   Mamatto hoti yo raÒÒo, vuddhiÑ yassa ca icchati. 
   TassÈdhikaraÓaÑ deti, mittassa paÔipajjituÑ. 

   UppÈtesu nimittesu, lakkhaÓesu ca kovidaÑ. 
   AjjhÈyakaÑ mantadharaÑ, porohicce Ôhapeti so. 

   Eteha~gehi sampanno, khattiyoti pavuccati. 
   SadÈ rakkhanti rÈjÈnaÑ, cakkavÈkova dukkhitaÑ. 

   Tatheva tvaÑ mahÈvÊra, hatÈmittova4 khattiyo. 
   Sadevakassa lokassa, dhammarÈjÈti vuccati. 

   Titthiye nihanitvÈna, mÈraÒcÈpi sasenakaÑ. 
   TamandhakÈraÑ vidhamitvÈ, dhammanagaraÑ amÈpayi. 

   SÊlaÑ pÈkÈrakaÑ tattha, ÒÈÓaÑ te dvÈrakoÔÔhakaÑ. 
   SaddhÈ te esikÈ vÊra, dvÈrapÈlo ca saÑvaro. 

   SatipaÔÔhÈnamaÔÔÈlaÑ, paÒÒÈ te caccaraÑ mune. 
   IddhipÈdaÒca si~gÈÔaÑ, dhammavÊthi sumÈpitÈ. 

   SuttantaÑ abhidhammaÒca, vinayaÒcÈpi kevalaÑ. 
   Nava~gaÑ BuddhavacanaÑ, esÈ dhammasabhÈ tava. 
______________________________________________________________ 
 1. Parakhattiye (SÊ) 2. OvaraÑ ca (SÊ) 
 3. SametuÑ balakÈyassa (SÊ) 4. MahÈmittova (SÊ) 
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   SuÒÒataÑ animittaÒca, vihÈraÒca’ppaÓÊhitaÑ. 
   ŒneÒjaÒca nirodho ca, esÈ dhammakuÔÊ tava. 

   PaÒÒÈya aggo nikkhitto, paÔibhÈne ca kovido. 
   SÈriputtoti nÈmena, DhammasenÈpatÊ tava. 

   Cut|papÈtakusalo, iddhiyÈ pÈramiÑ gato. 
   Kolito nÈma nÈmena, porohicco tavaÑ Mune. 

   PorÈÓakavaÑsadharo, uggatejo durÈsado. 
   DhutavÈdÊguÓenaggo, akkhadasso tavaÑ Mune. 

   Bahussuto dhammadharo, sabbapÈÔhÊ ca sÈsane. 
   Œnando nÈma nÈmena, dhammÈrakkho tavaÑ Mune. 

   Ete sabbe atikkamma, pamesi BhagavÈ mamaÑ. 
   VinicchayaÑ me pÈdÈsi, vinaye viÒÒusesitaÑ1. 

   Yo koci vinaye paÒhaÑ, pucchati BuddhasÈvako. 
   Tattha me cintanÈ natthi, taÒÒevatthaÑ kathemahaÑ. 

   YÈvatÈ Buddhakhettamhi, ÔhapetvÈ taÑ MahÈmuni. 
   Vinaye mÈdiso natthi, kuto bhiyyo bhavissati. 

   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, evaÑ gajjati Gotamo. 
   UpÈlissa samo natthi, vinaye Khandhakesu ca. 

   YÈvatÈ BuddhabhaÓitaÑ, nava~gaÑ SatthusÈsanaÑ. 
   VinayogadhaÑ taÑ2 sabbaÑ, vinayam|lapassino3. 

   Mama kammaÑ saritvÈna, Gotamo Sakyapu~gavo. 
   BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ, etadagge Ôhapesi maÑ. 

   SatasahassupÈdÈya, imaÑ ÔhÈnaÑ apatthayiÑ. 
   So me attho anuppatto, vinaye pÈramaÑ gato. 

   SakyÈnaÑ nandijanano, kappako ÈsahaÑ pure. 
   VijahitvÈna taÑ jÈtiÑ, putto jÈto Mahesino. 
______________________________________________________________ 
 1. VinayaÒÒ|na desitaÑ (SÊ) 2. Vinaye kathitaÑ (SÊ) 3. Vinayo m|laÑ tapassino (SÊ) 
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   Ito dutiyake kappe, AÒjaso nÈma khattiyo. 
   Anantatejo amitayaso, bh|mipÈlo mahaddhano. 

   Tassa raÒÒo ahaÑ putto, Candano nÈma1 khattiyo. 
   JÈtimadenu’patthaddho, yasabhogamadena ca. 

   NÈgasatasahassÈni, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ. 
   TidhÈpabhinnÈ mÈta~gÈ, parivÈrenti maÑ sadÈ. 

   Sabalehi paretohaÑ, uyyonaÑ gantukÈmako. 
   Œruyha sirikaÑ nÈgaÑ, nÈgarÈ nikkhamiÑ tadÈ. 

   CaraÓena ca sampanno, guttadvÈro susaÑvuto. 
   Devalo nÈma Sambuddho, Ègacchi purato mama. 

   PesetvÈ sirikaÑ nÈgaÑ, BuddhaÑ ÈsÈdayiÑ tadÈ. 
   Tato saÒjÈtakopo so2, nÈgo nuddharate3 padaÑ. 

   NÈgaÑ ruÓÓamanaÑ disvÈ, Buddhe kodhaÑ akÈsahaÑ. 
   VihesayitvÈ SambuddhaÑ, uyyÈnaÑ agamÈsahaÑ. 

   SÈtaÑ tattha na vindÈmi, siro pajjalito yathÈ. 
   PariÄÈhena ÉayhÈmi, macchova baÄisÈdako. 

   SasÈgarantÈ pathavÊ4, ÈdittÈ viya hoti me. 
   Pitu santikupÈgamma, idaÑ vacanamabraviÑ. 

   ŒsÊvisaÑva kupitaÑ, aggikkhandhaÑva ÈgataÑ. 
   MattaÑva kuÒjaraÑ dantiÑ, yaÑ sayambhumasÈdayiÑ. 

   ŒsÈdito mayÈ Buddho, ghoro uggatapo Jino. 
   PurÈ sabbe vinassÈma, khamÈpessÈma taÑ MuniÑ. 

   No ce taÑ nijjhÈpessÈma5, attadantaÑ samÈhitaÑ. 
   Orena sattadivasÈ6, raÔÔhaÑ me vidhamissati. 

   Sumekhalo Kosiyo ca, Siggavo cÈpi sattako7. 
   ŒsÈdayitvÈ isayo, duggatÈ te saraÔÔhakÈ8. 
______________________________________________________________ 
 1. Sunando nÈma (SÊ) 2. SaÒjÈtasaÑkopo (SÊ) 3. Vuddharate (SÊ)  
 4. Puthuvi (SÊ) 5. NikkhamessÈmi (SÊ) 6. Sattame divase (SÊ)  
 7. Sattuko (SÊ) 8. SasenakÈ (SÊ) 
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   YadÈ kuppanti isayo, saÒÒatÈ brahmacÈrino. 
   SadevakaÑ vinÈsenti, sasÈgaraÑ sapabbataÑ. 

   Tiyojanasahassamhi, purise sannipÈtayiÑ. 
   AccayaÑ desanatthÈya, SayambhuÑ upasa~kamiÑ. 

   AllavatthÈ allasirÈ, sabbeva paÒjalÊkatÈ. 
   Buddhassa pÈde nipatitvÈ, idaÑ vacanamabravuÑ. 

   Khamassu tvaÑ mahÈvÊra, abhiyÈcati taÑ jano. 
   PariÄÈhaÑ vinodehi, mÈ no raÔÔhaÑ vinÈsaya. 

   SadevamÈnusÈ sabbe, sadÈnavÈ sarakkhasÈ. 
   Ayomayena k|Ôena, siraÑ bhindeyyu me sadÈ. 

   Dake aggi na saÓÔhÈti, bÊjaÑ sele na r|hati. 
   Agade kimi na saÓÔhÈti, kopo Buddhe na jÈyati. 

   YathÈ ca bh|mi acalÈ, appameyyo ca sÈgaro. 
   Anantako ca ÈkÈso, evaÑ BuddhÈ akhobhiyÈ. 

   SadÈ khantÈ mahÈvÊrÈ, khamitÈ ca tapassino. 
   KhantÈnaÑ khamitÈnaÒca, gamanaÑ taÑ1 na vijjati. 

   IdaÑ vatvÈna Sambuddho, pariÄÈhaÑ vinodayaÑ2. 
   MahÈjanassa purato, nabhaÑ abbhuggamÊ tadÈ. 

   Tena kammenahaÑ vÊra, hÊnattaÑ ajjhupÈgato. 
   Samatikkamma taÑ jÈtiÑ, pÈvisiÑ abhayaÑ puraÑ. 

   TadÈpi maÑ mahÈvÊra, ÉayhamÈnaÑ susaÓÔhitaÑ3. 
   PariÄÈhaÑ vinodesi, SayambhuÒca khamÈpayiÑ. 

   AjjÈpi maÑ mahÈvÊra, ÉayhamÈnaÑ tihaggibhi. 
   NibbÈpesi tayo aggÊ, sÊtibhÈvaÒca pÈpayiÑ. 

   YesaÑ sotÈvadhÈna’tthi4, suÓÈtha mama bhÈsato. 
   AtthaÑ tumhaÑ pavakkhÈmi, yathÈ diÔÔhaÑ padaÑ mama. 
______________________________________________________________ 
 1. KhamanaÑ vo (SÊ) 2. Vinodayi (SÊ)  
 3. DusaÓÔhitaÑ (Ka) 4. SotapathÈ atthi (SÊ) 
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   SayambhuÑ taÑ vimÈnetvÈ1, santacittaÑ samÈhitaÑ. 
   Tena kammenahaÑ ajja, jÈtomhi nÊcayoniyaÑ. 

   MÈ vo khaÓaÑ virÈdhetha, khaÓÈtÊtÈ2 hi socare. 
   Sadatthe vÈyameyyÈtha, khaÓo vo paÔipÈdito. 

   EkaccÈnaÒca vamanaÑ, ekaccÈnaÑ virecanaÑ. 
   VisaÑ halÈhalaÑ eke, ekaccÈnaÒca osadhaÑ. 

   VamanaÑ paÔipannÈnaÑ, phalaÔÔhÈnaÑ virecanaÑ. 
   OsadhaÑ phalalÈbhÊnaÑ, puÒÒakkhettaÑ gavesinaÑ. 

   SÈsanena vuruddhÈnaÑ, visaÑ halÈhalaÑ yathÈ. 
   ŒsÊviso diÔÔhaviso, evaÑ jhÈpeti taÑ naraÑ. 

   SakiÑ pÊtaÑ halÈhalaÑ, uparundhati jÊvitaÑ. 
   SÈsanena virujjhitvÈ, kappakoÔimhi3 Éayhati. 

   KhantiyÈ avihiÑsÈya, mettacittavatÈya ca. 
   SadevakaÑ so tÈreti, tasmÈ te avirÈdhiyÈ. 

   LÈbhÈlÈbhe na sajjanti, sammÈnanavimÈnane4. 
   PathavÊsadisÈ BuddhÈ, tasmÈ te na virÈdhiyÈ. 

   Devadatte ca vadhake, core A~gulimÈlake. 
   RÈhule DhanapÈle ca, sabbesaÑ samako Muni. 

   EtesaÑ paÔigho natthi, rÈgo’mesaÑ na vijjati. 
   SabbesaÑ samako Buddho, vadhakasso’rasassa ca. 

   Panthe disvÈna kÈsÈvaÑ, chaÉÉitaÑ mÊÄhamakkhitaÑ. 
   SÊrasmiÑ aÒjaliÑ katvÈ, vanditabbaÑ isiddhajaÑ5. 

   AbbhatÊtÈ ca ye BuddhÈ, vattamÈnÈ anÈgatÈ. 
   DhajenÈ’nena sujjhanti, tasmÈ ete namassiyÈ. 

   SatthukappaÑ suvinayaÑ, dhÈremi hadayenahaÑ. 
   NamassamÈno vinayaÑ, viharissÈmi sabbadÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KhamÈpetvÈ (SÊ) 2. KhaÓÈtigÈ (SÊ) 3. KappakoÔimpi (Ka) 
 4. SammÈne ca vimÈnane (SÊ) 5. Vanditabbo isiddhajo (SÊ) 
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 Vinayo Èsayo1 mayhaÑ, vinayo ÔhÈnaca~kamaÑ. 
 Kappemi vinaye vÈsaÑ, vinayo mama gocaro. 

 Vinaye pÈramippatto, samathe cÈpi2 kovido. 
 UpÈli taÑ mahÈvÊra, pÈde vandati Satthuno. 

 So ahaÑ vicarissÈmi, gÈmÈ gÈmaÑ purÈ puraÑ. 
 NamassamÈno SambuddhaÑ, dhammassa ca sudhammataÑ. 

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

 Tattha hi naÑ SatthÈ sayameva sakalaÑ VinayapiÔakaÑ uggaÓhÈpesi. 
So aparabhÈge BhÈrukacchakavatthuÑ3 AjjukavatthuÑ4 
KumÈrakassapavatthunti imÈni tÊÓi vatth|ni vinicchayi5. SatthÈ ekekasmiÑ 
vinicchite sÈdhukÈraÑ datvÈ tayopi vinicchaye aÔÔhuppattiÑ katvÈ theraÑ 
VinayadharÈnaÑ aggaÔÔhÈne Ôhapesi. So aparabhÈge ekasmiÑ 
uposathadivase pÈtimokkhuddesasamaye bhikkh| ovadanto– 
 
 249. “SaddhÈya abhinikkhamma, navapabbajito navo. 
 Mitte bhajeyya kalyÈÓe, suddhÈjÊve atandite. 
 
 250. SaddhÈya abhinikkhamma, navapabbajito navo. 
 SaÑghasmiÑ viharaÑ bhikkhu, sikkhetha vinayaÑ budho. 
 
 151. SaddhÈya abhinikkhamma, navapabbajito navo. 
 KappÈkappesu kusalo, careyya apurakkhato”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha saddhÈyÈti saddhÈnimittaÑ, na jÊvikatthanti attho. SaddhÈyÈti vÈ 
kammaphalÈni ratanattayaguÓaÒca saddahitvÈ. AbhinikkhammÈti 
gharÈvÈsato nikkhamitvÈ. Navapabbajitoti navo hutvÈ pabbajito, 
paÔhamavaye eva pabbajito. Navoti sÈsane sikkhÈya abhinavo daharo. Mitte 
bhajeyya kalyÈÓe, suddhÈjÊve atanditeti “piyo6 garu bhÈvanÊyo”ti-ÈdinÈ7 
vuttalakkhaÓe kalyÈÓamitte, micchÈjÊvavivajjanena 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsayaÑ (SÊ) 2. Samaye cÈpi (SÊ) 3. Vi 1. 49 piÔÔhe. 4. Vi 1. 84 piÔÔhe.  
 5. Vinicchini (I) 6. Piyo ca (SÊ, I) 7. AÑ 2. 422 piÔÔhe. 
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suddhÈjÊve, ÈraddhavÊriyatÈya atandite bhajeyya upasa~kameyya, tesaÑ 
ovÈdÈnusÈsanÊpaÔiggahaÓavasena seveyya. SaÑghasmiÑ viharanti saÑghe 
bhikkhusam|he vattapaÔivattap|raÓavasena viharanto. Sikkhetha vinayaÑ 
budhoti bodhaÒÈÓatÈsukusalo hutvÈ vinayapariyattiÑ sikkheyya. Vinayo hi 
sÈsanassa Èyu, tasmiÑ Ôhite sÈsanaÑ ÔhitaÑ hoti. “Buddho”ti ca paÔhanti, so 
evattho. KappÈkappes|ti kappiyÈkappiyesu kusalo suttavasena 
suttÈnulomavasena ca nipuÓo cheko. Apurakkhatoti na purakkhato taÓhÈdÊhi 
kutoci1 purekkhÈraÑ apaccÈsÊsanto2 hutvÈ vihareyya. 
 

UpÈlittheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
12. UttarapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PaÓÉitaÑ vata maÑ santanti Èyasmato UttarapÈlattherassa gÈthÈ. KÈ 
uppatti? Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Vipassissa Bhagavato3 gamanamagge setuÑ kÈrÈpesi. So tena 
puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde 
SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ UttarapÈloti laddhanÈmo vayappatto 
yamakapÈÔihÈriyaÑ disvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ samaÓadhammaÑ 
karoti. Tassa ekadivasaÑ ayonisomanasikÈravasena anubh|tÈrammaÓaÑ 
anussarantassa kÈmarÈgo uppajji. So tÈvadeva sahoÉÉhaÑ coraÑ gaÓhanto 
viya attano cittaÑ niggahetvÈ saÑvegajÈto paÔipakkhamanasikÈrena kilese 
vikkhambhetvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto bhÈvanaÑ ussukkÈpetvÈ 
arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 

   “Vipassino Bhagavato, ca~kamantassa sammukhÈ. 
   Pasannacitto sumano, setuÑ kÈrÈpayiÑ ahaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Tato ca (SÊ), tatopi (Ka) 2. ApaccÈsiÑsanto (SÊ, I) 
 3. Bhagavato kÈle (I) 4. Khu 4. 40 piÔÔhe. 
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 Ekanavutito kappe, yaÑ setuÑ kÈrayiÑ ahaÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, setudÈnassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano paÔipattiÑ paccavekkhitvÈ sÊhanÈdaÑ 
nadanto– 
 
 252. “PaÓÉitaÑ vata maÑ santaÑ, alamatthavicintikaÑ. 
 PaÒca kÈmaguÓÈ loke, sammohÈ pÈtayiÑsu maÑ. 
 
 253. Pakkhando mÈravisaye, daÄhasallasamappito. 
 AsakkhiÑ maccurÈjassa, ahaÑ pÈsÈ pamuccituÑ. 
 
 254. Sabbe kÈmÈ pahÊnÈ me, bhavÈ sabbe padÈlitÈ. 
 VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavo”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha paÓÉitaÑ vata maÑ santanti sutacintÈmayÈya paÒÒÈya vasena 
paÒÒÈ-sampannampi nÈma maÑ samÈnaÑ. Alamatthavicintakanti attano ca 
paresaÒca atthaÑ hitaÑ vicintetuÑ samatthaÑ, alaÑ vÈ pariyattaÑ atthassa 
vicintakaÑ, kilesaviddhaÑsanasamatthaÑ atthadassinaÑ vÈ, sabbametaÑ 
attano antimabhavikatÈya thero vadati. PaÒca kÈmaguÓÈti r|pÈdayo paÒca 
kÈmakoÔÔhÈsÈ. Loketi tesaÑ pavattiÔÔhÈnadassanaÑ. SammohÈti 
sammohanimittaÑ ayonisomanasikÈrahetu. SammohÈti vÈ sammohanÈ 
sammohakarÈ. PÈtayiÑ s|ti dhÊrabhÈvato pÈtesuÑ, lokato vÈ uttaritukÈmaÑ 
maÑ loke pÈtayiÑs|ti attho. 

 Pakkhandoti anupaviÔÔho. MÈravisayeti (  )1 kilesavisaye 
kilesamÈrassa2 pavattiÔÔhÈne, tassa vasaÑ gatoti adhippÈyo. 
DevaputtamÈrassa vÈ issariyaÔÔhÈne taÑ anupavisitvÈ Ôhito. 
DaÄhasallasamappitoti daÄhaÑ thiraÑ, daÄhena vÈ sallena samappito, 
rÈgasallena hadayaÑ Èhacca viddho. AsakkhiÑ maccurÈjassa, ahaÑ pÈsÈ 
pamuccitunti aggamaggasaÓÉÈsena rÈgÈdisallaÑ anavasesato 
uddharantoyeva 
______________________________________________________________ 
 1. (KilesasÈhe) (Ka) 2. KilesamÈravisaye kilesamÈrasseva (SÊ, I) 
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rÈgabandhanasa~khÈtÈ1 maccurÈjassa pÈsÈ ahaÑ parimuccituÑ asakkhiÑ, 
tato attÈnaÑ pamocesiÑ. 

 Tato eva ca sabbe kÈmÈ pahÊnÈ me, bhavÈ sabbe padÈlitÈti 
vatthÈrammaÓÈdibhedena2 anekabhedabhinnÈ sabbe kilesakÈmÈ 
ariyamaggena samucchedavasena mayÈ pahÊnÈ. KilesakÈmesu hi pahÊnesu 
vatthukÈmÈpi pahÊnÈ eva honti. TathÈ kÈmabhavakammabhavÈdayo bhavÈ 
sabbe maggaÒÈÓÈsinÈ padÈlitÈ viddhaÑsitÈ. Kammabhavesu hi padÈlitesu 
upapattibhavÈ padÈlitÈ eva honti. EvaÑ kammabhavÈnaÑ padÈlitattÈ eva 
vikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavoti. Tassattho heÔÔhÈ vuttoyeva. 
Idameva ca therassa aÒÒÈbyÈkaraÓaÑ ahosi. 
 

UttarapÈlattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
13. Abhibh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SuÓÈtha ÒÈtayo sabbeti Èyasmato Abhibh|tattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni 
upacinanto Vessabhussa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ patto 
tÈdisena kalyÈÓamittasannissayena sÈsane abhippasanno ahosi. So Satthari 
parinibbute tassa dhÈtuÑ gahetuÑ mahÈjane ussÈhaÑ karonte sayaÑ 
sabbapaÔhamaÑ gandhodakena citakaÑ nibbÈpesi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde VeÔhapuranagare3 
rÈjakule nibbattitvÈ Abhibh|toti laddhanÈmo pitu accayena rajjaÑ kÈreti. 
TasmiÑ ca samaye BhagavÈ janapadacÈrikaÑ caranto anupubbena taÑ 
nagaraÑ pÈpuÓi. Tato so rÈjÈ “BhagavÈ kira mama nagaraÑ anuppatto”ti 
sutvÈ Satthu santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ dutiyadivase mahÈdÈnaÑ 
pavattesi. BhagavÈ bhuttÈvÊ tassa raÒÒo ajjhÈsayÈnur|paÑ anumodanaÑ 
karontoyeva vitthÈrato dhammaÑ desesi. So dhammaÑ sutvÈ laddhappasÈdo 
rajjaÑ pahÈya pabbajitvÈ arahattaÑ sacchÈkÈsi. Tena vuttaÑ ApadÈne4– 
______________________________________________________________ 
 1. RÈgabhavabandhanasa~khÈtÈ (SÊ), bhavabandhanasa~khÈtÈ (I) 
 2. VatthÈbharaÓÈdibhedena (Ka) 3. VeÔhipuranagare (SÊ), VeÔÔhipuranagare (I) 
 4. Khu 4. 40 piÔÔhe. 
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 “DayhamÈne sarÊramhi, Vessabhussa Mahesino. 
 GandhodakaÑ gahetvÈna, citaÑ nibbÈpayiÑ ahaÑ. 

 EkatiÑse ito kappe, citaÑ nibbÈpayiÑ ahaÑ. 
  DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, gandhodakassidaÑ phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ vimuttisukhena viharante tasmiÑ tassa ÒÈtakÈ 
amaccÈ pÈrisajjÈ nÈgarÈ jÈnapadÈti sabbe samÈgantvÈ “bhante kasmÈ tvaÑ 
amhe anÈthe katvÈ pabbajito”ti parideviÑsu. Thero te ÒÈtipamukhe manusse 
paridevante disvÈ tesaÑ attano pabbajjakÈraÓavibhÈvanamukhena 
dhammaÑ kathento– 
 
 255. “SuÓÈtha ÒÈtayo sabbe, yÈvantettha samÈgatÈ. 
 DhammaÑ vo desayissÈmi, dukkhÈ jÈti punappunaÑ. 
 
 256. Œrambhatha nikkamatha, yuÒjatha BuddhasÈsane. 
 DhunÈtha maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro. 
 
 257. Yo imasmiÑ dhammavinaye, appamatto vihassati. 
 PahÈya jÈtisaÑsÈraÑ, dukkhassantaÑ karissatÊ”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha suÓÈthÈti nisÈmetha, idÈni mayÈ vuccamÈnaÑ ohitasotÈ 
sotadvÈrÈnusÈrena upadhÈrethÈti attho. ©Ètayoti ÒÈtÊ pamukhe1 katvÈ tesaÑ 
sabbesaÑ ÈlapanaÑ, tenÈha “sabbe yÈvantettha samÈgatÈ”ti, yÈvanto yattakÈ 
ettha samÈgame, etissaÑ vÈ mama pabbajjÈya samÈgatÈti attho. 

 IdÈni yaÑ sandhÈya “suÓÈthÈ”ti savanÈÓattikavacanaÑ kataÑ, taÑ 
“dhammaÑ vo desayissÈmÊ”ti paÔijÈnitvÈ “dukkhÈ jÈti punappunan”ti-ÈdinÈ 
desetuÑ Èrabhi. Tattha dukkhÈjÈti punappunanti jÈti nÈmesÈ 
gabbhokkantim|lakÈdibhedassa2 jarÈdibhedassa ca anekavihitassa 
dukkhassa adhiÔÔhÈnabhÈvato dukkhÈ. SÈ punappunaÑ pavattamÈnÈ ativiya 
dukkhÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ©Ètipamukhe (SÊ, I) 2. Gabbhokkantikam|lakÈdibhedassa (SÊ, I) 
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 TassÈ pana jÈtiyÈ samatikkamanatthaÑ ussÈho karaÓÊyoti dassento Èha 
“ÈrambhathÈ”ti-Èdi. Tattha ÈrambhathÈti ÈrambhadhÈtusa~khÈtaÑ vÊriyaÑ 
karotha. NikkamathÈti kosajjapakkhato nikkhantattÈ 
nikkamadhÈtusa~khÈtaÑ taduttariÑ vÊriyaÑ karotha. YuÒjatha 
BuddhasÈsaneti yasmÈ sÊlasaÑvaro indriyesu guttadvÈratÈ bhojane 
mattaÒÒutÈ satisampajaÒÒanti imesu dhammesu patiÔÔhitÈnaÑ 
jÈgariyÈnuyogavasena ÈrambhanikkamadhÈtuyo sampajjanti, tasmÈ 
tathÈbh|tÈ samathavipassanÈsa~khÈte adhisÊlasikkhÈdisa~khÈte vÈ 
Bhagavato sÈsane yuttappayuttÈ hotha. DhunÈtha maccuno senaÑ, 
naÄÈgÈraÑva kuÒjaroti evaÑ paÔipajjantÈ ca tedhÈtu-issarassa maccurÈjassa 
vasaÑ satte netÊti tassa senÈsa~khÈtaÑ abalaÑ dubbalaÑ yathÈ nÈma 
thÈmabal|papanno kuÒjaro naÄehi kataÑ agÈraÑ khaÓeneva viddhaÑseti, 
evameva kilesagaÓaÑ1 dhunÈtha vidhamatha viddhaÑsethÈti attho. 

 EvaÑ pana BuddhasÈsane ussÈhaÑ karontassa ekaÑsiko jÈtidukkhassa 
samatikkamoti dassento “yo imasmin”ti-ÈdinÈ tatiyaÑ gÈthamÈha. TaÑ 
suviÒÒeyyameva. 
 

Abhibh|tattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
14. GotamattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 SaÑsaranti Èyasmato Gotamattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? AyaÑ kira 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave puÒÒÈni karonto Sikhimhi 
Bhagavati parinibbute tassa citakaÑ devamanussesu p|jentesu aÔÔhahi 
campakapupphehi citakaÑ p|jesi. So tena puÒÒakammena devamanussesu 
saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde SakyarÈjakule nibbattitvÈ Gotamoti 
gottavaseneva abhilakkhitanÈmo vayappatto Satthu ÒÈtisamÈgame 
paÔiladdhasaddho pabbajitvÈ vipassanÈya kammaÑ karonto chaÄabhiÒÒo 
ahosi. Tena vuttaÑ ApadÈne2– 
______________________________________________________________ 
 1. KilesagahaÑ (Ka) 2. Khu 4. 39 piÔÔhe. 
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 “JhÈyamÈnassa Bhagavato, Sikhino Lokabandhuno. 
 AÔÔha campakapupphÈni, citakaÑ abhiropayiÑ. 

 EkataÑse ito kappe, yaÑ pupphamabhiropayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, citap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

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

 ChaÄabhiÒÒo pana hutvÈ vimuttisukhena viharanto ekadivasaÑ ÒÈtakehi 
“kasmÈ bhante amhe pahÈya pabbajito”ti puÔÔho saÑsÈre attanÈ1 
anubh|tadukkhaÒceva idÈni adhigataÑ nibbÈnasukhaÒca pakÈsento– 
 
 258. “SaÑsaraÑ hi nirayaÑ agacchissaÑ, 
 Petaloka’magamaÑ punappunaÑ. 
 Dukkhamamhipi tiracchÈnayoniyaÑ, 
 NekadhÈ hi vusitaÑ ciraÑ mayÈ. 
 
 259. MÈnusopi ca bhavo’bhirÈdhito, 
 SaggakÈya’magamaÑ sakiÑ sakiÑ. 
 R|padhÈtusu ar|padhÈtusu, 
 NevasaÒÒisu asaÒÒisu ÔÔhitaÑ. 
 
 260. SambhavÈ suviditÈ asÈrakÈ, 
 Sa~khatÈ pacalitÈ sade’ritÈ. 
 TaÑ viditvÈ maha’mattasambhavaÑ, 
 Santimeva satimÈ samajjhagan”ti– 

tÊhi gÈthÈhi tesaÑ dhammaÑ desesi. 

 Tattha saÑsaranti anÈdimati saÑsÈre saÑsaranto kammakilesehi 
paÒcasu gatÊsu cavanupapÈtavasena2 aparÈparaÑ saÑsarantoti attho. HÊti 
nipÈtamattaÑ. NirayaÑ agacchissanti saÒjÊvÈdikaÑ aÔÔhavidhaÑ 
mahÈnirayaÑ, kukkuÄÈdikaÑ soÄasavidhaÑ ussadanirayaÒca 
paÔisandhivasena upagacchiÑ. “Punappunan”ti idaÑ idhÈpi ÈnetabbaÑ. 
Petalokanti pettivisayaÑ, khuppipÈsÈdibhedaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Attano (SÊ, I) 2. Cavana-upapajjanavasena (SÊ, I) 
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petattabhÈvanti1 attho. Agamanti paÔisandhivasena upagacchiÑ upapajjiÑ2. 
Punappunanti aparÈparaÑ. DukkhamamhipÊti aÒÒamaÒÒaÑ 
tikhiÓakasÈpatodÈbhighÈtÈdidukkhehi dussahÈyapi. Li~gavipallÈsena hetaÑ 
vuttaÑ “dukkhamamhipÊ”ti. TiracchÈnayoniyanti migapakkhi-ÈdibhedÈya 
tiracchÈnayoniyaÑ. NekadhÈ hÊti oÔÔhagoÓagadrabhÈdivasena ceva 
kÈkabalÈka3 kulalÈdivasena ca anekappakÈraÑ anekavÈraÒca ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ mayÈ vusitaÑ niccaÑ utrastamÈnasatÈdivasena dukkhaÑ 
anubh|taÑ. TiracchÈnayoniyaÑ nibbattasatto mahÈm|ÄhatÈya cirataraÑ 
tattheva aparÈparaÑ parivattatÊti dassanatthaÑ idha “ciran”ti vuttaÑ. 

 MÈnusopi ca bhavo’bhirÈdhitoti manussattabhÈvopi mayÈ tÈdisena 
kusalakammunÈ samavÈyena abhirÈdhito sÈdhito adhigato. 
KÈÓakacchapopamasutta4 mettha udÈharitabbaÑ. SaggakÈya’magamaÑ 
sakiÑ sakinti saggagatisa~khÈtaÑ kÈmÈvacaradevakÈyaÑ sakiÑ sakiÑ 
kadÈci kadÈci upapajjanavasena agacchiÑ. R|padhÈtus|ti 
puthujjanabhavaggapariyosÈnesu r|pabhavesu. Ar|padhÈtus|ti 
ar|pabhavesu. NevasaÒÒisu asaÒÒisuÔÔhitanti r|pÈr|padhÈt|su ca na 
kevalaÑ saÒÒÊsu eva, atha kho nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊsu asaÒÒÊsu ca upapajja 
ÔhitaÑ5 mayÈti ÈnetvÈ yojetabbaÑ. NevasaÒÒiggahaÓena hettha 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊbhavo gahito. Yadipime dve bhavÈ 
r|pÈr|padhÈtuggahaÓeneva gayhanti, ye pana ito bÈhirakÈ tattha 
niccasaÒÒino bhavamokkhasaÒÒino ca, tesaÑ tassÈ saÒÒÈya 
micchÈbhÈvadassanatthaÑ visuÑ gahitÈti daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ dvÊhi gÈthÈhi bhavam|lassa anupacchinnattÈ anÈdimati saÑsÈre 
attano vaÔÔadukkhÈnubhavaÑ dassetvÈ idÈni tadupacchedena 
vivaÔÔasukhÈnubhavaÑ dassento “sambhavÈ”ti-ÈdinÈ tatiyaÑ gÈthamÈha. 
Tattha sambhavÈti bhavÈ. KÈmabhavÈdayo eva hi hetupaccayasamavÈyena 
bhavantÊti idha sambhavÈti vuttÈ. SuviditÈti vipassanÈpaÒÒÈsahitÈya 
maggapaÒÒÈya suÔÔhu viditÈ. AsÈrakÈti-Èdi tesaÑ viditÈkÈradassanaÑ. 
Tattha asÈrakÈti niccasÈrÈdisÈrarahitÈ. Sa~khatÈti samecca sambhuyya6 
______________________________________________________________ 
 1. PettibhÈvanti (SÊ, I) 2. AgacchiÑ uppajjiÑ (SÊ), agacchaÑ upapajjaÑ (I) 
 3. KÈkabaka (I) 4. Ma 3. 207; SaÑ 3. 397 piÔÔhesu. 
 5. UppajjiÑ ÔhitaÑ (SÊ) 6. Sambh|ya (SÊ, I, Ka) 
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paccayehi katÈ. PacalitÈti sa~khatattÈ eva uppÈdajarÈdÊhi pakÈrato calitÈ 
anavaÔÔhitÈ. Sade’ritÈti sadÈ sabbakÈlaÑ bha~gena eritÈ, ittarÈ 
bha~gagÈmino pabha~gunoti1 attho. TaÑ viditvÈ maha’mattasambhavanti 
taÑ yathÈvuttaÑ sa~khatasabhÈvaÑ attasambhavaÑ attani sambh|taÑ 
attÈyattaÑ issarÈdivasena aparÈyattaÑ pariÒÒÈbhisamayavasena ahaÑ 
viditvÈ tappaÔipakkhabh|taÑ santimeva nibbÈnameva maggapaÒÒÈsatiyÈ 
satimÈ hutvÈ samajjhagaÑ adhigacchiÑ ariyamaggabhÈvanÈya anuppattoti. 
EvaÑ thero ÒÈtakÈnaÑ dhammadesanÈmukhena aÒÒaÑ byÈkÈsi. 
 

GotamattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
15. HÈritattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 Yo pubbe karaÓÊyÈnÊti Èyasmato HÈritattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? 
Ayampi Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto Satthari parinibbute tassa citakap|jÈya kayiramÈnÈya gandhena p|jaÑ 
akÈsi. So tena puÒÒakammena devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ 
BuddhuppÈde SÈvatthiyaÑ brÈhmaÓakule nibbattitvÈ HÈritoti laddhanÈmo 
vayappatto jÈtimÈnaÑ nissÈya aÒÒe vasalavÈdena samudÈcarati. So 
bhikkh|naÑ santikaÑ gantvÈ dhammaÑ sutvÈ paÔiladdhasaddho pabbajitopi 
ciraparicitattÈ vasalasamudÈcÈraÑ na vissajji. AthekadivasaÑ Satthu santike 
dhammaÑ sutvÈ saÒjÈtasaÑvego vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ attano 
cittappavattiÑ upaparikkhanto mÈnuddhaccaviggahitataÑ2 disvÈ taÑ pahÈya 
vipassanaÑ ussukkÈpetvÈ arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne3– 

   “CitÈsu kurumÈnÈsu, nÈnÈgandhe samÈhaÔe. 
   Pasannacitto sumano, gandhamuÔÔhimap|jayiÑ. 

   Satasahassito kappe, citakaÑ yamap|jayiÑ. 
   DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, citap|jÈyidaÑ phalaÑ. 

   KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ -pa- kataÑ Buddhassa sÈsanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Pabha~gurÈti (SÊ) 2. MÈnuddhaccaviggahitacittaÑ (SÊ, I)  
 3. Khu 4. 37 piÔÔhÈdÊsu. 
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 ArahÈ pana hutvÈ vimuttisukhaÑ anubhavanto “yo pubbe karaÓÊyÈnÊ”ti-
ÈdinÈ tÊhi gÈthÈhi bhikkh|naÑ ovÈdadÈnamukhena aÒÒaÑ byÈkÈsi. TÈsaÑ 
attho heÔÔhÈ vuttoyeva. 
 

HÈritattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
_____ 

 
16. VimalattheragÈthÈvaÓÓanÈ 

 PÈpamitteti Èyasmato Vimalattherassa gÈthÈ. KÈ uppatti? Ayampi 
purimabuddhesu katÈdhikÈro tattha tattha bhave vivaÔÔ|panissayaÑ puÒÒaÑ 
upacinanto Padumuttarassa Bhagavato kÈle kulagehe nibbattitvÈ viÒÒutaÑ 
patto Satthari parinibbute sÈdhukÊÄanadivasesu vÊtivattesu Satthu sarÊraÑ 
gahetvÈ upÈsakesu jhÈpanaÔÔhÈnaÑ gacchantesu Satthu guÓe ÈvajjitvÈ 
pasannamÈnaso sumanapupphehi p|jamakÈsi. So tena puÒÒakammena 
devamanussesu saÑsaranto imasmiÑ BuddhuppÈde BÈrÈÓasiyaÑ 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ Vimaloti laddhanÈmo vayappatto 
SomamittattheraÑ nissÈya sÈsane pabbajitvÈ teneva ussÈhito vipassanaÑ 
paÔÔhapetvÈ na cirasseva arahattaÑ pÈpuÓi. Tena vuttaÑ ApadÈne1– 

 “Niharante sarÊramhi, vajjamÈnÈsu bherisu. 
 Pasannacitto sumano, paÔÔipupphamap|jayiÑ. 

 Satasahassito kappe, yaÑ pupphamabhip|jayiÑ. 
 DuggatiÑ nÈbhijÈnÈmi, dehap|jÈyidaÑ2 phalaÑ. 

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

 ArahattaÑ pana patvÈ attano sahÈyassa bhikkhussa ovÈdaÑ dento– 
 
 264. “PÈpamitte vivajjetvÈ, bhajeyyuttamapuggalaÑ. 
 OvÈde cassa tiÔÔheyya, patthento acalaÑ sukhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 4. 37 piÔÔhe. 2. Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 
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 265. ParittaÑ dÈrumÈruyha, yathÈ sÊde mahaÓÓave. 
 EvaÑ kusÊtamÈgamma, sÈdhujÊvÊpi sÊdati. 
 TasmÈ taÑ parivajjeyya, kusÊtaÑ hÊnavÊriyaÑ. 
 
 266. Pavivittehi ariyehi, pahitattehi jhÈyibhi. 
 NiccaÑ ÈraddhavÊriyehi, paÓÉitehi sahÈvase”ti– 

tisso gÈthÈ abhÈsi. 

 Tattha pÈpamitteti akalyÈÓamitte asappurise hÊnavÊriye. VivajjetvÈti taÑ 
abhajanavasena d|rato vajjetvÈ. Bhajeyyuttamapuggalanti sappurisaÑ 
paÓÉitaÑ kalyÈÓamittaÑ ovÈdÈnusÈsanÊgahaÓavasena seveyya. OvÈde cassa 
tiÔÔheyyÈti assa kalyÈÓamittassa ovÈde anusiÔÔhiyaÑ yathÈnusiÔÔhaÑ 
paÔipajjanavasena tiÔÔheyya. Patthentoti Èka~khanto. AcalaÑ sukhanti 
nibbÈnasukhaÑ phalasukhaÒca. Tampi hi akuppabhÈvato “acalan”ti vuccati. 
SesaÑ vuttatthameva. 
 

VimalattheragÈthÈvaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

TikanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 

PaÔhamo bhÈgo niÔÔhito. 
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÑse 409 
AkÈsiÑ 435 
AkuppÈ 391 
AkkhÈhi 373 
AgacchissaÑ 481 
AgamaÑ 482 
AgÈraÑ 322 
AgÈrasmÈ 324 
AggaÑ 199 
Aggadhammo 247 
AggahiÑ 254 
AggiÑ 435 
Aggi 43 
Agham|laÑ 294 
A~kusaggaho 215 
AcalaÑ sukhaÑ 485 
AcÈri 214 
Accayanti 338 
AccutaÑ padaÑ 18, 427 
Accenti 449 
AcchÈya 410 
AcchodikÈ 284 
AjaraÑ 115 
AjÈnatÈ 319 
AjÈnanto 435 
Ajja 215 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AjjhagamiÑ 298 
AjjhattaÒca 380 
Ajjhosa 256 
AÒjanaÑ vanaÑ 161 
AÒjasaÑ 124, 373 
AÒÒaÑ 223 
AÔÔito 354 
AÔÔha 371 
AÔÔha~gikaÑ 124 
AÔÔhapesi 130 
AÔÔhisaÒÒÈya 87 
AÓuÑ 48 
AtanditÈ 16 
Atandite 475 
Ati-uÓhaÑ 449 
AtibharitÈya 410 
AtimaÒÒeyya 446 
AtisÈyaÑ 449 
AtisÊtaÑ 449 
AttavaÓÓaÑ 425 
AttasambhavaÑ 483 
AttÈ 360 
AttÈnaÑ 109, 236 
AtthaÑ 18, 47, 333 
Atthadassino 47 
AtthapucchanaÑ 126 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AtthavicintakaÑ 447 
Atthassa 270 
AtthÈya 324, 456 
Atthiko 264 
Atthu 149 
Atth|panÈyikÈ 5, 8 
Attho 167, 324, 334, 385 
Adissittha 378 
AdÊnamÈnaso 459 
AdÊno 382 
AddhÈ 400 
AddhÈnaÑ 431 
Adhigaccheyya 230 
Adhicetaso 194 
AdhivÈsaye 114 
AnagÈriyaÑ 148, 324 
AnaÓÈ 326 
AnatthasaÑhitaÑ 269 
Anatthiko 309 
Anatthe 429 
Anappake 350 
Anayena 312 
AnariyaÑ 151 
Anavassuto 349 
Anavositatto 261 
AnÈmantetvÈ 122 
AnÈsannavarÈ 122 
AnÈsavaÑ 387 
AnÈsavassa 419 
AnÈsavo 259, 319 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AniketavihÈro 126 
AniccataÑ 280 
AniccÈ 462 
AniccÈni 392 
AnibbisaÑ 217 
Animitto 243 
Anissito 243 
Anu 135 
Anukampati 404, 453 
AnukampÈya 385, 457 
Anukkame 405 
Anutappati 443 
AnuttaraÑ 115 
Anuddhato 38, 425 
Anupatanti 135 
AnuppattÈ 101 
Anuppatto 282, 385 
Anubr|hayaÑ 99 
AnumaÒÒa 203 
AnuyuÒjisaÑ 354 
AnuyuÒjetha 418 
Anuvassiko 100 
AnuvigaÓeti 276 
AnusÈsi 189 
AnussariÑ 371 
AnekajÈtisaÑsÈraÑ 217 
Anejo 130 
AntaÑ 228 
Antakaro 407 
Antaravassamhi 317 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AntaravassÈnaÑ 317 
AndhakÈre 378 
Andhabh|to 431 
Andho 249 
AnnapÈnassa 319 
AnvÈgataÑ 182 
AnvesaÑ 435 
Apacito 398 
ApaceyyÈnaÑ 398 
ApadÈne 149 
Aparaddho 217 
AparÈjite 321 
AparÈparaÑ 309 
AparimitadassinÈ 241 
ApassaÑ 431 
ApassantaÒca 177 
ApÈnudi 60 
Api 319 
Apurakkhato 128, 476 
ApekkhaÑ 67 
ApekkhavÈ 445 
ApekkhÈ 400 
Apetabheravo 55 
ApetalomahaÑso 58 
AppaÑ 220 
Appakasirena 84 
AppaÒÒÈto 319 
AppaÔimassa 135 
AppattamÈnaso 438 
Appamajjato 194 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Appamattassa 431 
AppamattÈ 48 
Appamatto 141, 159 
AppalÈbho 349 
ApharÊ 87 
AbbahitvÈna 362 
AbbhatÊtÈ 457 
AbhayÈni 224 
AbhÈvitaÑ 322 
AbhÈsittha 33 
AbhiÓhaso 102, 388 
Abhinadanti 97 
AbhinandÈmi 407 
Abhinikkhamma 475 
AbhirÈdhito 482 
Abhisattova 299 
AbhisandahitvÈ 345 
AmataghaÔikÈyaÑ 410 
Amatassa 95 
AmatogadhaÑ 373, 388 
AmaraÑ 435 
AmoghaÑ 417 
AmoghÈ 163 
Ambapallavasa~kÈsaÑ 409 
AmbusevÈlasaÒchannÈ 284 
Amma 143 
Amhi 309 
Amhi nibbuto 252 
AyaÑ 164, 247, 276 
Ayoni 435 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Ayoniso 353 
AraÒÒasaÒÒino 277 
AraÒÒasmiÑ 114, 459 
ArahaÑ 398 
AriyaÑ 124 
AriyÈ 341 
Ar|padhÈt|su 482 
AlaÑ 477 
AlabhitthaÑ 432 
Avaca 75 
AvajÈnanti 319 
AvapatitaÑ 405 
AvarajjhissaÑ 372 
Avahiyyase 289 
AvidvÈ 345 
Avippavasato 299 
AvedayuÑ 312 
AsakkhiÑ 236, 477 
Asa~kheyyesu 416 
AsaÒÒatÈ 127 
AsaÒÒisuÔÔhitaÑ 482 
AsamÈhito 360 
AsÈrakÈ 482 
Asi 393 
AsitÈsu 141 
Asito 130 
AsÊti vassakoÔiyo 252 
AsokaÑ 444 
AsmÈ lokÈ 453 
Asmi 219 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Assa 339, 485 
Assatthe 432 
AssaddhÈnaÑ 456 
AssÈ 419 
Assito 342 
Assu 228, 232 
Assosi 321 
AhaÑ 148, 189, 321 
Ahi 446 
Ahu 87, 439 
Ahu tuyhaÑ 462 
Ah| 416 
Aho 415 
AhorattÈ 338 

[ Œ ] 
ŒgataÑ 428 
ŒgatÈnaÑ 43 
Œgato 138 
Œgamma 122 
ŒjaÒÒo 84 
ŒtÈpÊ 31, 169 
Œdiccabandhuno 104 
ŒdÊnavaÑ 309, 349 
ŒnÊtÈya 203 
ŒbÈdhiko 398 
ŒbÈdhe 112 
ŒyasmÈ 33 
Œyu 338 
ŒyuvÈ 451 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
Œyusa~khayaÑ 207 
ŒraddhabalavÊriyo 371 
ŒraddhavÊriyÈ 341, 350 
Œrambhatha 480 
ŒropamÈnakaÑ 428 
ŒlokadÈ 43 
Œsajja 102 
ŒsandiÑ 160 
Œsavakkhayo 294, 303 
ŒsavÈ 243, 256 
ŒsiÑ 354 
ŒhÈraÔÔhitiko 312 
ŒhÈro 312 
Œhu 164, 389 

[ I ] 
IcchatÈ 372 
IcchÈmi 398 
Icche 445 
IjjhiÑsu 175 
ItarÊtarena 280, 446 
Iti 232, 423, 449, 
Ito 75 
ItthaÑ 33 
IdaÑ 214 
IdaÑ ahu 449 
IddhiyÈ 130 
Idha 199 
Idha 71, 67, 143, 319 
Idheva 223, 393 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
IndagopakasaÒchannÈ 74 
IndriyÈni 419 
ImaÑ 18 
Iva 5 

[ U ] 
UkkaÓÔhitopi 268 
Ukkhipe 424 
Ukkhepakatavacchassa 186 
UggacchiÑ 391 
UÒche 350 
UÓhodakaÑ 398 
UttamaÑ 264, 427 
UttamapuggalaÑ 485 
Uttame 321 
Uttamo 199 
Uttari 82 
UttiÓÓÈ 238 
UdakÈ 236 
Udaggameghena 277 
Udapajjatha 112 
UdabbahiÑ 354 
UdayabbayaÒca 67 
UddhaccaÑ 209 
Uddhato 354 
UddhÈtuÑ 236 
UpakaÓÓamhi 411 
UpagÈmino 256 
UpaccagaÑ 391 
UpajjhÈyassa 385 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpajjhÈyo 75 
UpadhiÑ 345 
Uparato 38 
Uparujjhati 338 
Uparundhanti 336 
Upasa~kami 378 
Upasantassa 194 
Upasanto 38 
Upasamanti 154 
UpÈgamiÑ 65 
UpÈyakusalena 354 
UpÈsitÈ 388 
Upeti 261, 345 
Uppajjanti 309 
Uppatantesu 213 
Uppate 213 
Uppanno 184 
UbbhaÑ 366 
Ubbhato 144 
UbhayÈ 453 
Usabhassa 278 
UsukÈrÈ 90 

[ E ] 
Ekako 402 
Eka~gadassÊ 271 
EkattanirataÑ 152 
EkadhammaÑ 446 
EkapupphaÑ 252 
EkarattiÑ 371 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ E ] 
EkÈ vÈcÈ 317 
EkÈsanassa 454 
Eko 58, 460 
Etarahi 389 
EtÈdisaÑ 416 
Etena 264 
Ettha 479 
Edhati 452 
Eraka 245 
Eraye 425 
EritaÑ 267 
EvaÑ 387 
EvaÑ diÔÔhÈ 462 
EsanaÑ 312 
Eso 289 
Essati 404 
Ehi 385 

[ O ] 
Okkhipe 425 
Oggayha 161 
OghatiÓÓo 83 
OghÈ ca ganthÈ 238 
OcetuÑ 411 
OdakaÑ 338 
Odariko 261 
Opiya 301 
ObhÈsajÈtaÑ 102 
OmaÔÔho 131 
Oruyha 409 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
Olikhissanti 378 
OvÈde 485 
OhÈya 342 

[ Ka ] 
KaÑsaÑ 254 
Ka~khaÑ 43, 321 
Ka~khÈ 211, 321 
Ka~khetha 71 
Kacci 108 
KaÔukaÑ 339 
KaÓhÈ 102 
KaÓho 331 
KataÑ 101 
KataÑ kiccaÑ 182 
KatantaÑ 18 
KatapadaÑ 411 
KatvÈna 409 
KantÈraddhÈnapakkhando 250 
Kappako 378 
KappaÔakuro 410 
KappaÔo 410 
KappÈkappesu 476 
KaraÑ 449 
KaraÑ bÈlo 339 
KaraÓÊyÈni 443 
Karassu 148 
Karissasi 422 
Karoti 345 
Kali~garaÑ 428 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KalyataÑ 278 
KalyÈÓe 475 
Kassa 419 
KaÄÊro 203 
KÈpurisena 313 
KÈmaÑ 148 
KÈmakÈmino 457 
KÈmaguÓÈ 477 
KÈmaguÓe 407 
KÈmacchando 209 
KÈmadhÈtuÑ 391 
KÈmayati 245 
KÈmarÈgena 354 
KÈmÈ 478 
KÈmÈ aniccÈ 399 
KÈme 143 
KÈyagatÈsatiÑ 58 
KÈyaduÔÔhullagaruno 287 
KÈyo 266 
KÈraÑ katvÈna 457 
KÈrambhiyaÑ 97 
KÈla~katÈ 457 
KÈlapabba~gasa~kÈso 459 
KÈhasi 393 
KÈhÈmi 264 
KÈÄÊ 345 
KiÑ jiyyate 462 
KiÑ te 301 
KiccaÑ 372 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KicchÈ 280 
KilesÈ 191 
Kiso 459 
KÊranti 336 
KukkuÄÈ 144 
KuÒjaro 405, 480 
KuÔikÈ 29, 31 
KuÔikÈ katÈ 163 
KuÔÊ katÈ 316 
Kuto 404 
KudÈssu 228 
KunnadÊnaÑva 338 
Kuppati 404 
KuppanÊye 404 
KumÈrÊhi 167 
Kule kule 462 
Kulesu 312 
KusaÑ 106 
KusalÊ 119 
KusÊtaÑ 340 
KusÊto 261 
KetunÈyeva 184 
KetuhÈ 184 
KevalaÑ 87 
KevalÈ 423 
Kese me 378 
KolÈhalaÑ 460 
Kovido 95, 196, 230 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhaÓÈ 449 
KhandhÈ 234, 362 
KhandhÈnaÑ 98 
KhalitvÈ 146 
Khippameva 87 
KhÊÓÈ 324 
KhÊyati 338 
Khujjakehi 140 
KhemaÑ 444 
Kho 138, 319, 336 

[ Ga ] 
Ga~gÈtÊre 316 
Ga~gÈsotova 373 
GacchaÑ 342 
GacchÈma 385 
GatÈni 419 
GatÊ 431 
GatÊsu 431 
GantvÈ 326 
GandhabbÈ 367 
GabbhaÑ 261 
Gamissasi 315 
GambhÊraÑ 47 
GambhÊro 280 
Garahanti 360 
Gavesanto 392 
GahakÈni 392 
GahakÈraÑ 392 
GahakÈraka 393 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
GahaÔÔhÈnaÑ 187 
GaÄagaÄÈyati 402 
GÈthÈ 5, 8 
GÈmaÑ 409 
GÈmÈ 122 
GÈmo 460 
GiddhÈ 181 
Girigabbhare 5, 7 
GirinÈ 289 
GihittaÑ 261 
GuttadvÈro 294 
GehaÑ 393 
Gotama 301 
Gona~gulamigÈyutÈ 284 
Gona~gulÈ 284 
GhaÔÔayanto 314 
GharÈ nikkhamma 407 

[ Ca ] 
Ca 128, 182, 319, 359 
CakkhudadÈ 43 
CajitvÈna 143, 252 
CattÈro satipaÔÔhÈne 371 
Capalo 354 
CarÈmi 312 
CaritakaÑ 126 
Carimo 416 
Carimha 326 
CarissÈmi 462 
Careyya 334 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CalÈ saddhÈ 462 
Cavanti 309 
CÈrikaÑ 215 
CittaÑ 102, 354 
CittakathÊ 451 
CittakaliÑ 429 
CittadubbhakaÑ 429 
Cittanimittassa 230 
Cittabhaddaka 422 
Cittav|pasamassa 454 
CintetuÑ 280 
CihacihÈbhinadite 152 
CÊvaraÑ 409 
CutÈ 181 
Ce 319 
Cetaso paÓidhÊ 439 
Cetosamathakovido 282 
CoditÈ 457 
CoÄÈ 378 

[ Cha ] 
Channa 29 
ChannÈ 31 
ChaphassÈyatane 294 
ChambhitattaÑ 402 
Chavasitto 316 
ChavipÈpaka 422 
Cha sahassÈni 367 
Chijjati 211 
Chinde 82 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha - Ja ] 
Chinnam|lakÈ 239, 303 
ChettuÑ 400 
Ja~ghabalaÑ 462 
JaÒÒÈ 67 
Janamhi 342 
JanÈ 336 
Janitena 342 
Janeti 277 
Janena 342 
Jano 342 
JayaÑ 199 
Jaha sÊghaÑ 227 
Jahe 82 
JÈgaro 417 
JÈti 324, 479 
JÈtimaraÓasaÑsÈro 416 
JÈtisaÑsÈro 478 
JÈtisu 223 
JÈto 184 
JÈnÈhi 163 
JÈlasa~khÈto 324 
JÈliniÑ 362 
JiÓÓaÑ 207 
JinasÈsanaÑ 324 
JÊramÈnena 115 
JÊvantaÑ 143 
JÊvitaÑ 312, 338, 417 
JÊvituÑ 445 
JÊvite 287 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Jha ] 
JhÈnarato 71 
JhÈnÈni 411 
JhÈpitÈ 191 
JhÈyaÑ 97, 230 
JhÈya 301 
JhÈyataÑ 427 
JhÈyino 341 
JhÈyeyya 128 

[ ©a - ®ha - �a ] 
©Ètayo 457, 479 
©Ètibandhavapemena 457 
©ÈtÊnaÑ 456 
©Èto 334 
®hÈnÈ 443 
®hitatto 55 
�aÑsehi 114 
�ayhamÈne 132 

[ Ta ] 
TaÑ 429, 435 
TacchakÈ 90 
TaÓhÈ 362 
Tatiye 317 
TatuttariÑ 460 
Tato 122, 378 
Tato cittaÑ 391 
Tattha tattha 17, 392 
Tattheva 336 
Tatra 114 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TathÈ 241 
TathÈgatÈnaÑ 42 
TathÈ tayo 460 
TathÈ hi 276 
Tatheva 299 
TadÈcaraÑ 124 
TapaÑ 435 
TappamÈnena 115 
Tappito 264 
Tamokhandho 317 
TaruÓajÈtikÈ 276 
TasmÈ 128, 212, 400 
Tassa 398 
TahiÑ 167 
TÈdino 135 
TÈdisaÑ 102 
TÈdisako 453 
TÈlapattÈnaÑ 316 
TÈÄessaÑ 411 
TiÔÔhati 256 
TiÔÔha makkaÔa 315 
TiÓÈ 449 
TiÓÓaÑ me 316 
TidivaÑ sukhaÑ 457 
TiracchÈnayoniyaÑ 482 
Tuccho kÈyo 378, 380 
TuyhamevetaÑ 462 
TulayitvÈna 273 
Tusseyya 446 
T|lamiva 267 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
Te 97, 149, 163, 326, 457 
Te khandhÈ 309 
TejanaÑ 90, 109 
Tena 95, 224, 247 
Tevijjo 319, 436 
TevijjohaÑ 282 
TesaÑ 400 
Te selÈ 284 
TvaÒca 373 

[ Tha ] 
ThalaÑ 236 
ThinamiddhaÑ 209 
Th|ÓikÈ 393 
Thero 33 
ThokaÑ thokaÑ 462 

[ Da ] 
DadhithÈlakaÑ 345 
DabbaÑ 106 
Dabbo 55 
Damena 54 
Damenti 90 
DassanasampannaÑ 146 
Daharo 417 
DaÄhaparakkamÈ 351 
DaÄhavÊriyena 372 
DaÄhasallasamappito 477 
DÈÔhÊnaÑ 5, 7 
DÈyÈdo 87, 337 



 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 498 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈresu 400 
DiÔÔhÈ 234, 399 
DiÔÔho 393 
Ditto 409 
DivÈ 228 
DisvÈ 255 
DÊghaÑ 431 
DukkhaÑ 482 
Dukkhakkhandho 217 
Dukkhakkhayo 303 
DukkhajÈtassa 217 
DukkhÈ kÈmÈ 245 
DukkhÈ jÈti 392 
DukhitaÑ 207 
DuccaritaÑ 462 
DucchannaÑ 322 
Dujjaho 313 
DutiyÈbhisecanaÑ 254 
Duddamiyo 54, 62 
DuddasaÑ 48 
Dunnikkhamo 203 
DuppabbajjaÑ 279 
DumantitaÑ 65 
DumapattaÑ 38 
DumavhayÈya 184 
Dummedho 228, 271 
DuradhigamÈ 280 
DuradhivÈsÈ 280 
DurannayaÑ 243 
DurubbahaÑ 313 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dullabho 429 
Duve 460 
D|raÑ 315 
Deva 30 
Deva 32 
Devo 158, 402, 460 
DesitaÑ 196, 444 
Desito 247 
DosasaÑhitaÑ 151 
Doso 219 
DvÈre 451 
DvinnaÑ 317 

[ Dha ] 
DhaÑsate 443, 453 
Dha~kar|pÈ 345 
DhajÈlu 367 
DhanaÒca 400 
Dhamanisanthato 459 
DhammaÑ 196, 321 
DhammaÔÔho 456 
DhammatÈ 402 
DhammadassanaÑ 418 
DhammadharÈ 399 
DhammaratiyÈ 351 
Dhammarasena 264 
DhammasudhammataÑ 101, 435 
DhammÈ 415 
DhammÈdÈsaÑ 380 
Dhamme 38, 69 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
Dhammesu 65 
Dhammo 387 
DharaÓÊ 154 
DhÈvi 315 
DhunÈti 38 
DhunÈtha 480 
DhuraÑ 382 

[ Na ] 
NaÑ 319 
Na 268, 276 
NakkhattamÈlinÊ 405 
Nagaggesu 277 
Nagavivaragato 135 
NagÈ 277 
Na~galÈvattanÊ 84 
Na~galÈsu 141 
NadantÈnaÑ 5, 7 
Nadanti 387, 427 
NadissÈma 385 
Nandaka 385 
NandamÈna 428 
NabhaÑ 427 
Namo 149, 247 
Nayanti 90 
Naro 453, 459 
Navapabbajito 475 
NavÈ 164 
Navena 277 
Navo 475 
NaÄasetuÑva 61 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NaÄÈgÈraÑva 480 
NÈgo 459 
NÈdhigacchanti 262 
NÈdhigaccheyya 334 
NÈnattena ca kammunÈ 336 
NÈnÈjanapadaÑ 127 
NÈpagataÑ 65 
NÈriyo 167 
NÈvatiÔÔhati 95 
Nikanti 91 
Nikkamatha 480 
Nikkhamit|na 207 
Nikkhame 439 
NikkhipissÈmi 91 
Niggayha 457 
NiggahÊtosi 315 
NiggahessÈmi 215 
NiccaÑ 351 
Niccameva 122 
Nicco 309 
NiddÈyitÈ 85 
Nipako 230 
Nipatati 299 
Nipatantesu 213 
Nipate 213 
NipÈtessaÑ 439 
NipuÓaÑ 48, 104, 427 
Nibodhenti 97 
NibbÈnaÑ 301 
NibbÈnagamo 232 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na - Pa ] 
NibbÈyissaÑ 362 
NibbutiÑ 115 
Nibbuto 219 
NimiyaÑ 115 
Niyojayi 429 
NirayaÑ 481 
NirÈmisaÑ 230 
NirÈmise 84 
Nirujjhati 444 
NivÈtavuttinÈ 201 
NivÈtÈ 30 
NivÈpapuÔÔho 86, 261 
NisinnÈ 345 
Nisinno 409 
NisÊthe 43 
NÊlabbhavaÓÓÈ 73 
NÊlÈ 97 
NÊlÈsugÊvÈ 97 
NÊvaraÓe 380 
N|na 276 
NekadhÈ 482 
NetarÈ 108 
NettikÈ 90 
NerayikÈ 179 
NevasaÒÒisu 482 
No 108 
No 280, 385 
NhÈtako 436 
PaÑsuk|laÒca 317 
PakataÑ kammaÑ 220 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pakubbati 337 
Pakkame 268 
Pakkhando 477 
PakkhimÈ 330 
Pa~kapalipÈ 238 
Pa~ko 312 
PacalÈyamÈno 411 
PacalitÈ 483 
PacÈlesi 411 
PaccabyadhiÑ 104 
PaccavekkhisaÑ 378 
PaccesaÑ 175 
PacchÈ hanati 330 
Pacchimako 416 
PajÈ 108 
PajÈnaÑ 345 
Pajjalito 43 
PaÒca 82 
PaÒcakkhandhÈ 303 
PaÒcasa~gÈtigo 82 
PaÒcÈhÈnaÑ 438 
PaÒÒaÑ 42 
PaÒÒavÈ 199, 370 
PaÒÒÈbalÊ 71 
PaÒÒÈya 315 
PaÔika~khÈmi 407 
PaÔigamissÈmi 99 
PaÔijaggituÑ 405 
PaÔipajjissaÑ 388 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔipadÈya 321 
PaÔissato 91 
PaÓÉaraketunÈ 184 
PaÓÉÈ 47 
PaÓÉitaÑ 477 
PaÓÉitÈ 47 
PaÓÉito 271 
Patanti 181 
PatitÈ 181 
PatitiÔÔhati 146 
PatissatÈ 138 
Patissato 169, 230,  
 407, 432 
PattÈgate 350 
PattiyÈ 124, 380 
Patto 294, 309 
Patthayasi 158 
Patthento 485 
PathaviÑ 87 
Pathassa 196 
PadaÑ tassa 243 
PadakkhiÓaÑ 98 
PadakkhiÓakammaÑ 126 
PadÈlitÈ 234, 478 
PadÈlito 317 
PadhaÑsayi 184 
Panassati 336 
PanÈdo 366 
PanudissÈmi 106 
PanthÈni 334 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PapajjiÑ 196 
PabbajiÑ 207, 273 
Pabbajito 100, 148,  
 169, 391 
Pabbatena 289 
PabbÈjayi 385 
PamÈdo 301 
PamuccituÑ 477 
ParakkamaÑ 372 
ParapÈÓÈni 453 
ParamaÑ santiÑ 115 
ParamahitÈnukampino 276 
ParamhÈ 453 
ParÈjito 405 
Parikkhipe 424 
ParikkhÊÓaÑ 220 
ParikkhÊÓÈ 243 
ParicariÑ 435 
ParicÈretvÈ 252 
PariciÓÓo 387 
Paricchadena 289 
ParijÈnanti 444 
PariÒÒÈtÈ 239, 303, 362 
PariÒÒÈya 362 
ParittaÑ dÈruÑ 340 
Parinibbissati 259 
Parinibbuto 55, 62 
Paribbaje 350 
ParibhuttaÑ 241 
ParivajjitÈ 238 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
ParivattisaÑ 431 
Pare 359, 424 
PalÈlacchannako 423 
Pavassa 158 
PaviÔÔhassa 439 
PavivittÈ 341 
PavivekarasaÑ 230 
PasaÑsanti 359 
Pasakkiya 301 
Pasavati 453 
PassaÑ 439 
Passa 435 
PassantaÑ 177 
Passo 177 
PahÈya 350 
PahitattÈ 341, 351 
PahÊnamÈnassa 419 
PahÊnÈ 478 
PahÊno 219, 324 
PÈkatindriyo 276 
PÈcÊnavaÑsadÈyamhi 350 
PÈÔaliputtavÈsino 451 
PÈÓesu 119 
PÈtayiÑsu 477 
PÈtÈlÈ 238 
PÈdape 432 
PÈnabhojanaÑ 446 
PÈpaÑ 223 
PÈpake 38 
PÈpako 339 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈpadhammo 319 
PÈpamitte 485 
PÈpÈni 331 
PÈpÈni kammÈni 339 
PÈpena 250 
PÈmojjabahulo 69 
PÈragataÑ 425 
PÈraguÑ 130 
PÈvisiÑ 409 
PÈsÈ 477 
PiÓÉikÈya 462 
PitvÈ 264 
PiyaÑ nimittaÑ 255 
Piyar|pe 407 
PiyasmiÑ 119 
PilavatÊva 267 
Pihayanti 179, 419 
PÊtisukhena 266 
Puggalo 319 
Puttaka 224 
PuttadÈraÑ 400 
Puttesu 400 
Puthu-aÒÒavÈdinaÑ 232 
Puthujjano 431 
PuthusilÈ 284 
PunappunaÑ 345, 479 
Punabbhavo 191, 378, 416 
PunarÈgatÈ 182 
Pubbe 223, 330 
PurÈÓiyÈ 164 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 503 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PurisakiccÈni 449 
Pure 214 
Pure saddhÈ 462 
P|janÈ 312 
P|janeyyÈnaÑ 398 
P|jito 387, 398 
PekkhamÈnassa 391 
PetalokaÑ 481 
PoÔakilaÑ 106 
Posiyo 122 

[ Pha ] 
Phandati 152 
Pharus|pakkamÈ 336 
PhalagaÑ 102 
PhÈsukÈ 393 
PhuÔÔho 114, 266 
PhusÈhi 427 
PhusitvÈ 18 

[ Ba ] 
Bajjhare 325 
Bandh| 456 
BalaÑ 400 
BahiddhÈ 232, 380 
BahuÑ 220, 342, 453 
BahukuÔajasallakikena 289 
BahussutÈ 451 
BÈhaÑ 345 
Bile 402 
BiÄibiÄikÈ 301 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Bujjhati 339 
Budho 476 
BuddhagataÑ 432 
Buddhappavedite 69 
BuddhaseÔÔhassa 385 
Buddhassa 87 
BuddhÈ 415 
Buddhi 212 
Buddhena 354 
Bojjha~gÈ 362 
Bojjha~ge 362 
BoddhuÑ 372 
ByagÈ 378 
ByÈdhayissasi 148 
ByÈdhitaÑ 207 
ByÈpÈdo 209 
ByÈhare 425 
BrahatÊ 345 
BrahÈvane 114, 459 
BrahmacariyÈnuciÓÓena 452 
Brahmabandhu 436 
BrahmÈ 460 
Brahmuno 391 
BrÈhmaÓa 398 
BrÈhmaÓo 436 
Br|mi 429 

[ Bha ] 
BhagavÈ 232 
BhaggÈ 393 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bhajeyya 475, 485 
Bhaddo 84 
BhayaÑ 402 
Bhava 224 
Bhavanetti 324 
Bhavam|lopagÈmino 256 
BhavarÈgappahÈnÈya 133 
BhavarÈgahatassa 389 
BhavarÈgo 389 
BhavÈ sabbe 234 
Bhavissati 389 
Bhave 354 
Bhavo 309 
BhÈvayaÑ 371 
BhÈvayitvÈna 362 
BhÈvaye 82 
BhÈvitaÑ cittaÑ 404 
BhÈvitattÈnaÑ 5, 8 
BhÈvitÈ 362 
BhÈsati 187 
BhÈsamÈnÈ 399 
BhÈsitÈ 317 
Bhikkhu 58, 349 
Bhinda 109 
Bhinnasiro 345 
Bhiyyo 278 
BhutvÈna 98 
Bh|sanÈrato 108 
BhetvÈ 345 
Bherave 402 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhesakaÄÈvane 87 
BhojanaÑ 71 

[ Ma ] 
MaÑ 148 
Ma 109, 122, 141 
MagadhÈ 423 
MaggaÑ 373 
Magge 321 
Maggena 95 
MaccÈnaÑ 338 
Maccu 60 
Maccuno 480 
MaccurÈjassa 477 
MaccuhÈyÊ 319 
MaÒÒehaÑ 87 
MaÓikuÓÉalesu 400 
MaÓÉanaÑ 354 
MataÑ 143, 207, 241 
Matikusalena 201 
MattaÒÒ| 459 
MattamaÒÒÈsi 411 
MattikÈpattaÑ 254 
Matthake 132 
MathitÈ 262 
MadhupÈyasaÑ 98 
Manasikaroto 255 
ManasikÈrÈ 353 
ManoramÈ 167 
ManoramÈni 207 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Manorame 407 
MantabhÈÓÊ 38 
Mando 261, 345 
MayhaÑ 191 
MaraÓe 91 
Mahagghaso 85 
MahaÓÓave 340 
Mahato 196 
MahantaÑ 47 
MahabbhayaÑ 349 
MahÈketuÑ 184 
MahÈjhÈyÊ 282 
MahÈmahÊ 427 
MahÈrasaÑ 196 
MahÈvarÈhova 261 
MahÈvÊre 321 
MahÈvÊro 189 
Mahogheva 236 
Mahogho 61 
MÈ 224 
MÈÓave 449 
MÈnÈ 238 
MÈnusopi 482 
MÈnena 262 
MÈravisaye 477 
MÈlutena 267 
MÈluterito 451 
MÈluto 38, 154 
MigÊ yathÈ 276 
Mitte 475 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MiddhÊ 85 
Mukhana~galÊ 261 
MuÓÉo 349 
Mutto 238 
Munayo 325 
Muni 385, 398 
Munino 194, 462 
M|sikasobbhaÑva 446 
Me 29 
Me 91, 112, 282, 316 
Mettena cittena 453 
MedhÈvÊ 418, 456 
MoghaÑ 360 
MogharÈjÈ 422 
Modanti 457 
Monapathesu 194 
MonissaÑ 373 
Monena 373 
MorÈ 97, 426 
Moho 219 

[ Ya ] 
YaÑ kammaÑ 337 
YaÑ saÒÒaÑ 433 
Yatatto 67 
Yato 391, 400 
Yattha 95, 415 
YathÈ 119 
YathÈ 43 
YathÈgottÈ 15 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YathÈdhammavihÈrino 15 
YathÈdhimuttÈ 16 
YathÈnÈmÈ 15 
YathÈpi 84 
YathÈbh|taÑ 234 
YathÈsukhaÑ 31 
YadatthiyaÑ 71 
Yadattho 175 
YadÈ 85, 321 
Yanti 127 
Yasa’ssa 124 
YasassinÈ 289 
Yassa 243, 366 
YÈya 385 
YÈvanto 479 
YuÒjati 417 
YuÒjatha 480 
Y|po 366 
Ye te 336 
Yena yena 224 
YesaÑ 167 
Yo 54, 67 
YogakkhemaÑ 115 
Yogakkhemassa 196, 380 
Yodha 453 
Yoniso 215, 354 

[ Ra ] 
Rakkhitatto 334 
RakkhitabbÈsu 325 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RajanÊyesu 404 
Rajjantipi 462 
RaÔÔhacariyÈ 128 
RataÑ 182 
RatÈ 350 
RatiÑ 351 
Rato 228 
Ratti 405 
RattindivaÑ 226 
RattindivÈ 84 
Ramanti 351 
RamamÈno 268 
Ramayanti 74, 284 
RammaÑ 182 
RasaggaÑ 264 
Raho 454 
Rahogato 276 
RÈgaÒca 400 
RÈjÈ 60 
Rukkham|lagahanaÑ 301 
RucirÈ 73 
R|paÑ 255, 299 
R|padhÈt|su 482 

[ La ] 
LaddhaÑ 435 
Labhate 124 
Lahuko vata 266 
LÈbhÈlÈbhena 262 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 507 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LÈbhÊ 319, 349 
Lokassa 67 
LokiyaÑ 351 
Loke 398, 477 
LomahaÑso 402 

[ Va ] 
Vajanti 95 
VaÒcitÈse 262 
VaÔÔadukkhaÑ 444 
VaÉÉhati 124 
VaÉÉhanti 256 
VaÉÉhitaggo 203 
VaÓÓa 331 
Vata 236 
Vatthapasuto 108 
Vatthu 223 
VaddhanaÑ 333 
VadhaÑ 326 
Vane 435 
VamitvÈna 294 
Vayo 299 
Vase 268 
Vaseyya 334 
Vassa 30 
Vassati 158, 402 
Vassehi 186 
Vahate 382 
VÈ 67, 141 
VÈti 154 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÈtehi 398 
VÈyasi 108 
VÈsaÑ vicakkhaÓo 269 
VÈhasÈ 433 
VikkhÊÓo 478 
Vigato 219 
VicakkhaÓÈ 48 
VicarantÈ 127 
VicikicchÈ 209 
VijÈnatÈ 122, 405 
VijÈniya 230 
VijitÈvÊ 55, 58 
Vijjati 389 
VijjÈvimuttiÑ 175 
VijjutÈ 135, 154 
VitiÓÓaka~kho 55 
Vitto 387 
VidÈlitÈ 393 
Vidhamissati 393 
VinayaÑ 476 
Vinayanti 43 
VinaÄÊkatÈ 431 
Vineyya 128 
VipassitvÈ 18 
Vipulena 266 
Vippamuttosi 149 
VimariyÈdikataÑ 393 
VimuccamÈno 391 
Vimucci 391 
Vimutti 391 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VimuttikusumasaÒchanno 259 
Vimokkho 243 
Viya 371 
VirajaÑ 444 
Virajjanti 462 
VirattaÑ 404 
VirÈjaya 164 
VirÈdhenti 127 
VivajjetvÈ 485 
VivaraÑ 135 
VivekaÑ 99 
VivekakÈmassa 277 
VisaÑhatÈ 238 
Visena 264 
VissaÔÔhakammante 449 
ViharaÑ 149, 476 
Vihara 141, 226 
Viharato 439 
ViharÈmi 402 
VihariÑsu 16 
Vihari 67 
VihÈraÑ 439 
VÊtaÑseneva 330 
VÊtaÑso 330 
VÊtarÈgo 163 
VÊrÈ 387 
VÊriyaÑ 372 
VÊriyaparakkamaÑ 439 
VÊro 62 
VuÉÉhÈ 148 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vutti 280 
VuyhamÈno 236 
VusitaÑ 324, 482 
Ve 279, 325 
VeÔhamissena 336 
Vedag| 67, 436 
VedanÊyaÑ 223 
Vedeti 256 
VeÄugumbasmiÑ 98 
Vo 138 

[ Sa ] 
SaÑkilissamÈnÈse 262 
SaÑghaÑ 232 
SaÑghasmiÑ 476 
SaÑghikaÑ 446 
SaÑghe 334 
SaÑgho 387 
SaÑyojanavippamokkhaÑ 334 
SaÑvibhattesu 65 
SaÑvir|Ähamhi 432 
SaÑvegaÑ 409 
SaÑsaraÑ 431, 481 
SaÑsÈrÈ 431 
SaÑsevitavuddhasÊlinÈ 201 
Sa 274 
SakiÑ sakiÑ 482 
SakuntÈnaÑ 243 
Sakkato 398 
SakkareyyÈnaÑ 398 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SakkÈya 416 
SakkÈresu 349 
SakkÈro 313 
SakyaputtÈ 350 
Sakyaputto 247 
SaggakÈyaÑ 482 
SaggagÈminaÑ 179 
Saggesu 252 
Sa~kappaÑ 151 
Sa~kalitaÑ 186 
Sa~khatÈ 482 
Sa~khÈrÈ 309 
Sa~khÈr|pasamaÑ 69 
Sa~khÈresu 262 
Sa~gaÓike 228 
Sa~gÈmavijayena 452 
Sa~gÈmasÊseva 114, 459 
Sa~gÈme 405 
Sa~ghÈÔipÈruto 349 
SaccaÑ 325 
SacchikÈhiti 416 
SataÑ 212 
SatageÓÉu 367 
SatataÑ 280, 422 
SatadassÊ 271 
SatapalaÑ 254 
SatarasaÑ 241 
SatarÈjikaÑ 254 
SatalakkhaÓadhÈrino 271 
Satali~gassa 270 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sati paÒÒÈ 148 
SatipaÔÔhÈnagocaro 259 
SatimÈ 71, 483 
Sati muÔÔhÈ 255 
SatÊmato 194 
Sato 114, 189, 299 
Satta 371 
SattadhÈ 367 
SattiyÈ 131 
SatthavÈhe 321 
SatthÈ 233, 387, 429 
SatthiÑ 345 
Satthu 415 
Satthuno 321 
Sadattho 282 
Sade’ritÈ 483 
SaddhaÒca 417 
SaddhÈdeyyÈ 167 
SaddhÈya 148, 169 
Saddho 456 
SantaÑ 299, 477 
Santiko 312 
Santimeva 483 
Santusito 55, 58 
SanthavaÑ 264 
SandehaÑ 91 
SandhÈvissaÑ 217 
Sapatte 349 
SappaÒÒÈ 16, 387 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SippikÈbhirutehi 152 
SappurisÈ 388 
SabbaÒÒutaÒÒÈÓavarena 196 
SabbaÒÒ| 321 
Sabbattha 119 
SabbadhammÈna pÈrag| 189 
SabbarattiÑ 228 
SabbasaÑyojanakkhayÈ 391 
Sabbasa~gÈtigataÑ 130 
Sabbaso 290 
SabbÈbharaÓabh|sito 298 
Sabbo rÈgo 219 
Sabbhireva 47 
SamajjhagaÑ 483 
SamaÓasÈdhutÈ 288 
SamaÓÈ 451 
SamaÓ|pÈsanassa 454 
Samativijjhati 322 
SamathaÑ 419 
SamÈgatÈ 479 
SamÈgamo 212 
SamÈdhiÑ 127, 262 
SamÈsetha 47 
SamÈhitatto 58 
SamÈhito 71, 422 
SamucchinnÈ 378, 431 
SamunnamayaÑ 109 
SamunnamayÈ 109 
SamussayaÑ 227 
Samussayo 312 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sam|hatÈ 191, 324 
Sam|hato 219 
SampajÈno 91, 407 
SampadÈ 415 
SampannasassÈ 423 
SamparivattasÈyÊ 85 
Sambaddho 342 
SambhavÈ 482 
SammappadhÈnasampanno 259 
Sammasanto 98 
SammÈsambuddhasÈsane 391 
SammÈsambuddhena 444 
SammitabhÈÓi 425 
SammukhÈ 385 
SammohÈ 477 
SayaÑ 233 
SayamÈnopi 250 
SayissaÑ 345 
SarÈmi 299 
SarÊraÑ 378 
SarÊrasukhagiddhassa 287 
SallaÑ 313 
SavÈhanaÑ 387 
SassatÈ 309 
Saha 341 
SahassakaÓÉo 367 
SahassadhÈ 366 
SahÈyakÈ 350 
SahÈyena 250 
SÈgaraÑ 373 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈdhu 126, 211 
SÈnuÑ 99 
SÈmaÒÒaÑ 126 
SÈmaÒÒasmiÑ 445 
SÈrattacitto 256 
SÈrattarattÈ 400 
SÈrathinÈ 419 
SÈrambhaÑ 128 
SÈvako 416 
SÈsanaÑ 101, 276 
SÈhu 140 
Sikkhato 194 
Sikkhetha 476 
Sikhino 97 
SikhÊ 84 
SiÒcati 154 
SitÈ 400 
SittÈ 277 
SirÊmÈ 247 
SivÈni 224 
SÊtavanaÑ 58 
SÊtavÈtakÊÄitÈ 97 
SÊtavÈrÊ 73 
SÊtibh|to 219 
SÊde 340 
SÊlaÑ 199 
SÊlaÒca 418 
SÊlapaÒÒÈÓato 199 
SÊlamayaÑ gandhaÑ 108 
SÊlavat|papanno 71 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊlasampanno 456 
SÊvaka 75 
SÊsaÑ 345 
SÊha 5 
SÊhanÈdaÑ 385 
SÊhÈnaÑva 5 
Su 33, 128 
Sukallar|po 427 
SukkaÑ 427 
SukhaÑ 69, 325 
SukhaÑ sukhena 435 
Sukha 30 
SukhajÊvino 423 
Sukhattho 124 
SukhÈ 32, 449 
SukhÈ kÈmÈ 245 
SukhÈvaho 334 
Sukhito 264 
Sukhena 182 
Sukhe laddhe 84 
Sugajjino 426 
Sugato 398 
SugÊtaÑ 158 
SugÊvÈ 97 
SucindharÈ 73 
Sujampati 331 
SuÒÒato 243 
SuÓÈtha 5, 7 
SutaÑ 126 
SutavaddhanÊ 333 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SutÈ dhammÈ 388 
SuttaÑ 97 
Suttesu 417 
SutvÈ 104 
SutvÈna 196 
SudaÑ 33 
SudantÈ 419 
SududdasaÑ 427 
SudubbalaÑ 61 
SudullabhaÑ 325 
Sudesito dhammo 241 
SuddhÈjÊve 475 
SuddhiÑ 435 
SuddhimaggaÑ 435 
SudhannaÑ 241 
Sunisinno 187 
SunÊlagÊvÈ 426 
Supanti 325 
SupituÑ 405 
SupitvÈna 228 
SupekhuÓÈ 426 
SubbatÈ 90 
Subbato 425 
SubyÈpitambu 427 
SubhÈvitaÑ 323 
SubhÈsitaÑ 104 
SubhÈsitassa 454 
SubhikkhÈni 224 
Subh|ti 33 
Sumanassa 427 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sumano 387 
SumukhÈ 426 
Sumuttiko 140 
SuyiÔÔhena 452 
Suyuddhena 452 
SuvaÓÓayo 366 
SuvalÈhakaÑ 427 
Suvasano 298 
SuviditÈ 482 
Suvilitto 298 
SuvihitÈna dassanaÑ 211 
SusaÑvir|ÄhÈ 277 
SusaÑvuto 294 
SusaddalÈ 427 
SusamÈhitaÑ 31, 148 
SusamÈhitacitto 163 
Susam|hatÈ 362 
SusikhÈ 426 
Susu 203 
SusukkaÑ 427 
SusukhumanipuÓatthadassinÈ 201 
SusuvaÉÉhitaggo 203 
Suss|sÈ 333 
S|laÑ 428 
Sekho 438 
SeÔÔhaÑ 65 
SenaÑ 60, 480 
SeyyaÑ 423 
Seyyo 405 
SelÈ 74 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sel|pamaÑ 404 
Sevetha 334, 446 
Sesakenamhi 252 
So 87, 196 
SokÈ 194 
SokÈpahato 224 
Sottiyo 436 
SovaÓÓaÑ 254 
SoÄasubbedho 366 
SvÈgataÑ 65 

[ Ha ] 
Hatanetto 249 
HatthippabhinnaÑ 215 
Hadayassa 312 
Hanti 330 
Have 417 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HaritÈmayo 367 
HaritobhÈse 432 
HÈtave 398 
HÈritÈ 109 
HiÑsati 453 
Hi 90, 104, 152 
HitvÈ 254, 261 
HiyyamÈnamhi 287 
HÊnavÊriyaÑ 340 
HuraÑ 67 
HeÔhayitvÈ 342 
HeÔhÊyati 342 
HeÔheti 342 
HemantikasÊtakÈlarattiyo 422 
HemantikÈ 422 
Hoti 319



  

 



  

TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkalyÈÓamitta 324 
A~kolapupphap|jÈya phalaÑ 428 
AgÈriya 148 
Aggadhamma 247 
Aggamaggapattito paÔÔhÈya 
   na bhavarÈgo 389, 391 
Aggamaggasama~gÊ anaÓo 326 
AggasÈvaka 11 
Acala 485 
Acchodaka 284 
Ajina 317 
AjinacammadÈnassa ÈnisaÑsÈ 371 
AÒjana 161 
AÒÒamaÒÒavirodhassa 
   ÈdÊnavÈ 453 
AÔÔhikasaÒÒÈkammaÔÔhÈnassa 
   dÈnaÑ 87 
AttahitasampattiyaÑ ÔhitÈnaÑ 
   parahitapaÔipattiÑ dasseti 16 
AttÈnaÑ hananaÑ 330 
AdÊnamÈnaso alÊnacitto 382 
AddhÈ imÈya paÔipattiyÈ 169 
AnagÈriya 148 
AnatthasaÑhita 269 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AniccÈnupassanÈya siddhÈya 
   itarÈnupassanÈ 
   sukheneva sijjhanti 280 
Animittavimokkho 243 
AnukampanaÑ sabbapÈÓÈnaÑ 453 
AnupadadhammavipassanÈ 10 
Antadvayarahita- 
   majjhimapaÔipatti 124 
Andha 249-250 
AndhakÈra 43 
AparÈjita 321 
AppaÓihitavimokkho 243 
Appamatto vihÈro 226 
AppamÈdabhÈvaÑ 
   anuyuÒjantassa ÈnisaÑsÈ 446 
ApphoÔanakammassa ÈdÊnavÈ 139 
AbbhantarabÈhirapuggalÈnaÑ 
   suddhÈsuddhatÈ 331 
AbhinÊhÈrassa samijjhanÈni 
   aÔÔha 11-2 
AbhinÊhÈrÈ aÔÔha, paÒca 11-2 
AbhivÈdanassa ÈnisaÑsÈ 204 
AmanussabhayaÑ 159 
Amaratapa 434-5 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AmbaphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 85,  
 133, 322, 372 
AraÒÒavÈso nÈma satthÈrÈ 
   vaÓÓito 114, 277 
AraÒÒa, satthusantika- 
   vasanÈnaÑ visesatÈ 463 
Arahaddhaja 97 
Ariya 124 
AriyabhÈvoyeva 
   cakkhukaraÓo 177 
AriyÈnaÑ dhajÈ paÒÒÈ 184 
AvisodhitasÊlÈnaÑ ÈdÊnavÈ 111 
AvuÔÔhibhayaÑ 159 
Asokapupphap|jÈya phalaÑ 283 
Assattha 432 
AssÈjaÒÒo 84 

[ Œ ] 
ŒjaÒÒo tividho 84 
ŒjÈnÊya 146 
Œmisa 84 
ŒmodaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 302, 320, 324 
ŒvudhaÑ nikkhipitvÈ aÒjaliÑ 
   paggayha aÔÔhÈsi 
   migaluddako 120 
ŒsanadÈnassa ÈnisaÑsÈ 166 
ŒsandÊ 160-161 
Œsavakkhaya 303, 319, 362 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒhÈraÔÔhitikÈ 312 
ŒhÈro sataraso 240-1 

[ I ] 
Itthiyo na sakkÈ rakkhituÑ 325 
Itthiyo mahantaÑ anatthaÑ 
   ÈpÈdenti 122 
IddhÈbhisa~khÈra 182 
Ibbhakula 97 

[ U ] 
Ugga 219 
UÒchÈcariyÈ 350-1 
UtusappÈyalÈbhassa 
   ÈnisaÑsÈ 97, 134,  
 277, 401 
UdakadÈnassa ÈnisaÑsÈ 161, 142 
UdumbaraphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 437 
Uddissap|jÈya phalaÑ 107 
UpajjhÈya 75, 385 
UpaÔÔhÈnassa ÈnisaÑsÈ 153 
UpaÉÉhadussadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 337 
UpanissayasampattiyÈ 
   abhÈvo 83 
UpÈyakusala 354 
UpÈlittherassa pabbajjÈvidhi 463 
UpÈhanadÈnassa ÈnisaÑsÈ 383 
Uposatha 77 
UmÈpupphap|jÈya phalaÑ 247 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U - E - O ] 
UmmaÔÔho 131 
UruveÄakassapassa damanaÑ 83 
UsabhÈjaÒÒo 84, 146 
Ussadanirayo soÄasa 481 
EkadhammasavanÊya 191 
EkudÈniya 192 
Etha bhikkhavo 22 
Ehi bhikkhu 297 
ObhÈsagÈthÈ 260 
OmaÔÔho 131 

[ Ka ] 
Ka~khÈrevatattherassa 
   pubbapatthanÈ 39, 44 
KacchapapuÒÒassa phalaÑ 71 
KaÔacchubhikkhÈdÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 155 
KaÓaverapupphap|jÈya 
   phalaÑ 263 
KaÓikÈrapupphap|jÈya 
   phalaÑ 148, 304 
KataÑ kiccaÑ 182 
KattarayaÔÔhidÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 127 
KathÈvatth|ni dasa 46 
Kadambapupphap|jÈya 
   phalaÑ 275 
KadaliphalakaÓÓikadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 76 
KadaliphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 300 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KapitthaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 90, 406 
KappaÔakura 410 
KammaÑ vipÈkaÑ adatvÈ na 
   vigacchati 336 
Kamma (vaÔÔa, vivaÔÔa) 252 
Kammabhavesu padÈlitesu 
   upapattibhavÈ padÈlitÈ eva 478 
KalyÈÓamittasannissaya 114 
KÈmarÈga 88 
KÈmÈnaÑ ÈdÊnavÈ 180,  
 245, 273 
KÈyagatÈsati 58 
KÈyabhÈvanÈ 8 
KÈyasakkhi 171 
KÈyasÈrapuÒÒa 243 
KÈsumÈrikaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 74, 334 
KÈÄÈnusÈrigandhap|jÈya 
   phalaÑ 285 
KiÑkirÈtapupphap|jÈya 
   phalaÑ 278 
KiÑsukapupphap|jÈya 
   phalaÑ 107, 339 
Ki~kaÓipupphap|jÈya 
   phalaÑ 134, 344 
KilesakÈmesu pahÊnesu 
   vatthukÈmÈpi pahÊnÈ eva 478 
KilesaparinibbÈnaÑ 55 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KilesavaÔÔappahÈnena 
   kammavaÔÔaÑ pahÊnameva 220 
KilesavaÔÔe sati 
   kammavaÔÔena bhavitabbaÑ 191 
KilesÈjigucchanassa ÈdÊnavÈ 257 
KilesÈnuvattanassa ÈdÊnavÈ 255 
Kisa 459 
KuÔajapupphap|jÈya phalaÑ 109 
KuÔika 29-30, 32 
KuÔivihÈrÊ 163, 165 
KuÔÔhÊ, niÔÔhubhanakammassa 
   nissando 221 
KumÈrakassapa 413 
KumÈrÊhi na me attho 167 
Kumudap|jÈya phalaÑ 267 
KummÈsadÈnassa ÈnisaÑsÈ 391 
KuraÒjiyaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 404 
KusaÔÔhakadÈnassa ÈnisaÑsÈ 389 
KusalaÑ vuccati khemaÑ 
   sotthibhÈvo 119 
Ketakapupphap|jÈya 
   phalaÑ 103, 219, 409 
KoÔÔhÈse ekasmiÑ bhÈvanÈ-    
   pÈrip|riÑ gacchante itare      
   agacchantÈ nÈma natthi 371 
KoraÓÉapupphap|jÈya 
   phalaÑ 99, 145, 341 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka - Kha ] 
KosambaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 408 
KosalavihÈrÊ 169 
KhaÓÉasumana 251 
KhaÓÉasumanapupphap|jÈya 
   phalaÑ 251 
Khadiravana 136 
KhandhaparinibbÈna 55 
Khandhappavatti dukkhameva 
   vedanÈ 221 
KhÊÓÈsavamunino sokÈ 
   na bhavanti 194 
KhÊÓÈsavo 6 
KhÊrabhattasalÈkabhatta- 
   dÈnassa phalaÑ 118, 173 
Khujjasobhita 450 

[ Ga - Gha ] 
Ga~gÈtÊriya 315 
GatapaccÈgatavatta 23 
Gandhap|jÈya phalaÑ 483 
GandhodakadÈnassa ÈnisaÑsÈ 478 
GabbhavÈsadukkha 172 
GÈthÈ 8 
GÈthÈ sahassaÑ tÊÓi 
   satÈni saÔÔhi ca 3-4 
GÊvÈ sundarÈ 97 
Gotama 480 
GhatamaÓÉadÈnassa ÈnisaÑsÈ 317 
GharÈpi durÈvÈsÈ 279 
GhurughurupassÈsÊ 85 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 519 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
CatusaccakammaÔÔhÈna- 
   bhÈvanÈ 121 
Candanagandha- 
   pupphap|jÈya 225, 372 
CandanaphalakadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 252 
CandanamÈÄagandhakuÔi 199 
CandanamÈÄo SunÈparanta- 
   janapade 399 
CandanavedikÈp|jÈya phalaÑ 250 
Campakapupphap|jÈya 
   phalaÑ 430, 480 
Carimakacittanirodhena 
   appaÔisandhikÈva nirujjhanti 240 
CittapasÈdassa ÈnisaÑsÈ 229 
CittabhÈvanÈ 8, 15 
Cittassa niggaÓhanaÑ 255 
Cittassa paggahÈdi 230 
Cundassa ambavanaÑ 
   pÈvÈyaÑ 251 
C|ÄagandhÈravijjÈ ÈkÈsacÈrÊ 
   paracittavid| 63 
Cetiyap|jÈya phalaÑ 101, 363,  
 393 

[ Cha - Ja ] 
ChattapaÓÓiphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 425 
Chatta, vedikadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 129 
Channasaddassa atthuddhÈro 29 
ChavasÊsamanta 389 
JarÈdayo sabbasÈdhÈraÓÈ 207 
Jalajathalajapupphap|jÈya 
   phalaÑ 310 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
Javo aÒÒehi asÈdhÈraÓo 7 
JÈtidukkhassa 
   samatikkamanaÑ 480 
JÈti nÈmesÈ dukkhÈ 479 
JÈtipupphap|jÈya phalaÑ 240 
JÈtisumanapupphap|jÈya 
   phalaÑ 221 
JÈla 324 

[ ©a ] 
©ÈÓÈni tÊÓi 9 
©Èti 456 

[ Ta ] 
TacapaÒcakakammaÔÔhÈna 173 
TaÓhÈ 362 
TaÓhÈbandhanabaddhÈnaÑ 
   mahÈdukkhatÈ 275 
TathÈgata 42-3 
Taphussa, BhallikÈnaÑ 
   pubbapatthanÈ 59 
TÈdi 419 
TÈlaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 86-7, 401 
TÈlavaÓÔadÈnassa ÈnisaÑsÈ 460 
TiÓamuÔÔhisantharaÓassa 
   ÈnisaÑsÈ 120 
TiÓas|lapupphap|jÈya 
   phalaÑ 273 
TitthanÈvÈkammadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 135 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
Titthiyasamaye natthi 
   nibbÈnagamo maggo 232-3 
TiracchÈnayoniyaÑ nibbatta- 
   satto aparÈparaÑ 
   parivattati ciraÑ 482 
Tebh|makadhammÈ kÈmÈ 209 

[ Tha ] 
ThambhadÈnassa ÈnisaÑsÈ 185 
Th|pap|jÈya phalaÑ 192 
TheragÈthÈ 2 
TheragÈthÈ Suttanta- 
   piÔakapariyÈpannÈdi 2-3 
TheravÈdÈva aÒÒatitthiyavÈde 
   abhibhavanti 15 
TherÈ dvesatÈni catusaÔÔhi ca 3-4 
Theriyo 4 
TherÊgÈthÈ 2 

[ Da ] 
Dabba 49-50 
DÈnaÑ nÈma dÈtabbaÑ 
   pasannacittena 462 
DÈnaÑ satta satta divasaÑ 173 
DÈyakÈnaÑ anuggahakaraÓaÑ 329 
DÈyÈda 87 
DvÈrÈni tÊÓi cha aÔÔha 220 
DibbacakkhuÒÈÓaÑ 319 
Dibbapupphap|jÈya phalaÑ 276 
Dibbavatthap|jÈya phalaÑ 180 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DibbojaÑ pakkhipiÑsu devatÈ 21 
DÊghÈyukabuddhÈnaÑ na 
   anvaÉÉhamÈsiko uposatho 77 
Dukkha 164, 245 
Dullabho laddho tayÈ 429 
DussÊlassa dÈnaÑ 
   sahassaguÓaÑ 331 
Devasaddassa atthuddhÈro 30-1 
DesanÈÒÈÓassa thomanÈ 217 
DesantaracariyÈ na atthÈvahÈ 128 
DoÓavatthunÈmako 
   brÈhmaÓagÈmo Kapila- 
   vatthunagarassa avid|re 45 

[ Dha ] 
Dhajap|jÈya phalaÑ 393 
Dhamanisanthata 459 
Dhammakathika 451 
DhammakathikÈnaÑ 
   lakkhaÓÈni 424-5 
DhammatÈ mamesÈ 402 
DhammadesanÈya ÈnisaÑsÈ 103,  
 187 
DhammapaÔiggÈhaka 175 
Dhammarati 351 
DhammasaÒÒÈ 190 
Dhammasavanassa 
   ÈnisaÑsÈ 223, 265 
Dhammo esa 113 
Dhammo gambhÊro 279 
DharaÓÊ 154 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
DhammÈdÈsa 380 
DhammÈsokaraÒÒo 
   kaniÔÔhabhÈtÈ vÊtasoko 376 
DhÈtup|jÈya phalaÑ 361 

[ Na ] 
Nandakassa jeÔÔhakabhÈtÈ 
   bharato 381 
NandakumÈrassa arahatta- 
   pattatÈ 352 
Nandiya 101 
Navakamma 164 
NaÄamÈlÈp|jÈya phalaÑ 444 
NaÄasÈladÈnassa ÈnisaÑsÈ 313 
NÈgapupphakesarap|jÈya 
   phalaÑ 178 
NÈgapupphap|jÈya phalaÑ 272 
NÈgabhavanaÑ jÈtassarassa 
   heÔÔhÈ 446 
NÈnÈnaya 451 
NÈÄikeraphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 88-9, 403 
NÈÄikerasÈÄavadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 261 
Niketa 126 
Nigrodho pabbajati 
   JetavanapaÔiggahaÓadivase 92 
NipÈta 3 
NibbÈnaÑ ajja mayÈ 
   paribhuttaÑ 241-2 
NibbÈnaÑ abhayaÔÔhÈnaÑ  
   nÈma 95 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NibbÈnaÑ paramaÑ sukhaÑ 124 
Nibbuta 115 
NiyyÈnikaÑ vata 
   BuddhasÈsanaÑ 444 
Nirapekkha 115 
NirÈmisa 231 
NivÈtavutti 201 
NekkhammÈnaÑ 
   ÈnisaÑsÈ 180, 273 
Nerayika, sagg|pagÈmÊnaÑ 
   sakakammatÈ 179 

[ Pa ] 
PaÑsuk|lacÊvaradÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 344 
PaÑsuk|lacÊvarassa 
   vandanÈ’nisaÑsÈ 379 
Pa~ka, palipÈnaÑ visesatÈ 238 
PaccekabuddhasatÈni paÒca 363 
PaccekabuddhÈ satta 274-5 
PaccekabodhiÑ 
   abhisambujjhanti nÈma 10 
Paccekasambodhi 8, 9 
Pacchimabhavika 118 
PaÒcatapa 335 
PaÒcÈlaputta 423 
PaÒÒÈ 42 
PaÒÒÈdhika 11 
PaÒÒÈbhÈvanÈ 8, 15 
PaÒÒÈsampadÈya pabhinna- 
   paÔisambhidÈbhÈvo 14 
PaÒÒuttarÈ kusalÈ dhammÈ 199 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔipakkhÈnaÑ jayo 199 
PaÔipattiyÈ Èdimajjha- 
   pariyosÈnakalyÈÓaÑ 14 
PaÓÊtÈhÈradÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 207 
PaÓÓasantharadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 195 
PaÓÉaraketu 184 
PaÓÉita 47, 341 
Pattanikkujjanakamma 133 
Patto matÈnaÑ khÊrasecana- 
   kuÓÉasadiso 316 
PathaviyÈ nimujjanaÑ 451 
PathavÊ vuccati attabhÈvo 87 
PadakkhiÓa 98 
PadakkhiÓakamma 126 
PadakkhiÓakammassa 
   ÈnisaÑsÈ 393 
PadacetiyÈnaÑ 
   pupphap|jÈkaraÓaÑ 99 
PadacetiyÈni tÊÓi 341 
Padumapupphap|jÈya 
   phalaÑ 216, 291 
PadhÈnassa padahanaÑ 
   chabbassÈni 176 
Pabbajati no ce, 
   parinibbÈyissati 365 
Pabbajita 204 
PabbajjÈ nÈma dukkarÈ 279 
PabbajitÈnaÑ bhattÈni 462 
Pabbata 289 
PayÈgatittha 135 
Parakkama 439 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Paratoghosena 
   vinÈ na sÈvakÈnaÑ 
   saccasampaÔivedho 17 
ParamappicchÈ ariyÈ attano 
   guÓe pakÈsenti 33-4 
Parikkilesena saddhiÑ 
   carantÈnaÑ ke nÈma 
   pasÊdissanti 80 
ParikkhÈrasantosa 317 
ParidevasokasamÈpannÈ 
   cetodukkhasamappitÈ 143 
ParinibbÈnÈni dve 55 
ParipuÓÓaka 240 
Paribhoga 70 
Palla~kadÈnassa ÈnisaÑsÈ 256 
PahÈrÈ cattÈro 131 
Pahitatta 115 
PÈcÊnavaÑsadÈya 350 
PÈtÈlÈ 238 
PÈdaphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 418 
PÈdabbhaÒjanateladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 125 
PÈnÊyadÈnassa ÈnisaÑsÈ 70, 315 
PÈyÈsadÈnassa ÈnisaÑsÈ 98, 200 
PÈrÈpariya 291 
PÈla (C|Äa, MahÈ) 247 
PÈsÈdo suvaÓÓamayo 
   sahassakaÓÉo 366 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PiyaÒjaha 212 
PiyÈlaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 236-7 
PilakkhaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 416, 455 
PisodarÈdipakkhepanaya 6 
PÊtisukhÈnaÑ ÈnubhÈvo 266-7 
Puggala 319 
PuggalÈnaÑ sÊmÈsambhedo 119 
PuÓÓattherassa pubbapatthanÈ 44 
PuÓÓamÈsa 66, 379 
PuthujjanabhÈvo 
   andhakaraÓo 177 
PunnÈgapupphap|jÈya 
   phalaÑ 269, 387 
Pupphagandhap|jÈya  
   ÈnisaÑsÈ 207 
Pupphachattap|jÈya phalaÑ 238 
Pupphad|tena nimantesi 
   BhagavantaÑ 199 
Pupphap|jÈya phalaÑ 96, 97, 
 105, 129, 151, 214, 
 227, 259, 327 
PupphasanthÈradÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 207 
PupphÈsana 21 
PupphokiraÓap|jÈya phalaÑ 195 
PubbayogÈvacare 
   ÈnisaÑsÈ paÒca 13 
PubbenivÈsaÒÈÓaÑ 319 
Purisakicca 449 
PurisÈjÈnÊya 20 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa - Pha ] 
Pulinacetiyassa 
   p|jÈkaraÓaÑ 326, 327, 355 
P|ritapÈramÊnaÑ paricchedÈ 11 
PhalÈphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 114 
PhassÈyatanÈni 294 

[ Ba ] 
Bandhu 456 
BandhujÊvakapupphap|jÈya 
   phalaÑ 258 
Bahussuta 451 
BÈkulattherassa 
   pubbakammaÑ 440 
BÊjanÊdÈnassa ÈnisaÑsÈ 164, 399 
BÊjap|raphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 118 
Buddha 149 
BuddhagatÈya saÒÒÈya 
   ÈnisaÑsÈ 187, 376 
BuddhaguÓÈnussaraÓÈnaÑ 
   ÈnisaÑsÈ 212, 388-9 
BuddhasÈsana 101 
Buddhathomanassa 
   phalaÑ 231, 368 
Buddhappaveditadhamma 69 
BuddhasÈsanato bahiddhÈ 
   suddhi natthi 435 
Buddhassa p|jÈkaraÓaÑ 281 
Buddhaviyogadukkha 310 
BuddhÈpi nÈma aniccatÈvasaÑ       
   gacchanti 432 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BuddhÈrammaÓapÊtiyÈ 
   ÈnisaÑsÈ 244, 452-3 
Bojjha~ga 362 
Bodhivandanassa ÈnisaÑsÈ 432 
BodhisambhÈrasambharaÓaÑ 10 
BodhisodhanadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 131 
ByÈdhibhayaÑ 159 
BrÈhmaÓÈdayo dve 
   samaÒÒÈparamatthato 436 

[ Bha ] 
BhagavatÈ garahito 
   kuÔikaraÓaÑ paÔicca 445 
Bhajana 476 
Bhattasammadavinodana 97 
BhaddekarattapaÔipadÈ 105 
BhayaÑ paÒcavÊsatividhaÑ 95 
BhayÈni tÊÓi 159 
Bhavasa~khÈrÈnaÑ ÈdÊnavÈ 309 
BhavÈ tayo ÈdittÈ viya 174 
BhavÈ dve nava 309 
BhÈradvÈjassa putto 
   kaÓhadinno 386 
BhÈvanÈ 13 
BhÈvanÈ tisso catasso 8, 15 
BhÈvanÈbhisamaye pahÈna-     
   pariÒÒÈbhisamayÈ siddhÈyeva 9 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhÈvitattÈ 13-4 
BhÈventi nÈma 14 
BhikkhusaÑghathomanassa 
   ÈnisaÑsÈ 449 
Bhedanakakammassa ÈnisaÑsÈ 78 
BhesakaÄÈvana 87 
BhesajjadÈnassa ÈnisaÑsÈ 440 
BhogÈ duradhigamÈ 279 
BhojanasappÈyalÈbhÈnaÑ 
   ÈnisaÑsÈ 80-1, 98 

[ Ma ] 
MagadhÈ vuccati r|ÄhÊvasena 423 
MaggÈcikkhana, 
   bhojanadÈnassa ÈnisaÑsÈ 190 
Maggo saparissayo 249 
Ma~galabhatta 172 
MeghÈnaÑ avassana- 
   kÈraÓÈni 157-8 
MajjhimapaÔipadÈ 39, 373 
MaÒcadÈnassa ÈnisaÑsÈ 123 
MaÔÔho 131 
MaÓip|jÈya phalaÑ 446 
MattikÈpattadÈnassa ÈnisaÑsÈ 331 
MadhudÈnassa ÈnisaÑsÈ 288, 420 
MadhunÈ paÒcakaÔukacuÓÓa-    
   dÈnassa ÈnisaÑsÈ 171 
MadhubhisamuÄÈlasappikhÊra- 
   dÈnÈnaÑ ÈnisaÑsÈ 363 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MadhuraphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 210 
MantabhÈÓÊ 38 
MantÈ vuccati paÒÒÈ 38 
Mando gabbhamupeti 
   punappunaÑ 261 
MaraÓaÑ ariyassa vinaye 143-4 
MaraÓassa abhinandanaÑ 407 
MahÈ 196 
MahÈkoÔÔhikattherassa 
   pubbapatthanÈ 35-7, 38 
MahÈgandhÈravijjÈ 63 
MahÈdÈnassa ÈnisaÑsÈ 169, 170 
MahÈnirayÈ aÔÔha 481 
MahÈpanÈda 366 
MahÈpurisalakkhaÓehi tÊhi 
   samannÈgato BÈvarÊ 91 
MahÈbodhisattÈnaÑ 
   paricchedÈ tayo 11 
MahÈsÈvaka 11 
MÈÓava 207 
MÈta~gaputta 447 
MÈtugÈmasamphassaÑ na 
   sahati brahmalokato 
   cavitvÈ idhÈgato 430 
MÈtugÈmÈnaÑ dosÈ 325 
MÈtulu~gaphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 83, 323 
MÈnÈnusaye pahÊne appahÊno    
   nÈma anusayo natthi 175 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈno ketu viya 184 
MÈÄadÈnassa sahÈyakaraÓaÑ 185 
MigarÈjÈ 6 
Migasira 389 
Muni 194 
MeÓÉasira 216 
MettÈnisaÑsÈ ekÈdasa 120 
MettÈbhÈvanÈ 118 
MedhÈvÊ 456 
Mesaddassa atthuddhÈro 29 

[ Ya - Ra ] 
YaÑ tuyhaÑ tuyhamevetaÑ 462 
Yo koci 453 
Rajanal|khaÑ 422 
RatanabhikkhÈ 324 
RattÊnaÑ appasaddatÈ 405 
RamaÓÊyavihÈrÊ 145 
RÈgacarita 145 
RÈdhattherassa kaniÔÔho 
   surÈdho 323 
RÈmaÓeyyaka 151 
Rukkhamanuvijjotanti 135 
R|pa 299 
Roga 112 

[ La ] 
LabujaphaladÈnassa ÈnisaÑsÈ 457 
LÈbhasakkÈrassa ÈdÊnavo 349 
Li~gÈni 270-1 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La - Va ] 
L|khaÑ tividhaÑ 422 
Loka 67 
LokadhammÈbhibhavanassa 
   ÈdÊnavÈ 262 
LokÈnaÑ vaÒcanaÑ 330 
LokÈnuggaha 27 
Lomasaka~giya 105 
Vajjita 430 
Vajjiputta 300 
VatthadÈnassa ÈnisaÑsÈ 68 
Vanavaccha 72 
Vandanassa ÈnisaÑsÈ 155, 434 
VappattherÈdi 176 
Vaya 299 
VallikÈraphaladÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 386, 423 
VÈkacÊradÈnassa ÈnisaÑsÈ 285 
VÈtÈbÈdhassa v|pasamanaÑ 398 
VÈlukokiraÓassa ÈnisaÑsÈ 381 
VijjÈ tisso 101, 319 
Vinayo nÈma sÈsanassa Èyu 476 
VimaÔÔho 131 
Vimala 153 
VimokkhÈ tayo 243 
VivaÔÔ|panissayapuÒÒakammassa 
   ÈnisaÑsÈ 70, 72, 74, 83,  
 85, 88, 92, 96, 97 
VivÈha 244 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VivekÈnaÑ anakkamo 106, 277 
VÊra 149 
VÊriya 439 
VÊriyaparakkamÈnaÑ viseso 372 
VÊriyÈdhika 11 
VedikÈp|jÈya phalaÑ 242 
VeyyÈvaccakarÈnaÑ 
   ÈnisaÑsÈ 142, 150 
VessavaÓo samassÈsesi 
   mahÈjanaÑ 187 
Vocchagotta 281 
SaÑgha, sam|ha, 
   veneyyajana 232, 387 
SaÑghassa uppajjanakalÈbho 
   parisuddhuppÈdo 446 
SaÑsÈra 191, 257, 431, 481 
SaÑsÈramahogha 236 
SaÑsumÈrassa dÈnaÑ 110 
SakacittaÑ ujuÑ kasmÈ na 
   karissÈmahaÑ? 89, 109 
Sakattha 282 
Sa~kappa 151 
Sa~khadhamanap|jÈya phalaÑ 153 
Sa~khalita 186-7 
Sa~khÈra 309 
SaccavinimuttÈ Bhagavato 
   dhammadesanÈ natthi 104 
SacchikiriyÈbhisamayena 
   vinÈ na bhÈvanÈbhisamayo 9 
Satasaddassa atthuddhÈro 270-1 
SattÈnaÑ kammassakatÈ 336-7 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SattÈnaÑ snehaÑ dukkhaÑ 341 
Satthal|khaÑ 422 
SatthavÈha 321 
Satthu 321 
SadisapÈka 317-8 
SaddhÈ 148, 407 
SaddhÈdeyya 167 
SaddhÈdhika 11 
SaddhÈsampannassa 
   ÈnisaÑsÈ 69-70 
Santasanti na asaniyÈ 
   phalantiyÈ dve 6 
SantuÔÔhi paramaÑ sukhaÑ 264 
Sappurisa 47, 388 
Sappuris|panissayassa 
   ÈnisaÑsÈ 211 
SabbarasaÑ dhammaraso  
   jinÈti 264 
Sabbhireva samÈsetha 44, 47-8 
SamaÓaparikkhÈradÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 295 
SamaÓasÈdhutÈ 288 
SamÈdhi paccuppannasukho 
   ceva ÈyatiÑ ca 
   sukhavipÈko 124 
SamÈdhisampadÈya 
   chaÄabhiÒÒabhÈvo 14 
Samiddhi 147 
SamparÈyikatthassa 
   gavesanaÑ 439 
Sambodhi tividhÈ 8 
SammÈsambodhi 8 
SammÈsambodhiÑ adhigato 
   nÈma 10 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SammÈsambodhipaÔipadÈ 10 
SaraÓasÊlÈnaÑ ÈnisaÑsÈ 456 
SarÊrassa jhÈpanaÑ 197 
SalÈkabhatta 118 
SavaÓÔakaÓÓikabaddha- 
   pupphup|jÈya phalaÑ 147 
SaÄalapupphap|jÈya phalaÑ 254, 
 298 
SÈyaÑ 449 
SÈriputtattherassa kaniÔÔha- 
   bhÈtÈ Cundo 136, 331 
SÈriputtattherassa 
   bhaginiyo tisso 137 
SÈriputtattherassa 
   bhÈgineyyÈ tayo 137 
SÈlapupphap|jÈya phalaÑ 346 
SÈlamaÓÉapadÈnassa 
   ÈnisaÑsÈ 92 
SÈlasÈkhap|jÈya phalaÑ 235 
SÈsanassa niyyÈnikabhÈvo 125 
SÈsane atthi nibbÈnagamo 
   maggo 232-3 
SÈvakaguÓÈnaÑ Èdimajjha- 
   pariyosÈnaÑ 17 
SÈvakabodhiÑ adhigacchanti 
   nÈma 11 
SÈvakasambodhi 8, 9 
SirivaÉÉha 356 
SÊtavanaÑ bheravasusÈna- 
   vanaÑ RÈjagahasamÊpe 58 
SÊtavaniya 56 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
Sumanapupphap|jÈya SÊlaÑ sabbaguÓÈnaÑ patiÔÔhÈ 199 
   phalaÑ 155, 159, 223, 484 SÊlagandhÈnaÑ vÈyanaÑ 108 
SuvaÓÓapupphap|jÈya SÊlapaÒÒÈnaÑ seÔÔhakÈraÓÈni 199 

SÊlabhÈvanÈ 8, 15    phalaÑ 182 
SusÈnagopaka 114, 118 SÊlasampadÈya tevijjabhÈvo 14 

SÊvalidÈraka 172 
SusÈrada 210 

SÊha 6 
Suss|sÈ 333 
SetudÈnassa ÈnisaÑsÈ 476 

SÊhasaddassa atthuddhÈro 5 SenÈ kÈmÈdayo 60 
Sukhasaddassa atthuddhÈro 30 
SuÒÒatavimokkho 243 

SenÈ jarÈrogÈdi 60 
SenÈsanasantosa 316 

SutaÑ paÒÒÈya vaddhanaÑ 333 
Suttal|khaÑ 422 

SerÊsaka 129 
SopÈka 118 

SuddhodanamahÈrÈjaputto SosÈnikabhikkh|naÑ 
   mettÈbhÈvanÈvidhi 119    Nando 352 

SudhÈparikammadÈnassa [ Ha ] 
   ÈnisaÑsÈ 246 
SudhÈbhojana 241 

Hatthatale ÈmalakaÑ viya 233 
HatthÈjaÒÒo 84 

Supinassa uppannasaÑvego 409 HÊnavÊriyapuggalaÑ 
Subh|ti 33    vajjeyya sabbathÈ 340

 



   

TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AggÈsaniya (brÈhmaÓa) 90 
AgginibbÈpana 
   (cakkavattirÈjÈ) 206 
A~gaÓikabhÈradvÈjatthera 434 
A~gaÓikabhÈradvÈjamÈÓava 434 
A~gulimÈla 474 
AciravatÊ (nadÊ) 173, 457 
Ajita (Paccekabuddha) 85-6 
AjitakumÈra 90-1 
Ajitatthera 90 
Ajinatthera 317 
AjinamÈÓava 317 
Ajjunatthera 234 
AjjunamÈÓava 235 
AÒjanavana 107, 160-1 
AÒjanavaniyatthera 159, 161,  
 164, 166, 168 
AÒjasa (rÈjÈ) 472 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒatthera 45, 176 
AtthadassÊ (Buddha) 55, 57, 71-3,  
 139, 166, 174, 192,  
 225-6, 233-4, 238-9,  
 352, 416-7, 420-1, 455-6 
Adhimuttatthera 284, 288 
AdhimuttamÈÓava 285 
AnÈthapiÓÉika 27, 85 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Anupiya (nagara) 49 
Anupiyambavana 49, 405, 463 
AnuruddhakumÈra 105 
Anuruddhatthera 93, 101-2,  
 347, 350, 
Anupamatthera 428 
AnupamamÈÓava 428 
Anoma (rÈjÈ) 442 
AnomadassÊ (Buddha) 246, 293,  
 383, 439, 441-2 
Abhayatthera 103, 454 
AbhayamÈÓava 103, 254 
Abhibh|tatthera 478 
Abhibh|tamÈÓava 478 
AbhirÈdhanakumÈra 56 
Abhisammataka 
   (yakkhasenÈpati) 393 
AmarikÈ (nadÊ) 327-8 
AmittatÈpana (cakkavattirÈjÈ) 234 
AmbapÈlÊ 183-4 
AmbaraÑsasa (cakkavattirÈjÈ) 229 
AruÓavatÊ (nagara) 59 
AruÓavihÈra 22 
AvantÊ (raÔÔha) 125, 302, 416 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A - Œ ] 
Asita (isi) 176 
AssalÈyana 37 
Œtumatthera 202 
ŒtumamÈÓava 202 
Œnandatthera 5, 13, 69, 81,  
 301, 450-1, 471 
ŒsandÊ (kuÔi) 160, 1 
ŒsÈvatÊ (latÈ) 468 

[ I ] 
Indagopaka 74 
Indasama (cakkavattirÈjÈ) 262 
IndasÈlÈ (guhÈ) 426 
Isidattatthera 302 
IsidattamÈÓava 302 
Isidinnatthera 399 
IsidinnamÈÓava 399 

[ U ] 
UkkaÔÔha (nagara) 433 
Ukkhepakatavacchatthera 184 
Uggatthera 219 
UggamÈÓava 219 
Ujita 59 
Ujjayatthera 148 
UjjayamaÓava 149 
Utena (rÈjÈ) 310 
Uttara (mÈÓava) 304 
Uttarakuru 49 
Uttaratthera 304-5, 361 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UttarapÈlatthera 476 
UttarapÈlamÈÓava 476 
UttaramÈÓava 361 
UttarasÈmaÓera 304 
UttarÈpatha 435 
Uttiyatthera 110, 155, 159,  
 256 
UttiyamÈÓava 111, 256 
Uda~gaÓapabbata 98, 346 
Udena (rÈjÈ) 186 
Upatissa 136, 233 
UpavÈÓatthera 393, 397-8 
UpavÈÓamÈÓava 393 
Upasanta (Paccekabuddha) 430 
UpÈlitthera 145, 463, 466,  
 471, 475 
UpÈlimÈÓava 463 
UruvelÈ 176 
Uruvelakassapa 83, 200 
Usabhatthera 276, 278, 408 
UsabhamÈÓava 277, 408 

[ E - O ] 
EkadhammasavanÊyatthera 190 
EkudÈniyatthera 192 
Erakatthera 243, 245 
ErakamÈÓava 244 
OkkÈka (rÈjÈ) 137 
Ojita 59 
ObhÈsa (cakkavattirÈjÈ) 207 

 



 NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 531 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kakusandha (Buddha) 117, 
 119, 298 
Ka~khÈrevatatthera 39, 40, 44 
KaccÈna (gotta) 401 
KaÔÔhavÈhana (rÈjÈ) 420 
KaÓhadinnatthera 387 
KapitthÈrÈma 91 
Kapilavatthu 41, 45, 72-3, 101,  
 105, 131, 155, 176, 187,  
 231, 240, 256, 258, 298,  
 352, 404, 408, 469 
KappaÔakuratthera 409 
KappaÔakuramÈÓava 410 
Kassapa (gotta) 15, 52 
Kassapa (Buddha) 22, 30, 48, 56,  
 66, 68, 72, 74, 76-7, 85,  
 87, 99, 105, 114, 129, 153,  
 155, 159, 160, 173, 190,  
 192, 202, 221, 250, 295,  
 389, 412, 420, 437-8, 440,  
 458 
Kassapatthera 223 
KassapamÈÓava 223 
KÈtiyÈna (paribbÈjaka) 123 
KÈrambhiyavana 97 
KÈsi (raÔÔha) 127 
KÈÄÊ 344-5 
KikÊ (brÈhmaÓa) 190 
KikÊ (rÈjÈ) 190 
Kimilatthera 298, 350 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KimilamÈÓava 298 
KimikÈlÈ (nadÊ) 187 
KukkuÔa (pabbata) 275 
KuÔivihÈritthera 161, 164 
KuÓÈladaha 218 
KuÓÉadhÈnatthera 76, 79, 81-2 
KuÓÉiya (nigama) 434 
KumÈputtatthera 125 
KumÈputtamÈÓava 125, 127 
KumÈputtasahÈyatthera 127 
KumÈrakassapatthera 53, 412,  
 414-5 
KumÈrakassapamÈÓava 413 
Kuru (raÔÔha) 434 
Kurukaccha (nagara) 267 
Kulatthera 88 
KulamÈÓava 89 
KusavatÊ 30 
KusinÈrÈ 53 
Kesava (tÈpasa) 233 
KoÔikaÓÓamÈÓava 97 
KoÓÈgamana (Buddha) 129 
KoÓÉaÒÒa (brÈhmaÓa) 176 
Kolita 233, 471 
Koliya (pura) 41, 406 
Koliya (rÈjÈ) 172, 218,  
 406 
KosambÊ 68, 310, 440 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kosala (raÔÔha) 127, 153, 185,  
 219, 260, 277, 389, 403,  
 418, 428, 430, 432, 446,  
 453, 455 
Kosala (rÈjÈ) 79, 90, 139,  
 337, 398, 412 
KosalavihÈritthera 168 
Kosiya (jaÔila) 23, 472 

[ Kha ] 
KhaÓÉasumanatthera 250 
KhaÓÉasumanamÈÓava 251 
Khadiravaniyarevatatthera135, 173 
Khitakatthera 265 
KhitakamÈÓava 265 
Khujjasobhitatthera 449, 451 

[ Ga ] 
Ga~gÈ (nadÊ) 315-6, 318,  
 365, 373 
Ga~gÈtÊriyatthera 315 
Gatipacchedana 
   (cakkavattirÈjÈ) 206 
GandhamÈdana (pabbata) 85, 173 
GandhÈra (raÔÔha) 49 
Gavampatitthera 129-30 
GavampatimÈÓava 129 
GahvaratÊra 113 
GahvaratÊriyatthera 113 
GirasÈra (cakkavattirÈjÈ) 206 
Giridattatthera 376 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Gotama (gotta) 15, 26, 36, 41,  
 52, 81, 137, 241, 290, 296,  
 348, 369, 383, 397, 414,  
 442, 464, 466, 480 
Gotama (Buddha) 22, 26, 35, 40,  
 44, 53, 63, 94, 103, 137,  
 169, 198, 216-7, 241,  
 285, 287, 293, 301, 349,  
 390, 396, 421-2, 442,  
 463-4, 467, 471 
Gotama (mÈÓava) 324, 480 
Gotamatthera 324, 480 
GodhÈvarÊ (nadÊ) 91 
Godhikatthera 155-6, 158 
GosÈlatthera 97 
GosÈlamÈÓava 97 

[ Ca ] 
CakkhupÈlatthera 247 
Candana (rÈjÈ) 472 
Candanadevaputta 105 
CandabhÈgÈ (nadÊ) 110-1, 225-6 
CandavatÊ 37 
CampÈ (raÔÔha) 107, 383 
Cammaka (khattiya) 137 
CaraÓa (cakkavattirÈjÈ) 215 
CÈtumahÈrÈjika 31, 129 
CÈlikavihÈra 189 
Citta (gahapati) 302 
Cittakatthera 96 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Cittak|Ôa (pabbata) 388, 429 
CittalatÈvana 468 
Cundatthera 30 
CundamÈÓava 251, 331 
C|lapÈlatthera 248-9 
C|lapÈlamÈÓava 247 
C|Äakatthera 425 
C|ÄakamÈÓava 425 
C|ÄapÈlita 250 
C|Äavacchatthera 68-9 
C|ÄavacchamÈÓava 68 

[ Cha ] 
Chaddanta 173 
Channatthera 33, 29, 195 
ChannamÈÓava 195 

[ Ja ] 
JanapadakalyÈÓÊ 354 
JambugÈmiya (upÈsaka) 107 
JambugÈmiyaputtatthera 107 
JambugÈmiyaputtamÈÓava 107 
JambudÊpa 56 
Jaluttama (cakkavattirÈjÈ) 217 
JÈtassaratÊra 267 
JÈlinÊ 362 
JÊvaka 50 
Jutindhara (cakkavattirÈjÈ) 278 
Jeta (rÈjakumÈra) 27 
Jetavana 27, 92,  
 137 (ÈdipiÔÔhesu) 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
JentagÈma 279 
JentamÈÓava 279 
Jentatthera 278 
JeyyasenakumÈra 56 
JotidÈsatthera 334 
JotidÈsamÈÓava 335 

[ Ta ] 
TakkasilÈ (nagara) 49, 386, 416 
TapodÈrÈma 147 
Taphussa 59, 60 
Tamonuda (cakkavattirÈjÈ) 270 
TÈvatiÑsa 23, 26-7, 36, 41,  
 52, 68, 96, 97-8, 100,  
 107, 252, 270, 298-9,  
 304, 314, 327, 337,  
 340-1, 343, 346, 375,  
 442 
Tissa (Buddha) 99, 100, 120-1,  
 131, 133, 148-9,  
 261-2, 269, 341, 343,  
 378-9, 452 
TissamÈÓava 131, 347 
Tissametteyya 91 
Tusita 10, 183, 355,  
 363, 375, 452 

[ Tha ] 
Th|pasÊkha (cakkavattirÈjÈ) 241 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DattamÈÓava 315 
DabbakumÈra 49, 50 
Dabbatthera 48, 50, 52, 55 
DÈsakakumÈra 85 
DÈsakatthera 85-6 
Devadatta 412, 415, 474 
Devadaha (nigama) 180, 218 
Devala (tÈpasa) 356 
Devala (Buddha) 472 
Devasabhatthera 236, 258 
DevasabhamÈÓava 258 
Devahita (brÈhmaÓa) 398 
DoÓavatthu (brÈhmaÓagÈma) 45 

[ Dha ] 
DhaÒÒavatÊ (nagara) 207-8 
DhanapÈla (hatthi) 425, 474 
DhaniÔÔha (cakkavattirÈjÈ) 433 
Dhaniyatthera 444 
DhaniyamÈÓava 444 
DhammadassÊ (Buddha) 240 
Dhammadhara (upÈsaka) 399 
DhammapÈlatthera 416 
DhammapÈlamÈÓava 416 
Dhammasavatthera 272 
Dhammasavapitutthera 273 
DhammasavamÈÓava 272-3 
DharaÓÊruha (cakkavattirÈjÈ) 274 
DhÈnamÈÓava 78 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Nandakatthera 381, 384-5 
NandakamÈÓava 381 
NandatÈpasa 20-2 
Nandatthera 351, 354-5 
NandamÈÓava 19, 125, 352 
Nandiyatthera 101, 350 
NandiyamÈÓava 101 
NÈgadattadevarÈjÈ 173 
NÈgitatthera 231 
NÈgitamÈÓava 231 
NÈrada (tÈpasa) 233, 327 
NÈrada (Paccekabuddha) 313 
NÈrada (brÈhmaÓa) 231 
NÈlaka (gÈma) 136, 229, 331 
NÈÄaka (gÈma) 70 
NigaÓÔhanÈÔaputta 103 
NigrodhakumÈra 92 
Nigrodhatthera 92 
NigrodhÈrÈma 155, 258 
Nitakatthera 403 
NitakamÈÓava 403 
Nimmita (cakkavattirÈjÈ) 253 
Nisabhatthera 406 
Nisabhapabbata 23 
NisabhamÈÓava 406 
NÊtatthera 227 
NÊtamÈÓava 227 
NesÈdaka (pabbata) 288-9 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pakkhatthera 180 
Paccayatthera 437 
PaccayamÈÓava 437 
PacchÈbh|mahÈthera 267 
PaÒcÈla (rÈjÈ) 423 
PaÓÉava (pabbata) 134-5, 173 
PathavÊdundubhi 
   (cakkavattirÈjÈ) 205 
Padavikkamana 
   (cakkavattirÈjÈ) 206 
Paduma (Paccekabuddha) 428-9 
Padumuttara (Buddha) 19, 20, 24,  
 34-5, 39, 40, 44-5, 48, 51,  
 63, 68, 70, 76, 81, 83,  
 96, 101, 103, 114-5,  
 135-6, 159-62, 164-6,  
 168-9, 175-6, 190,  
 210, 217-8, 223, 227-8,  
 231, 250-51, 265,  
 267-8, 272, 284, 286,  
 310, 315-6, 321, 337,  
 351, 355, 363-4, 367,  
 393, 412-3, 420, 440,  
 446-7, 463, 465, 469,  
 483-4 
PanÈda (rÈjÈ) 366 
PayÈgatittha 135 
ParipuÓÓakatthera 240 
ParipuÓÓakamÈÓava 240 
PaviÔÔhatthera 233 
PÈcÊnavaÑsa 350 
PÈÔaliputta (nagara) 449, 451 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈrÈpariyatthera 291 
PÈrÈpariyamÈÓava 291 
PÈlamÈÓava 247 
PÈlita 249 
PÈlileyyaka (hatthÊ) 310 
PÈvÈ (raÔÔha) 251 
PiÓÉolabhÈradvÈjatthera 310-11 
PiyaÒjahatthera 212 
PiyadassÊ (Buddha) 92-4, 242,  
 291-3, 346-8 
PiyÈlina (cakkavattirÈjÈ) 237 
Pilinda (kumÈra) 63 
Pilindavacchatthera 63, 65 
PukkusÈti (rÈjÈ) 253, 444 
PuÓÓatthera 44, 46-7, 197-8, 
PuÓÓamÈsakumÈra 66, 197, 379 
PuÓÓamÈsatthera 66, 378 
Puthuvinda (rÈjÈ) 190 
Puppha (cakkavattirÈjÈ) 275 
Pulinacetiya 326-9, 355-7 
PokkharavatÊ (nagara) 59 
PoÔiriya (gÈmabhojaka) 404 
Posiya (mÈÓava) 120 
Posiyatthera 120 

[ Pha - Ba ] 
Phaluggata (cakkavattirÈjÈ) 220 
BandhumatÊ (nagara) 125, 170-1,  
 281, 403, 440, 458 
Bandhura (mÈÓava) 263 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
Bandhuratthera 263 
BÈkulatthera 439, 442 
BÈkulamÈÓava 440 
BÈrÈÓasÊ 59, 72, 190, 295,  
 320, 339, 440, 484 
BÈvarÊ (brÈhmaÓa) 91, 420 
BÈhiya (raÔÔha) 49 
BimbisÈra (rÈjÈ) 28, 103, 134,  
 147, 157, 183-4,  
 200, 252, 283, 398 
BelaÔÔhasÊsatthera 83 
BelaÔÔhÈnikatthera 259 
BelaÔÔhÈnikamÈÓava 259 
BrahmÈlikumÈra 418 
BrahmÈlitthera 418-9 

[ Bha ] 
Bhaddaji (mÈÓava) 363 
Bhaddajitthera 363, 365-6 
BhaddavatÊ (nagara) 367 
BhaddÈrÈma 219 
Bhaddiya (nagara) 363, 404 
Bhaddiya (rÈjÈ) 414 
BhaddiyaseÔÔhi 365 
Bhaddekaratta 105 
Bharatatthera 381-3 
BharatamÈÓava 381, 383 
Bhalliya 59, 60 
Bhalliyatthera 59, 60 
BhÈgÊrathÊ (ga~gÈ) 136, 318 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhÈradvÈja 310, 435 
BhÈradvÈja (gotta) 386 
BhÈradvÈjatthera 385 
Bh|tagaÓa (pabbata) 273-4 
Bh|mijakumÈra 56 
BheravÈ (pabbataguhÈ) 401-2 
Bhesaka (yakkha) 87 

[ Ma ] 
Magadha (raÔÔha) 70, 136, 233, 
 246, 272-3, 279, 304, 331, 
 401, 423, 426, 460 
Majjhantika (raÔÔha) 49 
MaÓippabhÈsa (cakkavattirÈjÈ) 242 
MaÓÉalika (rÈjÈ) 237, 261,  
 279, 423 
Malitavambha (mÈÓava) 267 
Malitavambhatthera 267 
Malla (raÔÔha) 49, 51, 53 
Malla (rÈjÈ) 155, 225, 251 
MahÈkaccÈnatthera 303, 372 
MahÈkassapatthera 335, 339 
MahÈkÈÄatthera 344 
MahÈkÈÄamÈÓava 344 
MahÈkoÔÔhikatthera 15, 34,  
 36, 38-9 
MahÈcundatthera 331 
MahÈnÈmatthera 288 
MahÈnÈmamÈÓava 288 
MahÈpajÈpatigotamÊ 352 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈpatÈpa (rÈjÈ) 61 
MahÈpanÈda (rÈjÈ) 366 
MahÈpÈlamÈÓava 247 
MahÈmoggallÈnatthera 37,  
 39, 265 
MahÈraha (cakkavattirÈjÈ) 273 
MahÈreÓu 156 
MahÈlitthera 30 
MahÈvaccha 70 
MahÈvacchatthera 70 
MahÈvana 93, 347 
MahÈvibhava (seÔÔhi) 295 
MahÈvihÈra 2 
MahÈsuvaÓÓa (kuÔumbika) 247 
MahÈselatthera 100 
MÈÓavatthera 204 
MÈta~ga 156 
MÈta~gaputtatthera 446 
MÈta~gaputtamÈÓava 447 
MÈra 9, 60, 97, 102, 147-8,  
 151-2, 321, 387, 451, 461 
MÈluta (cakkavattirÈjÈ) 165 
MigadÈyavana 102 
Migasiratthera 389 
MigasiramÈÓava 389 
Meghiyatthera 187, 189 
MeghiyamÈÓava 187 
MeÓÉasiratthera 216 
MeÓÉasiramÈÓava 216 
Mettaji 246 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Mettajitthera 246 
Mettiyabh|majakabhikkh| 54 
MeÄajinatthera 320 
MeÄajinamÈÓava 320 
MogharÈjakumÈra 420, 422 
MogharÈjatthera 420 

[ Ya ] 
YamunÈ (nadÊ) 440 
Yasatthera 129, 295 
YasamÈÓava 295 
Yasuggata (cakkavattirÈjÈ) 218 
Yasoja 457-8 
Yasojatthera 457-9 
Yasodhara (rÈjÈ) 186 

[ Ra ] 
Rakkhita 218 
Rakkhitatthera 217 
RatanakuÔi (Paccekabuddha) 163 
Ratanapajjala (cakkavattirÈjÈ) 206 
RamaÓÊyakuÔikatthera 166 
RamaÓÊyavihÈritthera 145 
RÈjagaha 27-8, 46, 49, 50,  
 56, 58-9, 63, 96, 134, 145,  
 147, 149-50, 153, 157,  
 200, 238, 253, 281, 283-4,  
 291, 304, 310, 322, 324,  
 347, 361, 386-7, 391, 412,  
 415, 425, 444, 451 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RÈdhatthera 321, 323 
RÈdhamÈÓava 322 
RÈmaÓeyyakatthera 151 
RÈhulatthera 474 
R|pasÈrÊ 136, 331 
Revatatthera 41, 137-8, 173 
Roruva (nagara) 252 
RohaÓÊ (cakkavattirÈjÈ) 226 
Rohita (nagara) 437 

[ La ] 
Lambaka (pabbata) 121 
LicchavÊ (rÈjÈ) 133, 160, 212,  
 300, 327 
Lomasaka~giyatthera 105 
Lomasaka~giyamÈÓava 105 

[ Va ] 
VaggumudÈ (nadÊ) 458 
Vaccha 72, 185, 283 
Vacchagotta 72 
Vacchagottatthera 281 
VacchagottamÈÓava 281 
VacchapÈla 200 
VacchapÈlatthera 200 
Vajjitatthera 430 
VajjitamÈÓava 430 
Vajjiputta 178 
Vajjiputtatthera 178-9, 300 
VajjiputtamÈÓava 300 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VajjÊ (raÔÔha) 159, 166 
VaÉÉha (gÈma) 302 
VaÉÉhamÈna 133 
VaÉÉhamÈnatthera 133 
Vanavacchatthera 71, 74, 212 
Vappa 176 
Vappatthera 175 
VarasÈgara 173 
VaruÓa (cakkavattirÈjÈ) 268 
VaruÓa (brÈhmaÓa) 115 
VaruÓatthera 93 
VaruÓadevarÈjÈ 174 
Valliya 313, 372 
Valliyatthera 155, 157, 159,  
 313, 371 
Vasabhatthera 326 
VasabhamÈÓava 327 
Vasala (pabbata) 110 
VassakÈra (mahÈmatta) 304-5 
Vassikatthera 455 
VassikamÈÓava 455 
VÈjapeyya (yaÒÒa) 227 
VÈtasama (cakkavattirÈjÈ) 206 
VÈraÓatthera 452 
VÈraÓamÈÓava 453 
VÈseÔÔha (brÈhmaÓa) 176 
VikatÈnanda (cakkavattirÈjÈ) 434 
Vijaya 242 
Vijayatthera 242 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VinatÈ (nadÊ) 71, 220, 352,  
 409, 411, 437 
VipassÊ (Buddha) 61, 66, 77, 88,  
 90, 96, 103, 105, 123, 125,  
 134, 145, 150, 153, 170,  
 178, 180-83, 187-8, 200,  
 202-3, 207-8, 212, 214-5,  
 222, 234, 252, 281-2, 302,  
 322, 324, 331, 363, 391-2,  
 399, 400, 403, 406, 418,  
 437, 440, 457, 476 
VipulÈsabha (cakkavattirÈjÈ) 260 
VimalakoÓÉaÒÒatthera 182-3 
Vimalatthera 153, 339, 341, 484 
VimalamÈÓava 153, 183, 484 
Virocana (cakkavattirÈjÈ) 235 
Vilokana (cakkavattirÈjÈ) 206 
VisÈkhapaÒcÈlaputtatthera 423 
VÊtasokatthera 375 
VÊtasokamÈÓava 376 
VÊra (kumÈra) 61 
VÊratthera 61-2 
VeÔhapura (nagara) 478 
VeÓudattatthera 372-3 
VebhÈra (pabbata) 134-5, 374 
VesÈlÊ 133, 159, 160,  
 169, 178, 183, 208, 212,  
 300, 327, 372 
Vessantara (rÈjÈ) 11 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vessabh| (Buddha) 74, 107, 259,  
 260, 478 
VessavaÓa (devarÈjÈ)  56-7, 187-8 
VeÄukaÓÔaka (nagara) 125, 127 
VeÄuvana 27, 46, 50, 96,  
 149, 386 

[ Sa ] 
SaÑgharakkhitatthera 274 
SaÑgharakkhitamÈÓava 275 
Sakka (devarÈjÈ) 190, 270,  
 330-1, 367 
Sa~kassa (Nagara) 269 
Sa~gÈmajitatthera 120 
SaÒjayatthera 150 
SaÒjayamÈÓava 150 
SataraÑsÊ (Paccekabuddha) 86, 
 88, 401 
Sattaka (isi) 472 
SattapaÓÓi (guhÈ) 451 
Sattuttama (cakkavattirÈjÈ) 279 
Sandhitatthera 431 
SandhitamÈÓava 432 
Sabbaghana (cakkavattirÈjÈ) 246 
Sabbamitta 341 
Sabbamittatthera 341 
Samagga (pabbata) 327 
Samatta (cakkavattirÈjÈ) 251 
Samantacakkhu 
   (cakkavattirÈjÈ) 258 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Samala~kata (cakkavattirÈjÈ) 266 
Samita (cakkavattirÈjÈ) 188 
Samitigutta 221 
Samitiguttatthera 221 
Samiddhi (brÈhmaÓa) 66, 70 
Samiddhitthera 147 
SambulakaccÈnatthera 401 
SambulakaccÈnamÈÓava 401 
Sambh|takumÈra 56 
Sambh|tatthera 55, 57-8 
SammukhÈthavika 
   (cakkavattirÈjÈ) 205 
SammodakumÈra 180 
SÈritacchedana 
   (cakkavattirÈjÈ) 206 
SÈketa 107, 160, 216 
SÈkiya (rÈjÈ) 406, 408 
SÈgara 192-3 
SÈÔimattiyatthera 460 
SÈnutthera 142 
SÈnumÈÓava 142 
SÈnusÈmaÓera 142-4 
SÈmaÒÒakÈni (mÈÓava) 123 
SÈmaÒÒakÈnitthera 123 
SÈmidatta (mÈÓava) 238 
SÈmidattatthera 238 
SÈriputtatthera 46-7, 70, 125,  
 136, 138, 172, 192, 331,  
 388, 471 
SÈvatthÊ 27, 37,  
 40 (ÈdipiÔÔhesu) 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SikhÊ (Buddha) 59, 70, 113, 129,  
 152, 219, 220, 229, 236-7,  
 258, 276, 278-9, 323,  
 381, 404, 408, 425, 431-2,  
 434, 480-1 
Siggava (isi) 472 
Si~gÈlakapitutthera 86 
Si~gÈlakamÈÓava 87 
Siddhattha (Buddha) 110-11, 139,  
 142, 144, 147, 155-7,  
 184-5, 195, 243-4, 247-8,  
 263, 295, 361, 375, 376,  
 460-61 
SiddhatthakumÈra 72, 176 
Sindhu (nadÊ) 66, 289 
Siridhara (cakkavattirÈjÈ) 230 
Sirimatthera 355, 356, 359 
SirimamÈÓava 356 
SirivaÉÉha 356 
SirivaÉÉha (mÈÓava) 134 
SirivaÉÉhatthera 134, 359-60 
Sivaka (mÈÓava) 74, 391 
Sivakatthera 391 
SivakasÈmaÓera 74-5 
SÊtavana 56-8 
SÊtavaniyatthera 56 
SÊlavatÊ (nagara) 263-4 
SÊvalitthera 169, 173 
SÊvalidÈraka 172-3 
SÊhatthera 225-6 

 



 NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 541 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÊhamÈÓava 225 
SÊhasenÈpati 5 
Sugandha (cakkavattirÈjÈ) 203 
Sugandhatthera 99 
SugandhamÈÓava 99 
Sucintita (Paccekabuddha) 317 
SujÈta (brÈhmaÓa) 463 
SujÈtatthera 68, 337 
Sudanta (mÈÓava) 127 
Sudantatthera 127 
Sudassana 
   (Paccekabuddha) 109-10 
Sudassana (mÈlÈkÈra) 159-60 
Suddhodana (rÈjÈ) 155, 195, 352 
Sunanda (tÈpasa) 464 
Sunanda (brÈhmaÓa) 227-8 
SunÈga (mÈÓava) 229 
SunÈgatthera 229 
SunÈparanta (janapada) 197, 399 
Sunimmita (cakkavattirÈjÈ) 255 
SuppavÈsÈ 171-2 
SuppÈkÈrapaÔÔana 197 
Suppiya (mÈÓava) 114 
Suppiyatthera 114 
SubÈhu (rÈjÈ) 174 
SubÈhutthera 155-6 
Subbata (cakkavattirÈjÈ) 165 
Subh|ti 27 
Subh|titthera 2, 15, 26-7, 33 
Suma~gala (cakkavattirÈjÈ) 211 
Suma~galatthera 139, 141 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Suma~galamÈÓava 139 
Sumana (Paccekabuddha) 59, 60,  
 385-6 
SumanaseÔÔhi 27 
Sumitta (cakkavattirÈjÈ) 233 
Sumekhala (isi) 472 
Sumedha (Buddha) 63-4, 254-7,  
 289, 295-6, 304-5, 320,  
 367-9, 371, 374-5 
SuyÈmana (mÈÓava) 208 
SuyÈmanatthera 207 
SurÈdha (mÈÓava) 323 
SurÈdhatthera 323 
Suvaccha (brÈhmaÓa) 272 
SuvaÓÓa (cakkavattirÈjÈ) 257 
SusaÒÒata (cakkavattirÈjÈ) 283 
Suhemanta (mÈÓava) 269 
Suhemantatthera 269 
SusÈma (mÈÓava) 190 
SusÈrada (mÈÓava) 210 
SusÈradatthera 210 
Setabya (nagara) 190, 344 
Setuccha (mÈÓava) 261 
Setucchatthera 261 
SoÓatthera 381, 383, 404 
SoÓapoÔiriyaputtatthera 404 
SoÓamÈÓava 97, 105, 404 
Sottiya (brÈhmaÓa) 149 
SopÈka (mÈÓava) 118 
SopÈkatthera 117 
SobhanÈrÈma 465 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa - Ha ] [ Ha ] 
Sobhita (mÈÓava) 368, 449 HatthÈrohaputtatthera 214 
Sobhita (Paccekabuddha) 387-8 HÈrita (pabbata) 313 
Sobhita (pabbata) 441 
Sobhitatthera 218, 367 

HÈritatthera 108, 483 
HÈritamÈÓava 109, 483 Somadeva (cakkavattirÈjÈ) 248 

Somamittatthera 339, 484 Himavanta 23, 72,  

SomamittamÈÓava 339  86 (ÈdipiÔÔhesu) 
HeraÒÒakÈni (mÈÓava) 337 HaÑsavatÊ (nagara) 19, 20,  

 34 (ÈdipiÔÔhesu) HeraÒÒakÈnitthera 337

 



   

TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

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 ] 
AkaÑ = Akari (Ka) 251 
AkÈ me = ŒkÈse (Ka) 364 
AkkhubbhaÑ ratanaÑ = ŒkÈsaratanaÑ (SÊ) 253 
AgacchantÈ nÈma natthÊti = AnÈgacchantÈ na atthi (Ka) 371 
Agadhito = Agathito (SÊ) 243 
AgamaÑ citakaÑ tadÈ = AgamÈsiÑ citantikaÑ (SÊ) 358 
AgÈhaduravaggÈhaduruttaraÓaÔÔhena = AgÈdhaduruttaraÓaÔÔhena (SÊ) 238 
Aggadhammo = Aggo dhammo (SÊ) 246 
AggaphalÈdhigamena = MaggaphalÈdhigamena (SÊ) 404 
AggabÈhaÔÔhÈneyeva = AggatahaÔÔhÊniyeva (I) AggatahaÔÔheyeva (Ka) 345 
Aggamaggapattito = Aggamagguppattito (SÊ, I) 326 
AggiparicaraÓÈdinÈ = AggiparicaraÓÈdito (SÊ) 435 
AggivegasantattaÑ = AggivegasantattÈ (Ka) 49 
Aggihuta = Aggihutta (Ka) 435 
A~kolapupphehi = ŒkulÊpupphehi (SÊ, I) 428 
A~gabhÈvato = Sa~gabhÈvato (Ka) 60 
Acintiye = Acintiyesu (SÊ, Ka) 103 
AcchakokataracchakÈ = AcchakÈ ca taracchakÈ (SÊ) 117, 198 
AcchÈdesi = AcchÈdÈpesi (I, Ka) 363 
AjÈtattÈ = AjarattÈ (Ka) 115 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AjÈnanameva = AjÈnatÈ guÓÈnaÑ ajÈnanameva (Ka) 319 
AÒjana = AjjuÓa (SÊ) 426 
AÒÒÈtaÒca vijÈneyyuÑ = AÒÒÈtaÒca vijÈneyyaÑ (Ka) 287 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒattherassa = AÒÒÈtakoÓÉaÒÒa (Ka) 
 AÒÒÈkoÓÉaÒÒa (SÊ, Ka) 45 
AÒÒe jane = AÒÒena janena (SÊ, I) 342 
AÒÒehi = CaÒÒehi (SÊ) 129 
AÔÔha ete janÈdhipÈ = Atha ete janÈ tattha (SÊ) 268 
AÔÔhapesÊti = PaÔÔhapesÊti (Ka) 130 
AÔÔhahet|hi samphussa = Atthahet|ti samphassaÑ (SÊ) 455 
AÔÔhÈrasakappasatamatthake = AÔÔhÈrasÈdhikakappasatamatthake (SÊ) 225 
AÔÔhÈrasa ca kappÈni = AÔÔhÈrasÈni kappÈni (SÊ) 358 
AÔÔhisaÒÒÈya = AÔÔhikasaÒÒÈya (SÊ) 87 
AÉÉhayojanamatto = AÉÉhayojanappamÈÓo (SÊ) 
 AÉÉhuÉÉhayojanamatto (I) 366 
AtisÈyaÑ, sÈyaggahaÓeneva = AtidivÈsÈyaÑ gahaÓeneva (I) 449 
AtÊritattÈ = AtaritattÈ (SÊ) 261 
AttanÈ = Attano (SÊ, I) 481 
AttanÈ = Attano (SÊ, Ka) 28, 89 
Attano ÈyasmatÈ ca Anuruddhena ÈyasmatÈ ca Nindiyena 
   saha samaggavÈso dassitoti veditabbaÑ = Attano 
   ÈyasmatÈ ca Nandiyena samaggavÈsoti veditabbaÑ (SÊ) 350 
Attano phalaÑ paÔicca paccayabhÈvo = Attano phalassa 
 paccayabhÈvo (SÊ) 271 
AttapaccakkhakaraÓena = ...karaÓe (SÊ, I) 427 
Attapaccakkhato = AtthaÑ paccakkhato (SÊ) 65 
AttapaÔibandhaÔÔhena = Atth|panibandhaÔÔhena (Ka) 282 
AttabhÈvagehassa = AttabhÈvasa~khÈtassa gehassa (SÊ) 393 
AttasannissayaÑ = Atth|panissayaÑ (SÊ) 135
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AttÈnaÑ damanameva = Attadamanameva (SÊ) 214 
AttÈnaÑ vÈ = AttÈnameva (I) 436 
Atthamentamhi = Antapattamhi (SÊ) 52 
Atthi = Attho (Ka) 264 
Atthi kammavipÈkoti = Atthi kamme vipÈkoti (SÊ) 417 
Atth|panÈyikÈ = Att|panÈyikÈ (SÊ) 5, 8 
Atthena = Atthehi (SÊ) 42 
Atha = Natthi (Ka) 27 
Atha naÑ puÒÒavÊmaÑsanatthaÑ = AthassÈ taÑ puÒÒaÑ 
 vÊmaÑsanatthaÑ (SÊ) 171 
AdÊnamÈnaso = AlÊnamÈnaso (SÊ) 382 
Adda = Dakkhi (SÊ) 245 
AddhagatÈ = AddhaÑ gatÈ (SÊ) 164 
AdhikuÔÔanakÈ = AdhikuÔÔananÈmakÈ (I) AdhikuÔÔanÈmakÈ (Ka) 429 
Adhikusaladhammavasena = Akusaladhammavasena (SÊ) 340 
Adhiko hutvÈ, nibbÈyÈmi = Adhiko hoti, nibbÈyati (SÊ) 532 
Adhimuccassu = AdhimuÒcassu (SÊ) 163 
AnaÒÒasÈdhÈraÓa = AnaÒÒasÈdhÈraÓena (SÊ) 189 
AnaÓattÈ eva = AnimittÈ eva (SÊ) 326 
AnanucchavikametaÑ = AnucchavikametaÑ (Ka) 382 
Ananubuddho = Anubuddho (SÊ, Ka) 9 
Ananur|pÈcÈrattÈ = Dur|pacÈrattÈ (SÊ) 310 
AnabhigatabhÈvena = AsambhÈvitabhÈvena (SÊ) AnabhiratibhÈvena (I) 359 
AnavajjabhÈvanÈya = ŒvajjanabhÈvanÈya (SÊ) 8 
AnÈsattamÈnaso = AnÈvattamÈnaso (SÊ, I) 309 
Aniyamita = AniyÈmita (SÊ) 54 
Anivattanto = Anuvattanto (SÊ, Ka) 204 
AnuttaradakkhiÓeyyabhÈvato = AnuttaradakkhiÓeyyabhÈvabh|taÑ (SÊ) 162 
Anupagacchante = AnÈgacchante (SÊ) 120 
AnupadadhammavipassanÈvasena = AnupadadhammaÑ 
 vipassanÈvasena (SÊ) 10 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AnupubbikathaÑ = ŒnupubbÊkathaÑ (SÊ) 2 
AnumaÒÒa = AnumaÒÒaÑ (PÈÄiyaÑ) 202 
AnekatÈle = AnekatÈlÈ (SÊ) 283 
Anekar|parÈji = RÈjinÊ (SÊ) 254 
AnekavibhÈgo = AÔÔhavibhÈgo (SÊ) 219 
Aneke = AnekÈ (Ka) 271 
AnokÈsaÑ = OkÈsahaÑ (SÊ) 93 
AnonataÑ = AnamantaÑ (SÊ) 109 
Anomo nÈma = AranemÊ nÈma (SÊ) 442 
AnuyuÒjisaÑ = AnuyuÒjihaÑ (SÊ) 438 
AnulimpiÑ = AnupiÑsiÑ (SÊ) 285 
AnuvattÈpanato = Anuvattanato (Ka) 60 
Anusuyyare = AnupithÊyare (SÊ) 190 
AnusvÈralopo = AnussÈralopo (SÊ) 211 
Anussarantassa = Anussaranto (SÊ) 370 
Antaramagga = AntarÈmagga (SÊ, I, Ka) 317 
AndhagatÈ = AndhakatÈ (SÊ) AnvÈgatÈ (I, Ka) 378 
AndhÊbh|tasmiÑ = Andhabh|tasmiÑ (sabbattha) 410 
Apagatasamiddhito = ApavattisaÑsiddhito (SÊ) 217 
ApaccÈsÊsanto = ApaccÈsiÑsanto (SÊ, I) 476 
AparasmiÑ = ParasmiÑ (bah|su) 67 
AparÈjite = AparÈjito (I, Ka) 321 
ApariggÈhakassa = Vatthu-apariggÈhakassa (Ka) 126 
AparimÈÓÈnaÑ = AppamÈÓÈnaÑ (SÊ) 9 
Apalokiyadhammo = Appalokinadhammo (I) 309 
ApÈkaÔakuÔi kuÔikÈti vuttÈ = KuÔi eva hi kuÔikÈti vuttÈ (SÊ, Ka) 30 
ApÈyabhavÈdÊnaÑ = ApÈyabhayÈdÊnaÑ (SÊ) 39 
Apucchittha = ApucchitaÑ (Ka) 347 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 

ApunabbhavikÈ = ApunabbhavantikÈ (SÊ, Ka) 140 

ApekkhÈya = AnapekkhÈya (I, Ka) 309 

AppaÔipajjanato, sakkÈrÈsÈpahÈnena pahÊno hotÊti = PaÔipajjanato  

    sakkÈrÈsÈ pahÈnena pahÊÓÈ hotÊti (SÊ) 313 

AppadÈnena = Appahonto (SÊ, I) 315 

AppamÈÓabh|tÈ = AppamÈÓÈ (SÊ) 359 

ApphoÔento = ApphoÔhento (SÊ) 140, 265 

AbalabhÈvato = CalabhÈvato (SÊ) 61 

AbÊjiÑ = Ap|jiÑ (SÊ) 400 

AbbahitvÈna = AbbuhitvÈna (Ka) 362 

AbbhokÈse = AjjhokÈse (SÊ) 224 

AbyabhicÈrihetuÑ = AbyabhicÈrahetuÑ (SÊ) 17 

AbhayaÔÔhÈnaÑ nÈma.  Kena pana vajantÊti = AbhayaÔÔhÈnaÑ, tena 

 pavajantÊti (SÊ) 95 

AbhÈsisunti = AbhÈsiÑs|ti (SÊ) 18 

AbhiÒÒÈte abhiÒÒÈte = AbhiÒÒÈte (SÊ) 37 

AbhiÓhaso viharamÈnÈ = AbhiÓhato (Ka) 16 

AbhidhÈvati na tiÔÔhati = AbhidhÈvati tiÔÔhati (SÊ) AbhidhÈvati (Ka) 299 

Abhinandati = Natthi (SÊ) 256 

AbhinÊhÈrÈnur|paÑ sa~khÈre = AbhinÊhÈrÈnur|pasa~khÈre (bah|su) 10 

AbhipatthentÈ nÈma = AbhipatthentÈnaÑ abhipatthentÈ nÈma (SÊ, Ka) 180 

Abhibhave = AbhibhÈvo (SÊ, Ka) 15 

Abhibh|tÈ = Abhibh|taÑ (SÊ) 298 

Abhibhomi = Abhikkami (Ka) 64 

Abhirato tattha avigatacchando = Abhirato avigatacchando (SÊ) 228 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AbhiramantÊti = Modanti abhiramantÊti (SÊ, I) 457 
Abhir|hitvÈ = Abhir|hitvÈna (SÊ) 72 
AbhilÈsÈpito = AbhisÈmakato (Ka) 299 
“AbhisaÔÔho vÈ”tipi = AbhiseÔÔhovÈtipi (Ka) 299 
Abhisamecca = Abhisamecca abhisamaye ca (Ka) 67 
Abh|taguÓaropanena = Bh|taguÓÈropanena. Bh|taguÓaropanena (Ka) 359 
AmaraÑ = AmataÑ (Ka) 434 
AmarikaÑ nÈma = ApadikaÑ nÈma (SÊ) AmarikaÑ (Ka) 327 
AmbapallavÈkÈraÑ pavÈÄavaÓÓaÑ = AmbapallavÈkÈra- 
 pavÈlavaÓÓaÑ (SÊ) 409 
AmbaraÑsasanÈmÈ te = AbbhasÈ nÈma nÈmena (SÊ) 229 
AmhaÑ = Vata (SÊ) 296 
Amhi.  Ito = Amhi, kiÒci ito (SÊ) AmhÊti ca (Ka) 436 
“AyaÑ kho = No (SÊ) 235 
AyaÑ me putto, mÈtÈti-ÈdinÈ = AyaÑ me puttoti mÈtÈpitu-ÈdinÈ (SÊ) 342 
AyaÒca = Ayampi (SÊ) 73 
AyamevÈnur|pÈ = Ayameva evar|pÈ (SÊ) Ayamevar|pÈ (Ka) 342 
AyuttaÑ mayÈ kataÑ = KataÑ moghÈ (Ka) 244 
Ayyassa kathaÑ = AyyakÈnaÑ (SÊ) 80 
AyyikÈya = AyyakÈya (Ka) 49 
ArakkhaÓena apanataÑ vijjhanto = RakkhaÓena apanatiÑ vijjhanto (SÊ) 109 
ArakkhaÓena onataÑ = RakkhaÓena onatiÑ (SÊ) 109 
AraÒÒaÔÔhÈne = AÒÒataraÔÔhÈne (SÊ) 113 
AraÒÒavÈsaladdhena = AraÒÒavÈsena laddhena (SÊ) 169 
AraÒÒÈniyaÑ = AraÒÒakÈni (Ka) 459 
AraÒÒe = AraÒÒeva (SÊ) 75 
AraÒÒe = Vipine (SÊ) 291 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 549 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Arahattappattito = YathÈdhammÈ yathÈvihÈrino ca arahattappattito (SÊ) 16 
ArahattappattiyÈ = ArahattuppattiyÈ (Ka) 225 
ArahattÈdhigamena 
   paÒÒÈsativepullappattiyÈ = ArahattÈdhigamanapaÒÒÈya  
 sativepullappattiyÈ (SÊ) 169 
Arahaddhajo = Arahattadhajo (Ka) 97 
AriyanisevitaÑ = Ariyehi sevitaÑ (SÊ) 241 
AruÓapÈÓÊti = AruÓabaloti (SÊ) 149 
AvaÓÓabhaÓanaÑ assa = BhaÓanaÒcÈti ayaÑ (SÊ, I) 359 
AvatthÈvisesÈ = AtthÈvisesÈ (SÊ) 271 
AvatthÈsu ca = AvatthÈsupi (SÊ) 119 
AvatvÈ = AvatvÈva (SÊ) 122 
AvantiraÔÔhe = AvantikaraÔÔhe (SÊ) 302 
AvasÈneva = AvasÈne ca (SÊ, I) 370 
Avahananti = Œvahananti (Ka) 382 
AvÈritametanti = PavÈritametanti (SÊ) 170 
Aviddasuno = Te aviddasuno (SÊ) 262 
AviheÔhitabhÈvaÑ = AvisodhitabhÈvaÑ (Ka) 57 
Avirajjhanto = Avirajjhantova (SÊ, I) 373 
AvÊcaggi = AvÊcimaggi (SÊ) 205 
(   ) = (Assatthoti) (Ka) 432 
AsaÑvaradvÈrehi = AsaÑvarehi (SÊ) 220 
Asa~khyeyyÈni = AsaÑkheyyÈni (SÊ) 11 
Asa~gamÈnasÈ = AlaggamÈnasÈ (SÊ) 12 
“AsamÈhito”ti = AttÈ hi asamÈhitoti (Ka) 360 
AsampajÈnena niddÈyamÈnena = MuÔÔhassati asampajÈno 
 hutvÈ niddÈyanena (I, Ka) 408 
AsubhaÑ kÈyaÑ = Asubhe kÈye (SÊ) 354 
Assame = Assamapade (SÊ, I) 355 
Assamo Èsi mÈpito = Assamosi sumÈpito (SÊ) 229 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Asmimeva pÈÔhe = Ayameva vÈ pÈÔho (SÊ, I) 460 
Assito = Œsito (Ka) 342 
Ass|ti = S|ti (sabbattha) 232 
AhaÑ taÑ na ovadeyyaÑ = AhaÑ taÑ ovadeyyaÑ (SÊ) 411 
AhuÑ = Ahu (SÊ) 415 
Ahuttha = Ahuvattha (SÊ) 358 
(   ) = (ŒyatiÑ punabbhavo) (Ka) 378 

  [ Œ ] 
ŒkÈse = ŒkÈsena (SÊ, Ka) 88 
Œgacchante = Œgacchante Ègacchante (SÊ) 79 
ŒgataÑ = ŒgatÈnaÑ (SÊ) 5 
ŒgatÈnaÑ = GatÈnaÑ (SÊ) 43 
ŒjÊvakÈpakato = ŒjÊvÈpakato (?) 123 
ŒjÊvapÈrisuddhisambhavena = SabhÈvena (SÊ, I) 446 
ŒÓÈ anuÔhitÈti = ŒÓaÑ anuÔÔhito (SÊ) 76 
ŒdaÑseti = Œdiseti (Ka) 380 
Œdi-antavantato = AniccattÈ tato (SÊ) 280 
ŒdikalyÈÓaÑva = ŒdikalyÈÓatÈ ca (SÊ) 14 
ŒdÊsu TathÈgate.  Tattha yathÈ = ŒdÊsu yattha TathÈgateva 
 vuttaÑ, yathÈ (SÊ) 5 
ŒnandÊ = Œnanda (Ka) 397 
Œnando = Œvuso (SÊ) 80 
ŒnisaÑsaÑ = ŒnisaÑse (Ka) 272 
ŒnisaÑsÈ = ŒnisaÑsatÈ (SÊ) 194 
ŒpannasattÈ = ŒpannagabbhÈ (SÊ) 415 
ŒbhataÑ cÊvaraÑ ÈhÈraÑ = ŒgataÑ cÊvaramÈhÈraÒca (SÊ, I) 446 
ŒmantehÊ”ti = ŒnehÊti (I) 451 
ŒmodamadadiÑ = AmodamadadiÑ (PÈÄiyaÑ) 302 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Œ ] 
ŒraÒÒakÈnaÑ = ŒraÒÒakÈnaÑ bhikkh|naÑ (SÊ) 135 
Œrabhi = ŒrabhitvÈ (SÊ, Ka) 98 
ŒrÈdhetvÈ = ŒrocetvÈ (I) 412 
Œloko vipulo ahu = Loko ca vipulo ahu (SÊ) 188 
Œvattayati = Œvattiyati (Ka) 84 
ŒvÈsagabbhe meghavÈtaphassehi = ŒvÈsagabbhehi 
 meghavÈtasamphassehi (SÊ, I) 426 
Œvi = ŒvÊ (bah|su) 15 
ŒsanÈni = ŒsanÈdÊni (SÊ) 153 
ŒsannapaccakkhavacanaÑ = Œsanne paccakkhavacanaÑ (SÊ) 164 
Œsayo = ŒsayaÑ (SÊ) 475 
ŒsiÑsu te tayo = ŒsiÑsu terasa (SÊ) 226 
ŒhaÒchaÑ = ŒhaÒÒiÑ (Ka) ŒhaÒciÑ (Ka) 410 
ŒhatvÈ = ŒhantvÈ (Ka) 168 
Œhara = Œha Èhara (SÊ) 80 
Œhu = TaÑ ahu (SÊ, I) 367 
ŒhutiÑ = ŒhutÊnaÑ (Ka) 435 

  [ I ] 
(   ) = (ImasmiÑ BuddhuppÈde) AÑ-®Ôha 1. 214 piÔÔhe 49 
(   ) = (Ime satta nipÈtÈ) (Ka) 3 
IcchiticchitaÔÔhÈne = IcchitaÔÔhÈnena (SÊ) 89 
ItaraÑ paÔipakkhavasena tamevatthaÑ = ItarapaÔipakkhavasena 
 ceva vatthuÑ (SÊ) 245 
ItarÊtareneva = ItarÊtarenedha (?) 279 
Itarehi ca = TathÈ itarehi ca (SÊ) 47 
ItikattabbatÈsu = KattabbÈkattabbesu (SÊ) 244 
ItihÈsaÑ salakkhaÓaÑ = ItihÈsaÒca lakkhaÓaÑ (SÊ) 289 
Ito = Itopi (I) 390 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ I - ¢ ] 
Ito = Itova (Ka) 315 
IdaÑ sÊsena idaÑ pakkhehÊti = IdaÑ ÔhÈnaÑ sÊsena idaÑ udarena 
 paharitvÈ idaÑ pakkhehÊti (SÊ) 243 
IdÈni = IdhÈpi (Ka) 99 
IdÈni taÑ = IdÈni (Ka) 454 
IdÈni’haÑ taÑ = IdÈni taÑ ahaÑ (SÊ) 289 
Idha panassa = Idha pana (SÊ) 299 
IndasÈlarukkhehi = IndasÈla (SÊ) 289 
IndÊvaraÑva jalitaÑ = IndavajirajalitaÑ (SÊ) 447 
IddhiyÈ = IddhiyÈ gantvÈ (SÊ) 49 
Ibbhakule = Iddhe kulagehe (SÊ) 275 
Ibbhakule = Iddhe kule (SÊ) 97, 153 
ImÈ gÈthÈ = ImaÑ gÈthaÑ (SÊ) 162 
IminÈ dakadÈnena = IminodakadÈnena (SÊ) 162 
¢raÓato = KaraÓato (SÊ, I) 372 
¢rayitabbato = ¢retabbato (Ka) 439 
¢sakampi onataÑ apanataÑ ca = ¢sakampi onatiÑ apanatiÑ ca (SÊ) 109 

  [ U ] 
UkkaÔÔhe = UkkaÔÔha (SÊ, I) 434 
UkkaÓÔhacitto = Ukkantacitto (Ka) 411 
UkkaÓÔhÈ = UkkaÓÉi (Ka) 268 
Uggacchanto = Upagacchanto (Ka) 391 
UccaÑ = UpaccakaÑ (Ka) 288 
UccÈsane = AccÈsanne (SÊ) 43 
UjuÑ vÈ va~kaÑ vÈ karonti = UjukaÑ vÈ karonti (SÊ) 90 
UÒche pattÈgate = UÒchÈpattÈgate (PÈÄiyaÑ) 350 
UÔÔhahiÑ = UpaÔÔhahiÑ (Ka) 391 
UtusampattiyÈ = UtusampattiyaÑ (SÊ) 277 
Utenassa = Udenassa (SÊ, I) 310 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
UttarÈpathato = Natthi (bah|su) 435 
UttariÑ duttaraÑ = AtariÑ uttariÑ (SÊ) 113 
Uttari anÈgÈmimaggÈdhigamato upari bhÈveyya = Uttari       
 anÈgÈmimaggÈdhigamato ca upari bhÈveyya (SÊ) 82 
UttÈsesi = UttÈpesi (Ka) 305 
Uda~gaÓo = Urago (SÊ) 98 
Uda~gaÓo = UrugaÓo (SÊ) 346 
Udaraposanatapparo = Udaraposanakapparo (Ka) 261 
UdÈnanÈdavidhinÈ = UdÈnÈdividhinÈ ceva (SÊ) UdÈnÈdividhinÈ (Ka) 1 
UdÈnento = UdÈnaÑ udÈnento (SÊ) 268 
Uddharanto vÊriyasamataÑ = VÊriyasamataÑ (Ka) 109 
UpagacchiÑ upapajjiÑ = AgacchiÑ uppajjiÑ (SÊ) 
 AgacchaÑ upapajjiÑ (I) 482 
Upagacchi = UpagaÒchi (SÊ) 72 
UpagataÑ = ŒgataÑ (I) 456 
Upagatavassamatto = Upagatavasso (SÊ) 100 
Upagato = PabbajjaÑ upagato (Ka) 148 
UpajjhÈ = Upajjho (SÊ) 37 
UpaÔÔhaha = UpaÔÔhahatha (Ka) 74 
UpaÔÔhahe = UpaÔÔhape (SÊ) 327 
UpanetuÑ = ApanetuÑ (Ka) 398 
UpanesiÑ = Upanemi (Ka) 200 
Upapajja ÔhitaÑ = UppajjiÑ ÔhitaÑ (SÊ) 482 
“UpaparikkhissÈmi tÈvÈ”ti = Upaparikkha pi tÈvÈti (I) 
 UpaparikkhÈmi tÈvÈti (Ka) 390 
Upari khipitvÈ = UpaparikkhitvÈ (SÊ) 186 
UpavijaÒÒÈ = UpacitajaÒÒÈ (SÊ) 
 UpavijaÒÒakÈle (AÑ-®Ôha 1. 214 piÔÔhe) 49 
Upasa~kamitvÈ = UpagantvÈ (I) 422 
Upasa~kamitvÈ = DisvÈ upasa~kamitvÈ (SÊ) 111 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 
Upasantoti = Upasantoti-ÈdikÈ (SÊ) 34 
UpÈyena ÒÈyena = Udayabbayena ÒÈÓena (SÊ, I) 354 
UpÈsaka = UpÈsakÈ (SÊ, I) 462 
Upecca = UpetvÈ (SÊ) 35 
Uppajjanakassa = Ubbijjanakassa (Ka) 7 
Uppajjante = Uppanne (SÊ) 44 
UppajjitvÈ = UpapajjitvÈ (I) 376 
Uppajji mÈtukucchimhi = UpagaÒchi mÈtukucchiÑ (SÊ) 358 
UppattÊti = UpapattÊti (Ka) 91 
UppannalÈbhassa = UppajjanalÈbhassa (Ka) 319 
Uppanno = Nibbatto (SÊ) 129 
UppabbajanaÑ = UppabbajjanaÑ (SÊ) 143 
UppÈde = UppÈte (SÊ, Ka) 53 
UppÈdenti = UppÈdeti (Ka) 277 
UbbijjiÑsu = OttapiÑsu (Ka) 454 
UbbhamÈhu = UddhamÈhu (SÊ) 366 
Ubhayato = Tadubhayato ca (SÊ, I) 453 
UbhayathÈpi padhÈna~gakittanametaÑ = UbhayathÈpi yathÈ 
 na~galakittanameva taÑ (SÊ) 84 
Uma~gacoro = Ummaggacoro (SÊ, I) Umma~gacoro (Ka) 304 
UmÈpupphaÑ = PupphaÑ (SÊ) 247 
Ummujjantassa = Ummajjantassa (Ka) 142 
Ummujjanto = Upapajjanto (SÊ) 145 
Ure vÈyÈmajanitÈbhijÈtitÈya = Ure vÈsamajanÊti tÈyÈbhijÈtitÈya (SÊ) 146 
UsudaÓÉaÑ = UsudaÓÉakaÑ (SÊ) 109 
Us|yantÈ bah| sambhavanti = Us|yakÈ bah| bhavanti (SÊ) 349 
UssapesahaÑ = UpapesahaÑ (SÊ) UssÈpemahaÑ (Ka) 185 
UssÈhasattÊnaÑ = UssÈhanassa sampattÊnaÑ (SÊ) 261 
UÄÈraÑ tameva puÒÒaÑ = UÄÈratame puÒÒe (SÊ) 163 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ � - E ] 
�natiÑse = �navÊse (SÊ) 266 
Ekakamhi = Ekekamhi (Ka) 3 
Ekaggo = Ekako (SÊ) 23 
Eka~gagÈhÊ = Eka~go hi (SÊ) 271 
EkaÔÔhÈne ahosÊti = EkaÔÔhÈne vasÊti (SÊ) 78 
EkatiÑse ito kappe = SattatiÑsamhi kappamhi (SÊ) 429 
EkatiÑse kappe = SattatiÑsakappe (SÊ, I) Sattasattatime kappe (Ka) 428 
Ekanavutito kappe = Ekanavute ito kappe (SÊ) 302 
EkantaÑ upacitaÑ vipÈkaÑ = EkamantaÑ upacitaÑ vipÈkaÑ (SÊ) 336 
EkantaniyyÈnika = NÊyÈnika (Ka) 19 
Ekaputtake = Ekaputte (SÊ) 119 
EkamaggaÑ = Ekamaggena (SÊ) 77 
EkamantaÑ = Ekamante (SÊ) 20 
EkÈkiyo = EkÈkiko (Ka) 23 
Ek|navÊsati = Ek|navÊsatipi (SÊ) 18 
Eko = Eso (Ka) 80 
EjÈnaÑ = EjÈkÈrÈnaÑ (Ka) 130 
EtamatthaÑ = EvamatthaÑ (SÊ) 19 
Ete = Ettha ca (SÊ, I) 426 
Etes|ti acchodakÈti vattabbe = Etes|ti acchodikÈ, 
 acchodakÈti vattabbe (SÊ) 284 
Ettha ca = EvaÑ pana (SÊ) 167 
Ettha me = Ettake me (SÊ) 469 
Edhati = Edhati pÈpuÓÈti (SÊ, I) 452 
EvaÑbh|tassa ca tassa vaÉÉhanti = EvaÑbh|tassa vaÉÉhanti (Ka) 256 
EvaÑnÈmikaÑ nadiÑ = EvaÑnÈmakÈ nadÊ (SÊ) 130 
EvaÑ paÔiÒÒaÑ katvÈ = KÈle paÔiÒÒaÑ katvÈ (I) 437 
EvaÑ pana puttena vutte = EvaÑ pana vutte (SÊ) 106 
EvaÑ bhedo = EvaÑ pabhedo (SÊ) 309 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ E ] 
EvaÑ vadanto eva = ImaÑ vadanto (SÊ) 345 
EvaÑ vidha = EvaÑ vividha (SÊ, I) 416 
EvaÑvidhabhÈvaÑ = EvaÑ viraddhabhÈvaÑ (Ka) 77 
EvaÑ vibhÈgo = EvaÒhi bhavo (SÊ) 309 
EvaÑ vuttaÑ = EvaÑ vuttÈ (Ka) 345 
EvaÑsampadamidanti = EvaÑ pihayantÊti (Ka) 179 
Eva = EvaÑ (Ka) 32, 196 
EvametesaÑ padÈnaÑ attho = EvaÑpettha sampadÈnavasena attho (SÊ) 194 
EvamevaÑ = Evameva ca (SÊ) 446 
Evameva = EvamevaÑ (SÊ) 43 

  [ O ] 
Oggayha = UggaÓha (SÊ) 295 
OghatiÓÓa = PaÔigaÓha (SÊ) 285 
OjjhÈpanavasena = UjjhÈpanavasena (SÊ, I) 425 
Opatati = OpatitaÑ (SÊ) 468 
OmattaÑ = �nataÑ (SÊ) 102 
OloketvÈ = Olokento (SÊ) 118 
Olokento = OloketvÈ (SÊ, Ka) 87 
Ovadanto = Ovadento (I) 344 
OvaditÈ = CoditÈ ovaditÈ (I) 457 
OvÈdakaraÓÈ = ...kÈraÓÈ (Ka) 95 
OvÈdadÈne pana vaseyya na pakkameyyÈti = OvÈdadÈne ca na vaseyya 
 pakkameyyÈti (SÊ) 268 
OvÈdadhamme navalokuttaradhamme ca = OvÈdadhammena 
 lokuttaradhamme (SÊ, I) 456 
OvÈdÈnusÈsanÊkaraÓena = OvÈdÈnusÈsanÊ paÔikaraÓÈ (SÊ) 387 
OhÈretvÈ = OhÈritvÈ (Ka) 253 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KaÑ vÈpi = TaÒcÈpi (SÊ) 144 
KaÑsapÈtiyÈ pÈyÈsaÑ = KaÑsapÈtiyÈ habyasesaÑ pÈyÈsaÑ (SÊ) 200 
Kacci = KiÒci (SÊ) 108 
KaÓikÈrÊti = KaÓikÈroti (SÊ) 306 
KaÓÉambam|le = GaÓÉambam|le (SÊ, I) 361 
“KaÓhadinno”ti = KaÓhÈdinnoti (SÊ) 386 
KaÓhamittoti = GaÓÉimittoti (SÊ) 372 
KaÓhÈbhijÈtitÈya = KaÓhÈbhijÈtisamatÈya (SÊ, Ka) 102 
KatattÈ ÈcitattÈ ca, Ga~gÈ BhÈgÊrathÊ ayaÑ = BhÈvitattÈ ca, taÑ me     
   BhÈgÊrathÊ viya (SÊ) 318 
KattarayaÔÔhiÑ = KattarayaÔÔhiyo (SÊ) 127 
KatvÈ = DatvÈ (SÊ) 170 
KatvÈ = VatvÈ (SÊ) 210 
KathaÑ asaddahitvÈ = Na tassa kathaÑ saddahi (SÊ) 77 
Kathento = Kathento kathentova (SÊ) 78 
KathetvÈ = DesetvÈ (I) 461 
KantÈraddhÈnapakkhando = KantÈraddhÈnapakkanto (SÊ) 249 
KantÈre vivane = KantÈre viya vane (SÊ) 250 
KapitthanÈ = KapitthakÈ (SÊ) 441 
KapitthÈrÈme = KapitthatitthÈrÈme (SÊ) 91 
KapilavatthusmiÑ = Kapilavatthunagare (SÊ) 101 
KappakoÔimhi = KappakoÔimpi (Ka) 474 
KappÈnaÑ = KappÈni (SÊ) 218 
KamaÓÉaludharo = KamaÓÉaladharo (SÊ) 125 
KammakilesavipÈkavaÔÔappakÈro = KammakilesavipÈkavasena 
 vuttappakÈro (SÊ) 217 
KammaÔÔhÈnatthÈya = KammaÔÔhÈnatthÈ (SÊ) 344 
KammaÔÔhÈnaparigaÓhanato = KammaÔÔhÈnaparibaddhato (SÊ, I) 334 
KammaniyasabhÈvo tvaÑ = KammaniyabhÈvo, taÑ jhÈya (SÊ, I) 427 
KaraÓÊyaÑ = AkaraÓÊyaÑ (SÊ) 18 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
...karaÓena = ...kÈraÓeneva (I, Ka) 331 
KaritvÈ = HaritvÈ (Ka) 275 
KarissatÊti = KarissÈmÊti (SÊ) 87 
KaruÓaÑ = DÈruÓaÑ (Ka) 53 
KaromÊti bahi = KaromÊti vatvÈ nikkhamitvÈ bahi (SÊ) 
 AÑ-®Ôha 1. 204 piÔÔhe ca. 78 
KassakaÑ = Kassake (SÊ) 353 
Kassa navavidhampi mÈnaÑ = Kassa mÈnaÒca 
 viddhaÑsiyamÈnaÑ (Ka) 419 
KassapasambuddhakÈlepi sahÈyÈ = KassapabuddhakÈle piyasahÈyÈ (SÊ) 160 
KÈkabalÈka = KÈkabaka (I) 482 
KÈtiyÈno = KÈÔiyÈno (Ka) 123 
KÈmakammabhavÈdibhedassa = KÈmabhavÈdibhedassa (SÊ) 130 
KÈmayati = KÈmayati eraka (SÊ) 245 
KÈme = GharÈvÈsaÑ (SÊ) 216 
KÈyadaÄhibahulÈ = KÈyadaÉÉhibahulÈ (SÊ) 108 
KÈyavivekasaÑvaÉÉhitassa = KÈyavivekassa ca (Ka) 230 
KÈyavisamÈdisamavisamaÑ = KÈyasamakÈyasamÈsamavisamaÑ (Ka) 43 
KÈrambhiyanti kÈrambhanÈmake = KÈraÑ viyanti kÈravinÈmake (SÊ) 97 
KÈrambhiyanti kÈrambarukkhe. KÈrambhiyanti vÈ = KÈraÑviyanti      
   kÈraÑvarukkho, kÈraÑvÊti vÈ (SÊ) 97 
KÈrite dÈrapariggahe = KÈritena dÈrapariggahena (SÊ) 61 
KÈlaÒca = KÈlaÑva (I) 407 
KÈlavasena = Natthi (SÊ, Ka) 449 
KÈsikosalÈdi-anekaraÔÔhanti = KÈsikosalÈdibhedaÑ anekaraÔÔhanti (SÊ) 127 
KÈÄakÈrÈma = KÈlakÈrÈma (SÊ) 361 
KiÑ te karissati = Kinte karissatÊti (SÊ) 301 
KiÑ nu kho mayaÑ = KiÑ nu mayaÑ (Ka) 49 
Ki~kaÓi = KaÓikÈra (I) 344 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
Ki~kaÓipupphehi = Ki~kiÓipupphehi (SÊ) 134 
KiÒca = KiÒci (SÊ, I) 315 
KiÒcanaÑ = KaÑcana (SÊ) 327 
KiÒci maÒÒati = Kinti maÒÒati (Ka) 67 
KiÔÔhÈdigÈviyo = BhÈgiyo (SÊ) Bhogiyo (I, Ka) 325 
KittayitvÈna = KathayitvÈna (SÊ) 94 
KimikÈlÈya = KipillikÈya (SÊ) 187 
Kimilattherassa = Kimbilattherassa (SÊ) 298 
KirÈtapupphehi = KikirÈtapupphehi (Ka) 278 
KiriyaÑ niÔÔhiyaÑ mayÈ = KiriyÈ niÔÔhitÈ mayÈ (SÊ) 329 
KiliÔÔhavatthanivatthe = KiliÔÔhavatthe (SÊ) 139 
KilesakÈmena = KilesakÈme (SÊ) 245 
KilesagaÓaÑ = KilesagahaÑ (Ka) 480 
KilesapadÈlaneneva hi = KilesÈnaÑ padÈlaneneva hi 
 maggapaÒÒÈya (SÊ) 234 
Kilesavisaye kilesamÈrassa = KilesamÈravisaye kilesamÈrasseva (SÊ, I) 477 
Kilese jhÈpayiÑ = KilesÈ jhÈpitÈ (SÊ) 397 
Kisoti = TenÈha kisoti (SÊ, I) 459 
KÊvatÈya siddhÈti = KiÑ vÈ tÈya siddhÊti (Ka) 433 
Kukuttho = Kakudho (SÊ) 268 
KucchiyÈ = KumbhiyÈ (SÊ) 290 
KuÓÉakÈdinÈ = KuÓÉakÈdÊsu (SÊ) 86 
Kutoci = Tato ca (SÊ) Tatopi (Ka) 476 
KumbhaÓÉÈ garuÄÈ tathÈ = KumbhaÓÉÈ ca yakkhÈ tathÈ (SÊ) 395 
KuraÑ = K|raÑ (I) 410 
KuraÒjiyaphalaÑ = KuruÒjiyaphalaÑ (SÊ) KuraÓÉiyaphalaÑ (I) 404 
Kurukacchanagare = BhÈrukacchanagare (SÊ) 267 
KulagharaÑ = PatikulaÑ (SÊ) 412 
Kulattherassa = KuÓÉalattherassa (SÊ) evamuparipi. 88 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KulÈpadesa = Kulappadesa (Ka) 16 
Kulena r|pena = KulÈnur|pena (Ka) 244 
KusaÔÔhakaÑ = KulaÔÔhakaÑ (I) KusakaÔÔhaÑ (Ka) 389 
KusalÈbhisando = DÈnÈdikusalÈbhisando (SÊ) 103 
K|ÔÈgÈrena caratÈ = K|ÔÈgÈreva dharaÓÈ (SÊ) 293 
Kesamassu = KesamassuÑ (SÊ) 22 
KoÔiÑ susikkhito = KoÔÊsu sikkhito (SÊ) 104 
KoÔÔhikotissa = KoÔÔhitotissa (SÊ) 37 
Kopo = Kodho (SÊ, I) 335 
KoraÓÉaka = KuraÓÉaka (SÊ) 99 
KosambiyaÑ raÒÒo = KosambiyaraÒÒo (SÊ) 310 
KoÄivisaÑ = KolivÊsaÑ (SÊ, I) 381 

  [ Kha - Ga ] 
KhaÓantÈlukalambÈni = VanamÈlukambÈni (SÊ) 
 KhaÓantÈlukaÄappÈni (Ka) 168 
KhaÓÈtÊtÈ = KhaÓÈtigÈ (SÊ) 474 
KhaÓoyaÑ = KhaÓo maÑ (SÊ) 468 
KhÈdanÊyaÑ = OdanÊya (I) 413 
KhÊrasecanakuÓÉasadiso = ...kuÓÉisadiso (I) 316 
KhujjadhÈtukatÈya = DhÈtu-kathÈya (I) 450 
Khujjasobhito thero = Khujjasobhitatthero (SÊ) 451 
Khujjitan”ti = Mucchitanti (SÊ) 141 
KhuddakaseÄadÈnÈdinÈ = KhuddakabhÈve veÔhanÈdinÈ (SÊ) 
 KhuddakavelÈdÈnÈdinÈ (I) 336 
Khoti = Nu khoti (SÊ) 138 
Ga~gÈsotaÑ = Ka~khÈsotaÑ (SÊ) 353 
GacchaÑ, tehi = Gaccha tehi (I) Gacchantehi (Ka) 343 
Gaccha = Gaccha sÈmi (SÊ) 172 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 
GaccheyyaÑ = Na gaccheyyaÑ (SÊ) 250 
GajarÈjÈva = NÈgarÈjÈva (SÊ) 286 
Gajjato = Gajjito (SÊ) 469 
Gajjasi = Gajjito (SÊ) 469 
GaÓÈdÊnaÑ = Janasa~gahaÓÈdivasena (SÊ) 150 
GaÓÔhipupphaÑ = PupphamattaÑ (SÊ) 215 
Gatamattena = GÈhamattena (SÊ) 436 
Gato = Kato (Ka) 131 
GantvÈ = PatvÈ (SÊ) 197 
GandhagandhÊ = GandhagandhÈ (SÊ) 94 
GandhagandhÊ = SÈlacchannÈ (Ka) 348 
GandhadÈmamÈlÈdÈmÈdÊhi = GandhamÈlÈdÈmÈdÊhi (SÊ) 34 
GabbhinibhÈvaÑ = GabbhinivaÓÓaÑ (I) 412 
Gabbhokkantim|lakÈdibhedassa = Gabbhokantika- 
 m|lakÈdibhedassa (SÊ, I) 479 
GamanaÑ taÑ = KhamanaÑ vo (SÊ) 473 
GarugÈravasappatissavacanametaÑ = SappatissavavacanametaÑ (SÊ) 33 
Gar|hi = Gur|hi (SÊ) 16 
Gavesanto = Gavesanto pariyesantÈ (SÊ, I) 435 
GahakÈraÑ = GahakÈrakaÑ (SÊ, I) 392 
GahakÈrakagavesanassa = GahakÈrakaÑ gavesantassa (SÊ, I) 392 
GahaÓe = GagaÓe (Ka) 29 
GahanaÒhi atthi, na rukkham|laÑ, rukkham|laÒca atthi, na gahanaÑ =                    
 GahanaÒhi atthi rukkham|laÑ na rukkham|laÒca atthi gahanaÑ (Ka) 301 
GahitagahitaÔÔhÈnaÑ puna p|rati = GahitagahitaÔÔhÈnaÑ pana 
 na khÊyati, puna p|rateva (SÊ) 171 
GaÄagaÄÈti ca karonto = GaÄagaÄÈyanto (SÊ) 402 
GÈthaÑ = KathaÑ (Ka) 260 
GÈthÈ = GÈthÈyo (SÊ) 155 
GÈthÈttayamabhÈsi = ImÈ tisso gÈthÈ abhÈsi (I) 443 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ga ] 
GÈthÈ pabyÈharÊ = GÈthÈyo byÈharÊ (SÊ) 292 
GÈthÈsukhatthaÒhettha = ...Òcettha (Ka) 97 
GÈmaÑ = NagaraÑ (SÊ) 256 
GÈmantato = GÈmantarato (SÊ) 75 
GÈmabhojakassa = Bhojakassa (I, Ka) 337 
GuÓaÑ = Caturo (SÊ) 195 
GuÓato ussukkeyya = GuÓato uppateyya ukkaÑseyya (SÊ) 213 
GuÓÈnaÑ = AguÓÈnaÑ (Ka) 319 
GuÓe = GuÓaÑ (SÊ, Nisya) 82 
GuÄadadhivÈrakaÑ = GuÄaÑ ca dadhivÈrakaÑ (SÊ) 170 
GehanÈmikÈ = GehasÈminÊ (SÊ) 32 
GehÈ bahi = GehÈ (Ka) 86 
Goduhanamattampi = GaÓÉ|sahananamattampi (SÊ) 360 
Gona~gulehi ca pasadÈdikehi migehi ca = CatuppadÈdikehi ca (SÊ) 284 
GopÈlaka = GopÈla (SÊ) 59 
GosÈlattherassa = GopÈlattherassa (Ka) 97 
GosÈlo = GopÈlo (Ka) 97 

  [ Gha ] 
GhaÔeti = GhÈteti (SÊ) 10 
GhatamaÓÉamupÈnayiÑ = UpÈdÈyiÑ (SÊ) 318 
GhatÈsanaÑva = YathÈsÊnaÑva (SÊ) 162 
GhammapariÄÈha = SabbapariÄÈha (SÊ) 153 
GharamÈvasanto = GharÈvÈsaÑ vasanto (SÊ, I) 335 

  [ Ca ] 
Cakka~kitÈni = CakkaratanÈni (SÊ) 341 
CakkavÈkapak|jitÈ = CakkavÈk|pak|jitÈ (SÊ) 295 
CaccaraÒca = OvaraÑ ca (SÊ) 470 
CaÓÉamattavaravÈraÓaÑ = PabhinnamadamattavaravÈraÓaÑ (SÊ) 214 
Catasso = Catassopi (SÊ) 37 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
CatuttiÑsakkhattuÑ = ChattiÑsakkhattuÑ (SÊ) 163 
Catuddase = EkattiÑse (PÈÄiyaÑ) 424 
Catunavuti = Catunavuta (SÊ) Catunavute (Ka) 401 
Catunavute = DvÈnavute (SÊ) 361 
CaturassapÊÔhaÑ = CaturassaÑ maÒcapÊÔhaÑ (SÊ) 160 
CaturÈ’suÑ = Caturo ÈsiÑsu (SÊ) 264 
Caturo nimmitÈvhayÈ = CattÈro santanÈmakÈ (SÊ) 253 
CatuvÊsatikkhattuÒca = CatutiÑsatikkhattuÒca (ApadÈnapÈÄiyaÑ) 81 
CatusaccakammaÔÔhÈnabhÈvanaÑ = TacapaÒcakakammaÔÔhÈna- 
 bhÈvanaÑ (SÊ) 121 
CatusaccakammaÔÔhÈne = TacapaÒcakakammaÔÔhÈne (SÊ) 66 
CandanamÈÄaÑ = CandanasÈlaÑ (SÊ) 199 
CandanamÈÄapaÔiggahato = CandanamÈlÈ... (SÊ) CandanamÈla... (I) 399 
Candano nÈma = Sunando nÈma (SÊ) 472 
CandavatiÑ = BandhumatiÑ (SÊ) 368 
CapalÈ = Natthi (SÊ) 108 
CarakÈ = VaraÓÈ (SÊ) 463 
CaritvÈ = CarantÈ (SÊ) 249 
Cavanupapajjanavasena = Cavanuppajjanavasena (SÊ, I) 431 
CavanupapÈtavasena = Cavana-upapajjanavasena (SÊ, I) 481 
CÈti = Ca (?) 380 
CÈti = CÈti ÈdÊ (SÊ) 338 
CÈtuddÊpika = CÈtuddÊpaka (SÊ) 153 
CÈrudassano = CÈrunayano (SÊ) 52 
CÈlikÈ = VÈlikÈ (SÊ) 189 
“CÈle”ti-ÈdinÈ = CÈleti (SÊ) 138 
CikkhallaÔÔhÈne = CikkhallÈvaÔe ÔhÈne (I) CikkhallakasaÔe ÔhÈne (Ka) 381 
CittaÑ = Cittampi (I) 323 
Cittadamane = CittaÑ damanena (Ka) 89 
CittapaÓidhiÑ = TaÑ cittapaÓidhiÑ (SÊ) 439 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ca ] 
Cittaparidamanena = Cittaparidamena (Ka) 266 
Cittarucikesu = CittarucÊsu (Ka) 49 
CittasantÈnassa = CittasantÈnaÑ (Ka) 314 
CittÈcÈraÒca = CittacÈraÒca (Ka) 324 
CintetvÈ = Cintento (SÊ, Ka) 28 
CirakÈlaÑ bhÈvanÈya = CirakÈlabhÈvitabhÈvanÈya (SÊ) 192 
CullÈsÊtisahassÈni = C|lÈsÊtisahassÈni (SÊ) 181 
C|Äavacchattherassa = C|Äagavacchassa therassa (SÊ) 68 
C|Äavacchotissa = C|Äagavacchotissa (SÊ) 68 
Cetiyap|jÈrakkhaÓatthaÑ = Cetiye p|jÈrakkhaÓatthaÑ (SÊ, I) 393 
Cettha hÊn|pamatÈ = Cettha hi an|pamatÈ (SÊ) 7 
CoravosÈsakassa = CoraghÈtakassa (SÊ) 337 
CorÈ viya = CoÄÈ viya (I, Ka) 378 

  [ Cha ] 
ChannÈ me = ChannÈ mesÈ (Ka) 18, 28 
Chabbassantare chabbassantare = Chabbassantare (Ka) 77 
ChamattÈni gandhabbasahassÈni sattadhÈ = Cha sahassÈni gandhabbÈnaÑ 
 chasahassÈni sattadhÈ (Ka) 367 
ChÈyÈyaÑ = UpacchÈyÈyaÑ (Ka) 98 
ChiÉÉitanantakehi = ChaÉÉitÈnantakehi (SÊ, I) 317 
ChinnabhinnÈvayavaÑ = ChinnabhinnaÑva chavaÑ (SÊ) 345 
Cheko = Kovido (SÊ) 95 

  [ Ja ] 
JanapadakalyÈÓiyaÑ = KalyÈÓiÑ (I) 354 
Janena = Janakena (Ka) 342 
JambugÈmiyaputtattherassa = JambugÈmiyattherassa (SÊ) 107 
JarÈrogÈdiÑ, sÈ hissa = JarÈrogÈdÊnaÑ hissa (Ka) 60 
JalantaÑ = JalitaÑ (Ka) 83 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ja ] 
Jalassa, sÈrabh|tÈnaÑ = JalÈsayasÈrabh|tÈnaÑ (SÊ) 289 
JÈgaraÓa = JÈgara (SÊ, I) 417 
JÈgariyÈnuyogamanuyuÒjitumeva = ...manuyuÒjitukÈmena (SÊ, I) 405 
JÈtakÈlato = JÈtadivasato (SÊ) 147 
JÈtapasÈkho = JÈtasÈkhÈpasÈkho (SÊ) 203 
JÈtijarÈmaraÓÈya = JÈtijarÈmaraÓassa (SÊ, Ka) 407 
JÈnÈmahaÑ bhante = JÈnÈma bhante (Ka) 80 
JÈlavaÔÔÈ ca = SabbathalajasattÈ ca (SÊ) 53 
JÊvantaÑ = JÊvantaÑ ÔhitaÑ (SÊ) 143 
JÊvanto = Vicaranto (SÊ, I) 337 
JÊvika = JÊvita (SÊ) 139 
JÊvitaÑ = JÊvitaÑ jÊvikÈ (SÊ, I) 312 
JÊveyyaÑ = JÊveyya (Ka) 405 
JetavanapaÔiggahaÓe = JetavanapaÔiggahaÓakÈle (SÊ) 151 
JotantaÑ = JotentaÑ (SÊ) 260 

  [ Jha - ©a - ®ha ] 
JhÈnaÑ = JhÈnameva (SÊ) 40 
JhÈnaÑ = JhÈnÈni (SÊ) 96 
©atvÈ = SutvÈ (Ka) 85 
©ÈtaÑ = ©ÈÓaÑ (SÊ) 233 
©ÈtiÑ = ©ÈtÊnaÑ (SÊ) 121 
©ÈtÊnaÑ = ©ÈtÊ (Ka) 456 
©ÈtÊ pamukhe = ©Ètipamukhe (SÊ, I) 479 
©ÈtuÑ = PaÒÒÈpetuÑ (SÊ) 243 
©eyyadhammesu, samathadhammesu vÈ = SuddhÊsu dhammesu vÈ (Ka) 65 
®hitÈya = DhatÈya (SÊ, I) 334 
®hito = ®hitaÑ (Ka) 342 
®hitoti ca = ®hitoti (SÊ) 83 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
(   ) = (TÈdinoti) (UdÈna-®Ôha 232 piÔÔhe) 194 
TaÑ = Natthi (Ka) 54 
TaÑ = Natthi (SÊ) 43, 126 
TaÑ kapÈlaÑ mantaÑ = TaÑ kapÈlamantaÑ (SÊ, I) 390 
TaÑ kappaÔaÑ olokentassa = TaÑ kappaÔaÑ oloketi, olokentassa (SÊ) 410 
TaÑ gÈthaÑ = TaÑ kathaÑ (Ka) 57 
TaÑ te = Natthi (SÊ, I) 457 
TaÑ nimittakaÑ = DukkhaÑ bhÈrikaÑ (Ka) 402 
TaÑ padesaÑ ottharati = TaÑ parisaÑ otthari (Ka) 182 
TaÑ pana = YaÑ pana (?) 241 
TaÑ puggalaÑ = TaÑ uttamapuggalaÑ (SÊ, I) 404 
TaÑ bhikkh| = TaÑ bhikkh| pacchÈ (SÊ) 85 
TaÑ maggaphalanibbÈnadhammaÑ = TaÑ maggaphaladhammaÑ (SÊ) 65 
TaÑ micchÈtapaÑ = TaÑ micchÈgÈhaÑ (SÊ) 434 
TaÑ sattavisuddhikkamaÑ = TaÑ visuddhikathaÑ (Ka) 47 
TaÑ sabbaÑ = TaÑ pupphaÑ (SÊ) 374 
TaÑsahacaritatÈya = ...caritÈya (SÊ, I, Ka) 362 
TaÑ sutvÈ soÓo saÑviggataramÈnaso = TaÑ sutvÈ so tena 
 saÑviggamÈnaso (SÊ) 405 
TaÑ hi anuyuÒjantassa = AppamÈdadhammaÑ anuyuÒjantassa (SÊ, I) 446 
TaÒhi nirodhaninnatÈya = TaÓhÈnirodhaninnatÈya (SÊ) 102 
TaÓhÈgÈhÈdivasena = TaÓhÈdivasena (SÊ) 262 
TaÓhÈsa~gassa = TaÓhÈsa~ghassa (Ka) 276 
TaÓhÈsotaÑ = Ka~khÈsotaÑ (SÊ, Ka) 442 
Tato = Tatova (SÊ) 95 
Tatoti kappakato = Tato kappe kate (SÊ) 378 
Tato paÔÔhÈya = Tato (I, Ka) 351 
Tatova = Tato (SÊ) 109 
Tattha = EvaÑ tattha (sabbattha) 109 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
Tattha = Tassa (SÊ) 94 
Tattha = Yattha kattha (SÊ) 233 
Tattha puÒÒaÑ = TaÑ puÒÒaÑ (SÊ) 440 
Tattha yathÈ = YathÈ tathÈ (Ka) 11 
Tattheva = Tattha ca (SÊ, I) 408 
TatthevÈhaÑ = Tattha vÈsaÑ (SÊ) 284 
Tatha... = TathÈ... (Ka) 42 
TathÈ = GÈthÈ (SÊ) 8 
TathÈ = CahaÑ (SÊ) 226 
TathÈ = Te tathÈ (SÊ) 248 
TathÈ bh|tova = Tatova (SÊ) 256 
TadatthaÑ kÈyassa Ôhiti-Èdi-atthaÑ = TadatthaÑ yassa atthÊti 
 tadatthikaÑ (Ka) 71 
TadÈyatanaÑ = MahantÈyatanaÑ (SÊ) 175 
TadÈ so = TÈdisaÑ (Ka) 35 
TadÈha sa = TadÈbhÈsi (SÊ) 51 
TappanÊyÈ na hi = TapanÊyÈ hi na (I) 335 
TaphussabhalliyÈ = TapassubhalliyÈ (SÊ) BhallikÈ (Ka) 59 
Taphusso = Tapasso (SÊ) 59 
TamandhakÈraÑ = TamandhakÈre (SÊ) 450 
Tayato = Tatiyato (SÊ, Ka) 460 
TayÈ = AyaÑ tayÈ (SÊ) 163 
TasmÈ sÈ sappurisÈnaÑ bandhÈya na hoti = TasmÈ sÈ ÈsÈ sappurisÈnaÑ 
 BuddhÈdÊnaÑ na hoti (SÊ, I) 313 
Tassa = Tassa vÈ (SÊ) 255 
Tassa = Hissa (Ka) 10 
Tassattho = TassevÈyamattho (SÊ) 58 
Tassa vacchagottatÈya = Tassa pitu vacchagottatÈya (SÊ) 281 
TÈdino = VÊrassa (SÊ) 406 
TÈdibhÈvena = TÈdibhÈvÈvahanena (I) 404 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TÈrakaÑ = TÈrakÈ (Ka) 260 
TÈva = VasatÈ (SÊ) 277 
TÈvatiÑsabhavane = TÈvatiÑsesu (SÊ) 96 
TÈvatiÑse = TÈvatiÑsesu (I) 327 
TÈvade = TÈvadevahaÑ (Ka) 445 
TiÑsanipÈto = TiÑsatinipÈto (SÊ) 3, 4 
TiÓasanthÈrake = TiÓasantharaÓe (Ka) 28 
TiÓas|lapupphehi = TiÓam|lapupphehi (Ka) 273 
TiÓÓaÑ = TiÓÓaÑ vÈ (SÊ) 38 
Titto”ti = Atthikoti (SÊ) 264 
Timbar|sakavaÓÓÈbho = Timbar|pakkavaÓÓÈbho (SÊ) 24 
TiyaggÊ = TividhaggÊ (SÊ) 370 
Tividhaduccaritanimitta-uppajjanakassa = TividhaÑ duccaritanimittaÑ 
 uppajjanakassa (SÊ) 38 
Tisahassamatteti = TiÑsasahassamattehi (I, Ka) 327 
TÊÓikkhattuÑ ca = TisatakkhattuÑ (SÊ) 36 
TÊraÑ = TÊre (Ka) 110 
TuÔÔhivelÈdÊsu = TuÔÔhidohaÄÈdÊsu (SÊ) 7 
Tusite = Tusitesu (SÊ, I, Ka) 363 
Te jaÔÈbhÈrabharitÈ = JaÔÈbhÈrena bharitÈ (SÊ) 377 
Tena = Anena (Ka) 386 
Tena kammena sukatena, cetanÈ paÓidhÊhi ca. 
   JahitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, tÈvatiÑsamagacchahaÑ = Natthi (SÊ) 375 
Tena ca samayena = Tena ca samayena pana (SÊ) 20 
Tena hi danto puna = Tenapi puna (SÊ) 54 
Tena hi bho = Tena hi me (SÊ) 170 
TenÈha sabbete Bhagavanto paÒca nÊvaraÓe = TenÈha BhagavÈ  
 paÒcanÊvaraÓe (SÊ) 209 
Te munayo = Te sekhamunayo (SÊ) 325 
TevijjabhÈvassa = VijjÈbhÈvassa (SÊ) VijjÈsabhÈvassa (Ka) 282 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TesaÑ = TesaÑ tesaÑ (SÊ) 16 
TehaÑ = TesaÑ (SÊ) 64 
Tehi = Tehipi (SÊ, I) 321 
Tehi vimuttaÒcÈti = Tehi suÒÒÈ vimutti cÈti (SÊ) 243 
TvaÑ tattha = TvaÑ tÈta (SÊ) 56 

  [ Tha ] 
ThÈmajava = ThÈmavÊriya (SÊ) 146 
ThÈmavÊriyasampattitÈya = ThÈmavÊriyasampattiyÈ (SÊ) 146 
ThÈlaÑ = KaÑsatÈlaÑ (SÊ) TÈlaÑ (Ka) 254 
Th|ÓikÈ = Th|ÓirÈ (I, Ka) 392 
Thero = So (bah|su) 64 
Thero pubbepi vivaÔÔ|panissayaÑ = Theropi vivaÔÔ|panissayaÑ (SÊ) 88 
ThokaÑ thokaÑ = ThokaÑ (Ka) 28 

  [ Da ] 
DatvÈna = DaditvÈ (SÊ) 293 
DaddukacchupÊÄakÈhi = DaddukaÓÉupÊÄakÈhi (SÊ, I) 422 
DadhithÈlakaÑ = DadhithÈlikaÑ (SÊ, I) 344 
DadhithÈlakaÑva = DadhithÈlikaÑva (SÊ, I) 344 
DantakaÄÊraÑva = DantakaÄÊramaÑsaÑ (SÊ) 7 
DantilatÈpabbasadisa~go = DantilatÈpabbasarÊrasa~kÈso (Ka) 459 
DandhaÑ = AhaÑ (SÊ) 266 
Dappito = Dammito (Ka) 25 
Damathena = Damanena (SÊ, I) 321 
Dassanam|lakattÈ vÈ itaresaÑ dassanamevattha vuttaÑ, ka~khÈ 
   chijjatÊti-Èdi tattha = DassanamevetaÑ vuttaÑ taÑ kho 
  vijjatÊti-Èdi, tattha (SÊ) 211 
Dassanavasena = Dassanavasena anavasesena (SÊ) 213 
...dassanÈdinÈ ca = ...dassanÈdÊnaÒca (I) DassanÈni ca (Ka) 419 
DaÄhattho vÈ = DaÄhatova (SÊ) 279 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DaÄhabhÈvaÑ = DaÄhÊbhÈvaÑ (SÊ) 140 
DÈnamukhe = DÈnamahe (SÊ) 170 
DÈnihaÑ = DÈnahaÑ (SÊ, Ka) 54 
DÈnopakaraÓÈni = DÈrupakaraÓÈni (Ka) 139 
...dÈyassa = ...dÈyÈdassa (SÊ) 87 
DÈyÈdabhÈve = DÈyÈdabhÈva (SÊ) 87 
DijuttamaÑ = KuÔumbikaÑ (SÊ) DvijuttamaÑ (SÊ) 36 
DiÔÔhanigrodhe = Nigrodhe (SÊ) 173 
DibbayÈnaÑ samajjhagaÑ = RathayÈnaÑ labhÈmahaÑ (SÊ) 123 
DissamÈnar|po = AdissamÈnar|po, ÈdissamÈnar|po (Ka) 356 
DissamÈnena = AdissamÈnena ca (Ka) 267 
DukkarÈ = DukkaraÑ (SÊ) 2 
DukkarÈti katvÈ duradhivÈsÈ durÈvÈsÈti = DurÈvÈsÈti dukkhÈ dukkarÈti      
 katvÈ duradhivÈsÈ (SÊ) 280 
DukkhatÈnaÑ = DukkhajÈtÊnaÑ (SÊ) 217 
DukkhÈ dukkhamÈ = DukkhÈ dukkhÈ kÈmÈ (SÊ) 245 
DukkhÈsÈrakÈdibhÈvena = DukkhabhÈrakhÈdakÈdibhÈvena (Ka) 91 
Dukhitanti  
   dukkhappattaÑ = Dukhitanti dukkhitaÑ dukkhasaÒÒuttaÑ (SÊ)   
 Dukhitanti dukkhitaÑdukkhasaÒÒitaÑ (Ka) 207 
Duggati parikkilesehi, na pana te = Parikilesehi pana te (SÊ) 330 
DuÔÔhacchavika = Ducchavika (SÊ) 422 
Dullabho yeva = Aladdho yeva (Ka) 429 
Duve kule = Yattha pacchÈ (SÊ) 307 
DussehacchÈdayitvÈna,  
   sasissaÑ BuddhisÈgaraÑ = Dussehi chÈdayitvÈna,  
 sasaÑghaÑ lokanÈyakaÑ (Ka) 36 
D|ratova upaÔÔhenti = D|ratova naÑ upaÔÔhenti (SÊ) 101 
DentÈ naÑ yÈva na ukkaÉÉhanti = DentÈnaÑ yÈva na sakkonti (SÊ) 
 DentÈ yÈva na uÔÔhahanti (Ka) 171 
Dento = Niyojento (I) 326 
DevatÈnubhÈvena = DevatÈdhiggahitena (Ka) 118 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DevaputtamÈraÒca jetvÈ = DevaputtamÈraÑ vijetvÈ (Ka) 387 
Devamanussesu = Manussesu (SÊ) 72 
DevarÈjÈ = EkarÈjÈ (SÊ) 174 
Devalok|papatti = Devalokuppatti (SÊ) 82 
Devesu = Devaloke (SÊ) 145 
Devesu = Devalokesu (SÊ) 376 
Dehap|jÈyidaÑ = Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 484 
DosantaratÈya vÈ = DosantaratÈya pi (Ka) 360 
DosamohamÈnÈdayopi = MohÈdayopi (SÊ, Ka) 323 
DosavibhÈvanena = DosavibhÈvane (Ka) 218 
DvÈsÊti = DvÈsÊtiÑ (SÊ) 3 
Dvenavute = Catunavute (SÊ) 120 

  [ Dha ] 
DhajÈlu = DhajÈl| (SÊ, Ka) 366 
DhatÈnaÑ = DhÈtÈnaÑ (Ka) 334 
DhaniÔÔho = Dhammiko (SÊ) 433 
DhammaÑ = YathÈdhammaÑ (SÊ) 400 
DhammakaÔamatto = Dhammakatamatto (SÊ) DhammakaÔamaggo (I) 
 DhammakaÔapatto, dhammakappaÔamatto (Ka) 411 
DhammakathaÑ = DhammiÑ kathaÑ (SÊ, I) 432 
...dhammataÑ = ...dhammaÑ (SÊ) 393 
DhammatÈ mamesÈ = DhammatÈ ca mamesÈ (SÊ) 402 
DhammavidhiÑ = DhammavÊthiÑ (SÊ) 218 
DhammÈgadaÑ = DhammosadhaÑ (SÊ) 467 
Dhamme = Dhamma (SÊ) 241 
DhammevaÑ vijanayiÑ ahaÑ = Dhammagabbhe vijÈyahaÑ (SÊ) 469 
Dharetave = Pametave (SÊ) 369 
DhavalavatthadhajattÈ = DhavaladhajattÈ (SÊ) 184 
DhÈtiyo = NÈriyo (SÊ) 222 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Dha ] 
DhÈrento = Jotayanto (SÊ) 466 
DhÊro = VÊro (SÊ) 286 
Dh|pÈyati jalate tathÈ = Dh|pÈyati jalito tathÈ (SÊ) 272 
Dhovita = Dhota (SÊ) 98 

  [ Na ] 
(   ) = (Na vÈraye) (I) 425 
(   ) = (Na sÊlamayaÑ gandhaÑ) (Ka) 108 
Na = Natthi (SÊ) 76 
Na abhika~khÈmi = Na abhika~khÈmi na patthemi (SÊ, I) 407 
Na abhinibbattissati = Na dÈni pavattissati (SÊ) 217 
Na ÈsÈdeyya = Na pahareyya (SÊ) 425 
Na itarÈ = ItarÈ (SÊ) 108 
Na kÈlena kÈlaÑ = KÈlena kÈlaÑ (Ka) 388 
Na kvaci kiccakÈrakaÑ = Nattheva kiccakÈraÓaÑ (SÊ) 23 
Nakhena ÈkoÔetvÈ = Nakhena sÊsaÑ ÈkoÔento (SÊ, I) 390 
Na gacchi = NÈgacchi (SÊ) 103 
Nagarapavisanamagge = NagaraÑ pavisanamagge pana (SÊ) 170 
NagaravÈsÊnaÒca = NagaravÈsino (SÊ) 171 
Na cavati = Na calati (SÊ) 152 
Na cirasseva = Na cirasseva araÒÒe vasanto (SÊ) 224 
Na jÈnÈmÊti = Na jÈnÈti (SÊ) 105 
Na tÈ = Na te (Ka) 222 
Na dÈnissa kiÒci = Na dÈni yaÑkiÒci (Ka) 380 
NadititthaÑ = NaditÊraÑ (Ka) 111 
NadÊ = ParikhÈnadÊ (SÊ) 328 
NaddasaÑ = AddasaÑ (SÊ) 447 
Nandakopi = Nandako (I) 384 
NandamÈnÈ’gataÑ cittÈti -pa- ÈgataÑ uppannaÑ = NandamÈnÈgataÑ 
 cittanti -pa- ÈnandamÈnaÑ ÈgataÑ uppannaÑ (SÊ) 428 
NandÊbhavaparikkhÊÓaÑ = NandirÈgaparikkhÊÓaÑ (SÊ) 258
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
Nandento = Nandanto tosento (SÊ, I) 352 
Na pasÈdaÒÒathattanti paraneyyabuddhike = Na pasÈdaÒÒathattaÑ 
 phareyyÈti buddhike (SÊ) 55 
NabhaÑ = Nabhe (SÊ) 26 
Namanavasena = Damanavasena (Ka) 90 
Namayanti = Damayanti (Ka) 90 
Namento = Damento (Ka) 89 
Na me samasamo atthi = Na me so idÈnatthi (SÊ) 469 
Na yuttÈ = Na yuttÈ assa (AÑ-®Ôha 1. 208 piÔÔhe) 80 
NavanavÈ = Na taÑ vinÈ (SÊ, I) 322 
Navanavehi = VaÓÓavantehi (SÊ) 346 
Na vÈ maÒÒasi = Na ha maÒÒÈsi (SÊ, I) 411 
Na virÈdhessaÑ = Na dhamme virÈdhessaÑ (SÊ) Na virodhessaÑ (Ka) 372 
Na saddhamevÈti = Passa na saddhamevÈti (SÊ) 
 PassanaÑ tadatthamevÈti (Ka) 372 
Na samÈhito = Na samÈhito ce (SÊ) 360 
Na sampajjatÊti = Na sampajji (Ka) 63 
Na hi = Na ha (SÊ) 410 
NaÄaggivaÓÓasa~kÈsÈ = NaÄaggivanasaÑkÈsÈ (SÊ) 306 
NÈnÈpupphehi = NÈgapupphehi (SÊ) 105, 106 
NÈnuyuÒjatÊti takkemÊti = NÈnuyuÒjati vitakketÊti (SÊ) 276 
NÈntariyakatÈya = ŒnandanÊyatÈya (I, Ka) 407 
NÈpagatanti = Na durÈgatanti (Ka) 65 
Nabhivassati = NÈtivassati (SÊ, I, Ka) 316 
NÈma ahaÑ = NaÒÒo ahameva (SÊ) 78 
NÈradovhayavacchalo = NÈradavhayavacchalo (SÊ) 231 
NÈvarajjhissaÑ = NÈvarujjhissaÑ (SÊ, I) 372 
NÈvÈ = NÈgo (Ka) 286 
Nikkhantoti = Na nikkhantoti (SÊ) 77 
Nigghoso = Nigghosova (SÊ) 158 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NiccadhuvasukhasabhÈvÈdÊhi = NiccadhuvasukhabhÈvÈdÊhi (SÊ) 378 
NijjhÈpessÈma = NikkhamessÈmi (SÊ) 472 
Nitakattherassa = Khitakattherassa (SÊ, I) 403 
NidassanamattaÑ = NidassanatthaÑ (SÊ) 71 
NidassanavacanaÑ = NidassanavacanametaÑ (SÊ) 5 
NiddÈbahulo = NiddÈbahulo hutvÈ (SÊ) 85 
Niddisati = Uddisati (SÊ) 148 
NipajjitvÈ = Nipajjanto (Ka) 85 
NipatitvÈ = PatitvÈ (Ka) 78 
NipÈtanaÑ = NipatanaÑ (SÊ) 3 
NipuÓagambhÊra = NipuÓagambhÊraÑ (SÊ) 1 
NipphannasassÈ = NipphannasassÈ paripakkasassÈ (SÊ) 423 
NibbattanakÈni = NibbattÈpanakÈni (SÊ) 82 
Nibbattassa tahiÑ tahiÑ = Nibbattissati tahiÑ tahiÑ (SÊ) 403 
Nibbatti = Nibbatto (Ka) 440 
NibbattitvÈ = Nibbattissati (SÊ) 111 
NibbattitvÈ = Nibbatto (SÊ, Ka) 92 
Nibbatti bhÈradvÈjo nÈma nÈmena = Nibbatti, tassa bhÈradvÈjoti 
 nÈmaÑ ahosi (SÊ, I) 310 
Nibbatto vayappatto = Nibbattoti, vayappatto ca so (SÊ) 85 
NibbÈnapatiÔÔhaÑ taÑ sampÈpakaÑ = NibbÈnapatiÔÔhita- 
 sampÈpakaÑ (Ka) 388 
NibbutasabhÈvaÑ = NibbutabhÈvo (SÊ) NibbutabhÈvaÑ (Ka) 115 
NimittÈnubyaÒjanasallakkhaÓavasena = NimittÈnubyaÒjanupa- 
 lakkhaÓavasena (SÊ, Ka) 255 
NimiyaÑ = NimmissaÑ (SÊ) 115 
Nimiyanti = Nimmissanti (SÊ) 115 
Nimmalo homahaÑ ajja = Nimmalehi guÓehijja (SÊ, Ka) 144 
NiyamattaÑ = NiyamitaÑ (Ka) 54 
Niyyanti = NÊyanti (SÊ) 1 
NiyyÈtesi = NiyyÈdesi (SÊ, Ka) 264 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NiyyÈnikabhÈvavibhÈvanatthaÑ = NiyyÈnikabhÈvadassanatthaÑ (SÊ) 95 
NiyyÈnikabhÈvavibhÈvanavasena = NiyyÈnikavibhÈvanavasena (Ka) 33 
...niyy|hako = Niy|hako (Ka) 367 
NirapekkhataÑ = NirapekkhaÑ (SÊ) 115 
NirÈkulaÑ = NirÈkulo (Ka) 35 
Nivattan|pÈyassa = Vuttar|pÈyassa (SÊ, I) 416 
Nivatti nivattihetuÒca = NibbattinibbattihetuÒca (Ka) 10 
Nivattosi = Œnivattosi (SÊ) 122 
NivÈtanÊcavattanasÊlena = NivÈtanÊcavuttinÈ vuÉÉhasÊlesu (SÊ) 201 
NisÊdiÑsu = Nisinnesu (SÊ) 21 
Nisento = Sunisadento (SÊ) 9 
NihatamÈnamada = NihatamÈnadabba (Ka) 32 
Nuddharate = Vuddharate (SÊ) 472 
Nupapajjasi = N|papajjati (SÊ) 210 
N|na = Nanu (Ka) 249 
N|na ayanti padacchedo = Na n|nÈyanti na n|naÑ 
 ayanti padacchedo (SÊ) 276 
N|nÈti = N|nanti (SÊ, Ka) 276 
NetÊti = Neti (sabbattha) 50 
NepuÒÒo dassane vÊro = Te puÒÒadassano vÊro (SÊ) 368 
Nesi = Œnesi (SÊ) 118 
No daÄhÈti bhijjanÈbhijjanabhÈvaÑ = UdÈhu no daÄhÈti 
 lajji-alajjibhÈvaÑ (SÊ) 78 
NhÈtako = NahÈtako (SÊ) 436 

  [ Pa ] 
PakÈre = PakÈrehi (sabbattha) 42 
PakÈsananÈmataÑyeva = PakÈsananÈmamattaÑyeva (Ka) 17 
PakÈseti = PakÈsetÊti (SÊ) 34 
PakÈsena = PakÈrena (Ka) 289 
Pakittesi = SaÑkittesi (Ka) 45 



576 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PakkhijÈtÈ = PakkhajÈtÈ (SÊ) 116 
PakkhipitvÈ = ParikkhipitvÈ (SÊ) 186 
PaguÓÈ = PaguÓaÑ (SÊ) 27 
...paceyyÈnaÑ = ApacanÊyÈnaÑ (SÊ) ApacineyyÈnaÑ (SyÈ) 
 ApaceyyÈnaÑ (I, Ka) 398 
Paccate = Paccateva (I) 462 
PaccanubhÈsi = PaccudÈbhÈsi (SÊ, I) 419 
PaccapÈdi dhammassÈnudhammaÑ, na ca maÑ dhammÈdhikaraÓaÑ      
  viheÔheti = PaccayÈdidhammassa anudhammaÑ paÔipanno na mamaÑ  
 dhammÈdhikaraÓaÑ vihesesi (SÊ) 58 
PaccavekkhantÈti = Paccavekkhanto (SÊ) 18 
PaccÈsÊsati = PaccÈsiÑsati (SÊ) PaccÈsisati (Ka) 6 
Paccekabuddhassa = Sambuddhassa (Ka) 85 
PaccekabodhisattÈnaÑ = PaccekasambodhisattÈnaÑ (Ka) 12 
PaccekasambodhiÑ  
   abhisambujjhanti nÈma = Sayambh| abhisambujjhanti nÈma (SÊ) 10 
Pacchato = Pacchato pacchato gacchantÊ (SÊ) 77 
PacchÈ hantuÑ = PaccahantuÑ (Ka) 330 
PaÒca~gat|riyamhi ca = Paccattherasatamhi ca (SÊ) 140 
PaÒca~gikehi = Sata~gikehi (SÊ) 296 
PaÒcacattÈlÊsayojane magge = PaÒcacattÈlÊsayojanamatte magge (SÊ) 27 
PaÒcatapatappanÈdi = PaÒcatÈpanapadhÈnÈdi (SÊ) 435 
PaÒca theriyo aÔÔhÈrasasatagÈthÈ = Catasso theriyo 
 sattanavutigÈthÈ (SÊ, Ka) 4 
PaÒcadasakappasate, ito aÔÔha janÈ ahuÑ = PaÒcasate dase kappe, 
 sateto aÔÔha janÈ bah| (SÊ) 251 
PaÒcamikÈ ceva = PaÒcamikÈ ceti (SÊ, Ka) 394 
PaÒcamo aho = PaÒcame ahe (SÊ) 438 
PaÒcavÊsamhi kappamhi = PaÒcavÊsatikappamhi (SÊ) 64 
PaÒca sabbobhavÈ = CÈtuddÊpissaro (SÊ, Ka) 57 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÒcÈbhiÒÒÈ = PaÒcÈbhiÒÒo (Ka) 439 
PaÒcÈlaputtassa = PaÒcÈliputtassa (SÊ, I) 423 
PaÒcÈsÊti’su rÈjÈno = PaÒcÈsiÑsu rÈjÈno (SÊ) 248 
PaÒcÈho = PaÒcÈhaÑ (SÊ) 438 
PaÒÒavÈ = PuÒÒavÈ (SÊ) 73 
PaÒÒÈ = PaÒÒo (SÊ) 36 
PaÒÒÈtÈti = YathÈpaÒÒÈtÈti (SÊ, Ka) 15 
PaÒÒÈtÈti = SamaÒÒÈtÈti (SÊ) 15 
PaÔalo = PaÔalena (SÊ) 401 
PaÔikacca = PaÔigacceva (SÊ) 13 
PaÔipakkhaÑ = PaÔipakkhe (SÊ) 7 
PaÔipakkhavasena = PaÔikkhepavasena (Ka) 280 
PaÔipattikkamaÑ = PaÔipattiparakkamaÑ (I) 372 
...paÔipattinÈ = PaÔipattivuttinÈ (SÊ) 201 
PaÔipattiyÈ = PaÔipadÈya (SÊ) 39 
PaÔipadÈya = PaÔipattiyÈ (SÊ) 14 
PaÔipadÈya vaÉÉhantiyÈ = PaÔipadÈ calantiyÈ (Ka) 10 
PaÔipanne = PaÔipajjante (SÊ) 62 
PaÔipesitattaÒca = PaÔisevitabbataÒca (SÊ) 115 
PaÔibhÈnajÈnanakÈnaÑ = PaÔibhÈnakÈnaÑ (SÊ, I) 322 
PaÔimÈnaÑ = PatamÈnÈnaÑ (SÊ) 6 
PaÔiyÈdetvÈ = PaÔiyÈdÈpetvÈ (SÊ) 440 
PaÔiladdhasaddho pabbaji, 
   tassa upasampannadivasato = PaÔiladdhasaddho sÈsane pabbajitvÈ 
 upasampanno ahosi.  Tassa 
 upasampannadivasato (SÊ) 78 
PaÔividdhÈ = PaÔiladdhÈ (Ka) 239 
PaÔisa~khÈnabalena = PaÔisa~khÈnavasena (SÊ) 213 
PaÔisa~khÈne = PaÔisa~khÈre (SÊ, Ka) 256 
PaÔisambhidÈpattÈnaÑ aggo = PaÔisambhidÈppatto (Ka) 34 
PaÔhanti.  Yo hi = PaÔhanti.  GihÊ (SÊ, I) 312 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÔÔhapetvÈ = VaÉÉhetvÈ (SÊ) 144 
PaÓÈmito pana = DesanaÑ sutvÈ pana (I) 458 
PatiÔÔhapi = PatiÔÔhayi (SÊ, Ka) 35 
Patthesi ÈsÊsati = Patthayasi ÈsaÑsasi (SÊ) 164 
PatvÈ = PatvÈ thero (SÊ) 213 
PathaviÑ paresu = Pathavippadesesu.  PathavÊpadesu (Ka) 261 
Pathavikampana = Pathavikampa (I) 452 
PathavÊ = Puthuvi (SÊ) 472 
Padap|jÈyidaÑ = Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 100 
PadasannidhÈnato = PadasannidhÈnaÑ (?) 5 
PadumaÑ jinaÑ = PadumanÈyakaÑ (SÊ) 429 
PadumuttarabuddhakÈlato = Padumuttarassa Bhagavato kÈlato (SÊ) 96 
Padumo nÈma = Padumuttaro nÈma (SÊ) 265 
PadhÈnapariggÈhako = PaÔiggahako (Ka) 403 
PadhÈnahet| akkhÈtÈti = PadÈnaÑ hetu-atthatÈ (UdÈna-®Ôha 232 piÔÔhe) 194 
Pana = IdaÑ padaÑ natthi (SÊ, Ka) 16 
PanidaÑ vatthu = PanidaÑ kathÈvatthu (Ka) 51 
PanudissÈmi = ApanudissÈmi (SÊ) 106 
PantÈni = PanthÈni (SÊ) 333 
Papati = Pati (SÊ) 283 
Pabuddhova = PaÔibuddho ca (SÊ, I) 409 
Pabbajanassa dukkarattÈ = Pabbajantassa dukkarato (Ka) 279 
PabbajÈti = PabbajÈhÊti (SÊ) 63 
PabbajitakiccaÑ = PabbajjakiccaÑ (Ka) 46 
PabbajitakiccaÑ = PabbajjÈkiccaÑ (SÊ, Ka) 74 
PabbajitasÈruppÈya ca = PabbajitasÈruppÈyeva (Ka) 151 
Pabbajito = Pabbaji (SÊ) 136 
PabbajjaÑ pabbajito upagato = PabbajiÑ pabbajjaÑ upagato (SÊ) 324 
PabbateyyÈnaÑ khuddakanadÊnaÑ udakaÑ = PabbateyyaÑ 
 udakaÑ (SÊ, I) 338 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Pabha~gunoti = Pabha~gurÈti (SÊ) 483 
PammakÈ = PÈvakÈ (SÊ) 296 
...payirupÈsanÈya payirupÈsitÈ = ...payur|pÈsanÈya payur|pÈsitÈ (SÊ) 388 
PayirupÈsitvÈ = PayirupÈsanti (SÊ) 333 
ParaÑ paraÑ ÔhÈnaÑ = PadaÔÔhÈnaÑ (SÊ) 372 
ParakkamantÊ = UpakkamantÊ (SÊ) 62 
Paragatte = Parabhatte (SÊ) 30 
ParatÊraÑ = PÈraÑ tÊraÑ (SÊ) 110 
Parantape = Parakhattiye (SÊ) 470 
Paramanissamayutto = ParamaramaÓÊyo (SÊ) 208 
Paramanesu = Paradamanesu (Ka) 196 
ParasenÈsampahÈraÑ = ParasenÈsuppahÈraÑ (SÊ) 114 
ParahitapaÔipattiyaÑ ca = ParahitasÈdhitÈya (Ka) 16 
ParÈjitÈ = AparÈjita (SÊ, Ka) 321 
ParÈparagottatÈya pÈrÈpariyoti = ParÈsaragottatÈya pÈrÈsariyoti (SÊ) 291 
... pariggahehi = ... pariggahÈdÊhi (SÊ) 18 
PariciÓÓo = Paricito (SÊ, I) 387 
Paricchadabh|tena = Paricchedabh|tena (Ka) 289 
ParijappetvÈ = ParijapetvÈ (SÊ, I) ParijappitvÈ (Ka) 389 
PariÒÒÈbhisamayamÈha = PariÒÒÈtÈbhisamayamÈha (SÊ, I) 362 
PariÓatiyÈ = Pariyante (SÊ) 449 
PariÓÈmemÊti = PariÓÈmetÊti (Ka) 266 
ParidevasokamÈpanno = ParidevasokasamÈpanno (SÊ) 192 
ParinibbissatyanÈsavoti = ParinibbÈyissatyanÈsavoti (SÊ) 259 
ParinÊyamÈno = ParitÈpiyamÈno (SÊ, Ka) 324 
ParipakkaÑ = SuparipakkaÑ (SÊ) 386 
ParipakkagabbhÈ = ParipuÓÓagabbhÈ (SÊ) 72 
Parip|rita = PÈramÊparip|rita (SÊ) 9 



580 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Paribbhamanto = SaÑsaranto (SÊ) 111, 118 
ParibheditÈti = ParibhinnÈti (SÊ) 54 
PariyosÈnaÑva = PariyosÈnaÑ (SÊ) 14 
PariyosÈnakalyÈÓatÈ = ...tÈ ca (SÊ) 14 
PariyosÈpitattÈ = PariyositattÈ (SÊ) 18 
Parivajjanena = Parivivajjanena (SÊ) 213 
ParivattentassÈpi = PavaÔÔentassÈpi (SÊ) 249 
ParisÈ = PharitÈ (SÊ, Ka) 93 
Parissamanto = Parissanto (SÊ) 145 
ParissayÈbhÈvaÑ = ParissayassÈpi abhÈvaÑ (SÊ) 31 
ParissayÈbhÈvenapÊ”ti = ParissayÈbhÈvena pÊtiÑ (SÊ) 31 
Pare tosesi = Paritosesi (SÊ) 140 
Palobhetunti = PasÈdetunti (Ka) 67 
PavattaÑva supÈtÈhaÑ = PavattapaÓÉupattÈnaÑ (SÊ) 23 
Pavattanasati = PavattanakÈ sati (SÊ) 255 
PavattiÑ kathetvÈ = PavattiÑ vatvÈ akkhamaÑ kathetvÈ (SÊ) 249 
Pavattinivattiyo = Pavattiyo (SÊ) 246 
Pavadissanti =PavaÉÉhissanti (SÊ) 24 
PavaraÑ = VaraÑ (Ka) 65 
Pavassissati = Pavattissati (Ka) 348 
PaviÔÔhaÑ = PaviÔÔho (I, Ka) 408 
Pavisantiyo viya = PavisantÊ asaniyo viya (SÊ) 134 
PavisitvÈ = PavisitvÈ nisÊditvÈ (SÊ, Ka) 92 
Pavedesi = PavÈresi (SÊ, I) 398 
PasaÑsiyattÈ ca = PÈsaÑsatÈya ca (SÊ) 47 
PasaÔÔhadÈÔhÊnaÑ = PasaÔÔhÈnaÑ pasaÔÔhadÈÔhÊnaÑ (Ka) 7 
PasadaÑ migamesanto = PasutaÑ migamesanto (SÊ) 291 
PasÈdayuÑ = PasÈdayiÑ (Ka) 45 
PasumÈrena = Pararuhirena (SÊ) 343 
Passa = Passatha (Ka) 42 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 581 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PassaddhakarajakÈye = Passaddhe kÈrajakÈye (SÊ) 426 
PassasukhaÑ = PhassasukhaÑ (SÊ, Ka) 85 
PahÈya = HitvÈna (SÊ) 206 
PahÊnakilesapaccavekkhaÓena = PahÊnakilesapaccavekkhaÓa- 
 mukhena (SÊ) 222 
PahÊno = Na hÊno (Ka) 313 
PahÊnoti = PahÊnattÈ (I, Ka) 389 
Pah|tena’nnapÈnena = BahunÈ annapÈnena (SÊ) 297 
PÈkaÔakaraÓatthaÑ = PÈkaÔabhÈvakaraÓatthaÑ (SÊ, Ka) 2 
PÈkaÔÊhi = PÈkaÔagatÊhi (SÊ, I) 459 
PÈtimokkhassa osÈraÓakÈle = PÈtimokkhaÑ osÈradesanÈkÈle (Ka) 77 
PÈtentÈ = PÈtetvÈ (Ka) 491 
PÈdaputtame = PÈdamuttame (SÊ) 400 
PÈdaphalaÑ = VÈraphalaÑ (SÊ, I) PÈraphala (Ka) 418 
PÈdÈnaÑ = Hi upÈdÈnÈnaÑ (SÊ, I) 315 
PÈdiyatthajanapade = PÈniyatthajanapade (SÊ, I) 335 
PÈnadhiÑ = PannadhiÑ (SÊ) 383 
PÈnadhÊnaÑ = PannadhÊnaÑ (SÊ) 384 
PÈpacitta = PÈpacittena (SÊ, I, Ka) 429 
PÈpuÓi = Patto (SÊ) 187 
PÈpesu = PÈÓesu (SÊ, Ka) 66 
PÈramiÑ patvÈ = PÈramiÑ patto (SÊ) 466 
PÈramitÈparibhÈvitÈya = PÈramitÈparibhÈvanÈya (Ka) 13 
PÈrÈpariyattherassa = PÈrÈsariyattherassa (SÊ) 291 
PÈrÈvata = PÈrÈpata (SÊ) 236 
PÈricariyÈ = ParicariyÈ me (SÊ) 468 
PÈrevatÈ = PÈrÈpatÈ (SÊ) 296 
PÈvusakÈlameghe = Pacc|sakÈle meghe (SÊ) 277 



582 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PÈvusameghena = PÈvussameghena (SÊ) 277 
PÈvussakÈlavasena = TathÈ-ussannakÈlavasena (SÊ) 74 
Pi~galÈ = Pi~galÊ (SÊ) Si~galÊ (Ka) 296 
Pitup|janatthaÑ = Sapitup|janatthaÑ (SÊ) 108 
PitumÈtumatenahaÑ = PitumÈtumaposahaÑ (SÊ) 100 
PipÈsÈvedanaÔÔito = PipÈsabhÈvena aÉÉito (Ka) 467 
PiyasahÈyÈ = SucisahÈyakÈ (Ka) 155 
PiyÈlÈpabhÈvÈdikehi = VilÈsabhÈvÈdikehi (Ka) 67 
Piyo = Piyo ca (SÊ, I) 475 
Pilakkhaphala = Milakkhaphala (SÊ) 416 
PilakkhaphalÈni = MilakkhaphalÈni (I) 455 
Pilakkhu = Pilakkho (SÊ) 220 
Pilindavacchoti = Pilindivacchoti (SÊ) 63 
Pilindotissa = PilindÊtissa (SÊ) 63 
PivitvÈ sukhÊ assa = PivitvÈna sukhÊ assa (SÊ) 467 
PisitvÈ = PiÑsitvÈ (SÊ) 99 
PÊtidhÈre = PÊtidhÈraÑ (?) 332 
PÊtivegappavissaÔÔhaÑ = PÊtivegena visiÔÔhaÑ (SÊ) 232 
PÊtivegavissaÔÔhaÑ = PÊtivegavisiÔÔhaÑ (SÊ) 47 
PÊtivegavissaÔÔhaÑ = PÊtivegavissaÔaÑ (SÊ) 196 
PÊtisomanassavaseneva = PÊtisomanasseneva (SÊ) 92 
PukkusÈti = PakkusÈti (Ka) 253 
PukkusÈtissa = PakkusÈtissa (Ka) 444 
PucchiÑsu maÑ = Apucchu maÑ (SÊ) 356 
PucchitapucchitaÑ = PucchitaÑ pucchitaÑ (Ka) PucchitaÑ (Ka) 47 
PuÒÒaÑ = BahuÑ puÒÒaÑ (SÊ) 110 
PuÒÒa = PuÒÒena (I) 399 
PuÒÒakammÈni = PuÒÒÈni (bah|su) 99 
PuÒÒaÒÈÓasambhÈraÑ = PuÒÒasambhÈraÑ (SÊ) 37, 45 
PuÒÒaÒÈÓasambhÈrÈti = ©ÈÓasambhÈrÈti ca (Ka) 371 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 583 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PuttaÑ = Attano puttaÑ (SÊ, I) 363 
PuthujjanabhÈvassa = Puthujjanassa (SÊ) 359 
Puthujjanassevasato = Puthujjano puthujjanantogadhattÈ (I) 
 Puthujjano hutvÈ (Ka) 431 
Puthujjano honto = Puthujjano puthujjanattÈ (SÊ) 431 
PuthuvindarÈjÈ = Puthuvindharo rÈjÈ (SÊ) 190 
PunÈti ca kulavaÑsaÑ tÈyati cÈti = PunÈti kulavaÑsaÑ 
 tÈyatÊti vÈ (SÊ, Ka) 119 
PupphadÈnassidaÑ = Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 235 
PupphapaÔavitÈnikaÑ viya = PupphapaÔena viya (SÊ) 227 
Pupphap|jaÑ = Buddhap|jaÑ (Ka) 216 
PupphamabhiropayiÑ = Pupphamabhip|jayiÑ (SÊ) 134 
PubbakammassidaÑ = PupphakammassidaÑ (Ka) 251 
PubbakiccaÑ = SabbakiccaÑ (SÊ) 45 
PubbapacchimasanniÔÔhÈna = PubbamajjhimasanniÔÔhÈna (bah|su) 103 
PubbabhÈge = PubbabhÈgena (SÊ, I) 452 
PubbenivÈsÈnussatiÒÈÓe = ©ÈÓena (SÊ) 371 
Pumo = PumÈ (SÊ) 468 
PurÈÓajaÔilasahassena = JaÔilasahassena (Ka) 83 
PurÈÓapaÓÓÈni = PaÓÓasa~kaÔaÑ (SÊ) 131 
PurÈÓÊ = PurÈÓiyÈ (Ka) 164 
PurimaÉÉhena = Purimapadena (I, Ka) 419 
Purisuttamo = Dvipaduttamo (SÊ) 411 
Pure = Kule (SÊ) 329 
P|gassa = Ekassa p|gassa (SÊ) 185 
P|janeyyÈnaÑ = P|janÊyÈnaÑ (SÊ) 398 
P|jÈsakkÈrabahulaÑ = P|jÈsakkÈraÑ (SÊ) 351 
P|rayissasi mÈnasaÑ = P|rayassu sumÈnasaÑ (SÊ) 25 
P|renti = PÈpenti (?) 7 



584 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PetattabhÈvanti = PettibhÈvanti (SÊ, I) 482 
PesissÈmÊti = PesissÈmi nanti (Ka) 249 
...mpettha = Cettha (SÊ) 262 
PoÔiriyassa nÈma gÈmabhojakassa = SelissariyanÈmakassa 
 gÈmabhojakassa (SÊ) 404 
Potakopi = Patakopi (SÊ) 6 
Pothito = PÈtito (SÊ) 121 

  [ Pha ] 
Phalaganti phalaÑ gataÑ upagataÑ = Phalaganti pal|pagataÑ (SÊ) 102 
Phalahattho ahaÑ disvÈ = Phalahattho taÑ disvÈna (SÊ) 88 
PhalÈphale = PhalÈphalaÑ (Ka) 21 
Phal|pabhogamakkaÔo = Phal|pago makkaÔo (SÊ, I) 314 
PhuseyyuÑ = PhuseyyaÑ (Ka) 287 
Phussante = Sussante (SÊ) 139 

  [ Ba ] 
BandhanarajjukaÑ = BandhanaÑ rajjukaÑ (SÊ) BaddharajjuÑ 
 (Dhammapada-®Ôha 2. 375 piÔÔhe) 82 
Bandhanasa~khÈtÈnaÑ = Bandhanasambh|tÈnaÑ (Ka) 130 
BandhitukÈmÈ jÈtÈ = BaddhitukÈmÈ hutvÈ tassa ÈrocesuÑ (SÊ) 136 
BalakÈyassa rakkhÈya = SametuÑ balakÈyassa (SÊ) 470 
Balavidhamana = BalaÑ viddhaÑsana (SÊ) 184 
BalÊ = BalaÑ (SÊ) 468 
Balesu = Phalesu (Ka) 9 
Bahala = Bahula (I) 400 
Bahu = BahuÑ (I, Ka) 444 
BahujanÈ’sambhÈvato = Bahujanassa ca sambhÈvito (SÊ) 
 BahujanÈ asambhÈvito (I) 356 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 585 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ba - Bha ] 
BahulÈ = Bahuso (SÊ) 41 
Bahuvacanena = Bahuvacanavasena (SÊ) 423 
Bah| = Pah| (SÊ) 349 
Bah|pakÈraÑ = BahukÈraÑ (SÊ) 211 
Bah|pakÈrassa = BahukÈrassa (I, Ka) 429 
BÈkula = Bakkula (SÊ, I) 439 
BÈvarÊ = BÈvÈriya (SÊ, I) BÈvariya (Ka) 420 
BiÄibiÄikÈsadisÈ = BiÄibiÄikÈ parisÈ (Ka) 301 
BÊjamiÒja = BÊjap|ra (SÊ, Ka) 119 
BÊjamiÒjassidaÑ = BÊjap|jÈyidaÑ (SÊ) 119 
Buddha = Puppha (SÊ) 106, 130, 152, 179, 183 
Buddha = Sambuddha (Ka) 96 
BuddhaguÓÈnaÑ patipatisaraÓato = BuddhaguÓÈnaÑ vÈ BuddhÈnaÑ 
 vÈ paÔisaraÓato (SÊ) 433 
BuddhataraÓena = BuddhatÈrena (SÊ) 73 
Buddhap|jÈyidaÑ = Pupphap|jÈyidaÑ (SÊ) 66, 104 
BuddhabhÈvappatti nÈma = Buddhatthuppatti nÈma (Ka) 
 Buddhuppatti nÈma (Nisya) 12 
Buddhasanthavanena ca = Thavitena ca (SÊ) 232 
Buddhassa sÈsananti = BuddhÈnusÈsananti (Ka) 42 
BuddhÈ = BuddhÈ nÈma (SÊ) 376 
Bojjha~gÈ = Bojjha~gÈti (SÊ, I) 362 
BodhayantaÑ sadevakaÑ = SadevakaÑ samÈrakaÑ (Ka) 413 
BodhiÑ eva = BodhirukkhaÑ eva (SÊ) 283 
ByagÈ = Byago (SÊ) 377 
Byatirekamukhena ca = Byatirekamukhena (Ka) 260 
Brahmagiro = Brahmasaro (SÊ) 40 
BrÈhmaÓakule = SumedhabrÈhmaÓakule (SÊ, I) 452 
BrÈhmaÓabhÈvato brÈhmaÓÈnaÑ = JÈtimattena brÈhmaÓÈnaÑ (Ka) 436 
Br|si = Br|mi (Ka) 29 
BhakkhatthÈya cariÑ ahaÑ = Akkhitto yamadÊ ahaÑ (SÊ) 379 



586 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
Bhagavato = Bhagavato kÈle (I) 476 
Bhagavato = Bhagavato kÈle (SÊ, I) 355 
BhagavantaÑ gacchantaÑ disvÈ = BhagavantaÑ disvÈ (Ka) 66 
BhaÒjitvÈ = ParibhaÒjitvÈ (SÊ) 345 
BhaÓantÈ = GaÓhantÈ (Ka) 400 
BhaddakapiÒchehi = BhinnakapiÒchehi (Ka) 426 
BhaddavatÊnagare = BandhumatÊnagare (SÊ) 367 
Bhayaverasamappito = Bhayabheravasamappito (SÊ) 283 
Bhayassa ikkhanatÈti = BhayaÑ ikkhanakoti (Ka) 95 
Bhavate = Bhavanti (SÊ) 318 
Bhavanikantivasena = JhÈnabhavanikantivasena (SÊ) 182 
Bhavanibbatti vÈ = BhavanibbattitÈ (SÊ) 324 
Bhavam|lopagÈminoti = Bhavam|lÈbhavagÈminoti (SÊ) 255 
BhavasaÒcayakarÈnaÑ = BhavapacayakarÈnaÑ (Ka) 436 
Bhavasampatti = Devasampatti... (Ka) 252 
BhavassÈdagadhitÈya = ...gathitÈya (SÊ, I) 436 
BhavÈbhave = BhavÈkÈse (SÊ) 414 
BhavitvÈ = BhutvÈna (SÊ) 290 
BhÈvanÈphalaÑ = BhÈvanÈbalaÑ (Ka) 87 
BhÈvitattabhÈvÈnaÑ = BhÈvitattabhÈvÊnaÑ (SÊ) 8 
BhÈveti = BhÈveti jhÈyati (SÊ) 135 
BhÈsanavasena = SÈsanavasena (SÊ) 38 
BhiÑsÈpetu = BhayÈpetu (SÊ) 102 
BhikkhunÈ = Bhikkhuno (SÊ) 449 
Bhikkh| = Bhikkh|su (SÊ) 21 
Bhikkh| yathÈrahaÑ = Bhikkh| dhammaÑ kathento yathÈrahaÑ (SÊ) 270 
Bhijjeyya, na bhijjeyyÈti = BhijjeyyuÑ na bhijjeyyunti (Ka) 77 
BhittivicittatÈya = VibhattavicittatÈya (SÊ) 254 
BhinditvÈ = ChinditvÈ (SÊ, I, Ka) 344 
Bhinnasiro = BhinnasarÊro (I) 345 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 587 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Bha ] 
Bhiyyo = Bhiyyoti (sabbattha) 382 
Bhiyyoti upar|pari.  UsabhassÈti attÈnameva = Bhiyyoti upar|pari,  
   ÒÈyassÈti attho, attÈnameva (SÊ)  278 
Bhisavanti = Bhivassanti (Ka) 195 
BhÊtaravaÑ = BheravaÑ bhÊtaravaÑ (SÊ) 401 
Bh|tattaÑ = Bh|tatthikaÑ (SÊ) 77 
...bhedaÑ = ...bhedÈya (bah|su) 33 
BhesajjatthÈya = BhesajjaÑ datvÈ (Ka) 317 

  [ Ma ] 
(   ) = MayhaÑ (sabbattha) 175 
MaÑsanhÈrupasibbite = NahÈruparisibbite (SÊ) 30 
MaggaphalappattiyÈ = MaggaphaluppattiyÈ (Ka) 413 
MajjhantikaraÔÔhe = MajjhintikaraÔÔhe (SÊ) 49 
Majjhe = Majjho (Ka) 17 
MajjhekalyÈÓatÈ = ...tÈ ca (SÊ) 14 
MajjhekalyÈÓova = ...kalyÈÓatÈ ca (SÊ) 14 
MaÒcaka = MaÒcassa (SÊ) 123 
MaÒÒÈya = SaÒÒÈya (SÊ) 435 
SaÓÉapÈ ca = PÈdapÈ ca (SÊ) 441 
Matanti = Amatanti (SÊ) 241 
MatasarÊrassa = ChavasarÊrassa (I, Ka) 345 
MattavaravÈraÓÈditopi = MattavÈraÓÈditopi (Ka) 6 
Mattehi = Maccehi (SÊ) 157 
MatthakaÑ = KiÑ matthakaÑ (I) 386 
MadhuÒca guÄadadhiÒca = MadhuÒca guÄaÒca dadhiÒca (SÊ) 170 
MadhupasittapÈyÈsaÑ = MadhusittapÈyÈsaÑ (Ka) 98 
MadhupiÓÉikaÒca = MadhupiÓÉaÒca (Ka) 59 
ManuÒÒadassanÈni = ManuÒÒarasÈni (SÊ) 437 
ManuÒÒavÈditÈya = ...nÈdatÈya (SÊ) ...rutatÈya (I) 426 



588 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
ManussattasaddhÈpaÔilÈbhÈdayo = ManussattalÈbha- 
 paÔilÈbhÈdayo (SÊ, I) 429 
Manussaloke = ManussayoniyaÑ (SÊ) 221 
Manusse ca = Manussesu (SÊ) 132 
MandÈlakehi = MandÈrakehi (SÊ) 296 
...mabhÈsi = ...mÈha (SÊ, Ka) 399 
MamaÑ = Mama (SÊ) 84 
Mama = Puna (SÊ, I) 393 
Mama uggajjanaÑ = Mama taÑ gajjanaÑ (SÊ) 111 
Mama ÒÈtÊ samÈnetvÈ = MamaÑ ÒÈtÊ samÈnetvÈ (SÊ) 361 
Mama mantitaÑ gaditaÑ kathitaÑ, cittena vÈ vÊmaÑsitaÑ = Mama  
   cintitaÑ gaditaÑ kathitaÑ cintetvÈ vÊmaÑsitaÑ (SÊ) 65 
Mama sÊse maÓiÑ gayha = Mama sÊsaÑ maÓiÑ gayha (SÊ) 447 
MayhaÑ = MayÈ (SÊ) 34 
MayhaÑ jeÔÔhabhÈtÈ ayyo = MayhaÑ ayyo (Ka) 136 
MallarÈjakule = MallaraÔÔhe mallarÈjakule (SÊ) 225 
Mahati p|ge saÑkittivasena = MahatÊsu parisÈsu kittivasena (SÊ) 150 
MahÈkaccÈnattherassa = MahÈkaccÈyanattherassa (SÊ) 372 
MahÈjanena saddhiÑ = Tehi saddhiÑ (SÊ) 34 
MahÈtamapan|dano = MahÈtamavinodano (SÊ) 40 
Mahantataro maÒÒeti = Mahantataroti maÒÒeti (Ka) 20 
MahÈpakkho = Mahesakkho (Ka) 307 
MahÈbalavabhÈvato = MahabbalabhÈvato (SÊ) 61 
MahÈyasaÑ = MahÈmuniÑ (SÊ) 93 
MahÈr|po = MahÈrahade (SÊ) 110 
MahÈvacchattherassa = MahÈgavacchattherassa (SÊ) 70 
MahiÑ = SamaÑ (SÊ) 290 
MÈtÈ ca = MÈtÈ cÈti (?) 457 
MÈtÈ matÈ = MatÈ mÈtÈ (SÊ) 53 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 589 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MÈtugÈmassa = AÒÒatarÈya itthiyÈ (SÊ) 256 
MÈnasaÑ arahattaÑ taÑ so vÈ = MÈnasaÑ taÑ arahattaÑ so vÈ 
 (SÊ, Ka) MÈnasaÑ arahattaÑ so (I) *** 
MÈnuddhaccaviggahitataÑ = MÈnuddhaccaviggahitacittaÑ (SÊ, I) 483 
MÈnenti = PaÓÈmenti (SÊ) 142 
MÈ pacalÈhi = MÈ pacÈlaya (SÊ) MÈ pacÈlehi (I) 411 
MÈ patÈÄessaÑ = MÈ ca tÈÄessaÑ (SÊ) 411 
MÈpayitvÈ = PÈpayitvÈ (SÊ) 465 
MÈravisayeti (   ) = (KilesasÈte) (Ka) 477 
MÈvadÊ = MÈ vadasi (Ka) 79 
MÈÄaÑ = SÈlaÑ (SÊ) 185 
MigapotakaÑ baddhaÑ addasa = Migapotako baddho ahosi (Ka) 341 
Migabyadhanena = Byasanena (bah|su) 99 
Migay|thapena = Migay|thamenaÑ (SÊ) 414 
Migasiranakkhattena = ...nakkhatte (SÊ, I, Ka) 389 
MicchÈ = MicchÈpaÔipattiÑ (SÊ, I) 458 
Mitto udÈsÊno = Mitto udÈhu no (SÊ) 119 
...missatÈya = ...missakatÈya (SÊ, I) ...missitÈya 
 (Dhammapada-®Ôha 2. 81 piÔÔhe) 392 
Mucci = Vimucci (SÊ, I) 391 
MuÒcitvÈ = MuÒcantÈ (I) 426 
Mune = Muni (SÊ) 198, 368 
M|laphalaÑ = PhalÈphalaÑ (SÊ) 93 
M|labhÈvaÑ kÈraÓabhÈvaÑ = M|labhÈvakÈraÓabhÈva... (SÊ) 256 
Me = Natthi (SÊ) 308 
MettÈjhÈnapÈdakaÑ = MettÈjhÈnaÑ pÈdakaÑ katvÈ (SÊ) 27 
MettÈbhÈvanÈvidhiÑ = MettÈbhÈvanÈya vÊthiÑ (SÊ) 119 
Mettiyabh|majakÈ = ...bhummajakÈ (SÊ, Ka) 54 
MogharÈjÈti = MogharÈjoti (SÊ) 422 
MonenÈti ÒÈÓena maggapaÒÒÈya = MonenÈti maggapaÒÒÈya (SÊ) 373 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 
YaÑ = TaÑ (SÊ) 329 
YaÑ pana te bhikkh| sambh|tattherena vuttaÑ = YaÑ panete bhikkh| 
 tattha tattha therena vuttaÑ (SÊ) 58 
YaÑ pupphamabhiropayiÑ = YaÑ pupphamabhip|jayiÑ (SÊ) 66 
YaÑ Buddha = YaÑ Sambuddha (SÊ) 95 
YaÑ Buddhamabhip|jayiÑ = YaÑ pupphamabhip|jayiÑ (SÊ) 388 
YaÑ mÈlamabhiropayiÑ = YaÑ pupphamabhiropayiÑ (SÊ) 445 
YaÑ vadanti sumedhoti,  
   lokÈhutipaÔiggahaÑ = YaÑ vadesi sumedho so,  
 ÈhutÊnaÑ paÔiggaho (SÊ) 297 
YaÑ vÈ BuddhÈnaÑ aniccataÑ  
   disvÈ tadanusÈrena = YaÑ vÈ BuddhÈnaÑ aniccataÑ disvÈ yaÑ vÈ  

 tadanussaraÓo (SÊ) YaÑ vÈ BuddhÈnaÑ 
 aniccataÑ nissÈya tadanusÈrena (I) 433 

YaÑ saÒÒamalabhiÑ = YaÑ puÒÒamalabhiÑ (SÊ) 113 
YaÑ sÈvakena pattabbaÑ, taÑ = YaÑ yaÑ sÈvakena 
 pattabbaÑ taÑ taÑ (SÊ) 270 
YakkhÈnaÑ vacanaÑ = YakkhinivacanaÑ (SÊ) 142 
Yato’dha dhammaÑ = YathÈva dhammaÑ (SÊ) 399 
Yattha anuvassiko tuvaÑ  
   pabbajito. PubbenivÈsaÒÈÓaÑ = Yattha anuvassikenevaÑ pabbajjÈto 
 pubbenivÈsaÒÈÓaÑ (SÊ)  
 AnuvassikenevaÑ  
 pabbajitena pubbenivÈsaÒÈÓaÑ (?) 101 
YathÈ = YaÑ (I) 411 
YathÈkÈmappavattiyÈ = YathÈkÈmappavattatÈya (SÊ, I) 314 
YathÈ kiÑ = YathÈti (SÊ, Ka) 215 
YathÈ devÈnaÑ = DutiyaÔÔhÈne (Ka) 460 
YathÈdhammÈ vihÈrino ca = YathÈdhammatÈya vihÈrino ca (SÊ)  
 YathÈdhammÈ yathÈvihÈrino ca (?) 15 
YathÈ paÔipajjamÈne dhamme vidhinÈ = TathÈpaÔipajjamÈnavidhinÈ 372 
(YathÈpariyattassa) = Natthi (PÈÄiyaÑ) 333 
YathÈbhuccaguÓÈ... = YathÈbhuccabuddhaguÓÈ... (SÊ) 387 
YathÈbhuccaguÓÈbhibyÈhÈratÈya = YathÈbhuccabuddhaguÓÈ-
 bhibyÈharatÈya (SÊ) 385 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 
YathÈbh|tavilokanena = YathÈbh|tÈvalokanena (SÊ) 385 
YathÈbh|tÈvabodhassa ca = YathÈbh|tathetabhÈvato bodhassa ca (SÊ) 342 
YathÈrutavaseneva = YathÈvuttavaseneva (SÊ) 122 
YathÈvuttamadhimuccanaÑ = ...madhimuttaÑ (SÊ) 16 
YathÈha = TenÈha (bah|su) 60 
Yadicchasi = YadicchÈya (SÊ) 448 
Yadeva saÑvegavatthuÑ a~kusaÑ = Yadeva saÑvegavatthu, 
 tama~kusaÑ (SÊ) 181 
YasuggatÈ = SamuggatÈ (SÊ) 218 
YasmÈ paccabyadhiÑ = YasmÈ so paccabyadhi (SÊ) 104 
YasmiÑ ca ÈvÈse paccayÈ dullabhÈ, samaÓadhammopi pÈrip|riÑ 
 na gacchati, evar|po ÈvÈso idha anatthasaÑhito nÈma  
   avaÉÉhisahitoti katvÈ, evar|paÑ vÈsaÑ = YasmiÑ ca ÈvÈse  
   paccayÈ sulabhÈ, samaÓadhammopi pÈrip|riÑ gacchati, evar|po  
   ÈvÈso atthasaÑhito nÈma vaÉÉhisaÑhitoti katvÈ idha  
   anatthasaÑhitaÑ vÈsaÑ (SÊ) 269 
YÈthÈvato = YathÈvato (SÊ) 42, 334 
YÈdisaÑ = TÈdisaÑ yÈdisaÑ (Ka) 299 
YÈ pana = YÈ panassa (SÊ) 226 
YÈya = Yassa (SÊ) 385 
YÈvacarimakacittaÑ = YÈvacarimakacittÈ (SÊ) 315 
YÈva ÔhÈti mune mataÑ = YÈva tiÔÔhati sÈsanaÑ (SÊ, Ka) 53 
YÈhi kammakÈraÓÈhi = YÈni kammakÈraÓÈni karontÈ (SÊ, I) 336 
YiÔÔhukÈmo = DaÔÔhukÈmo (SÊ) 200 
Yutto = Niyutto (SÊ, I) 381 
YogÈvacarassa yaÑ ÈrammaÓ|panijjhÈnavasena lakkhaÓ|panijjhÈna- 
   vasena ca jhÈyataÑ = YogÈvacarassa yaÑ yaÑ ÈrammaÓ|panijjhÈna- 
   vasena lakkhaÓ|panijjhÈnavasena ca jhÈnaÑ taÑ taÑ jhÈya (SÊ) 427 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 
YonisomanasikÈrasa~khÈtena = Sambhavena (SÊ, I) 378 
Yo me = Yo maÑ (SÊ) 297 
Yo sasaÑghamabhojesi = SohaÑ sasaÑghaÑ bhojesiÑ (SÊ) 
 YohaÑ sasaÑghaÑ bhojemi (Ka) 51 
YohaÑ = YamahaÑ (SÊ) 443 
Yo hi katÈkatakusalÈkusal|panissayo = AkatakatakusalÈkusalaÑ 
 nissÈya yo (SÊ) 209 
YvÈyaÑ = Natthi (SÊ) 108 
YvÈyaÑ = YesvÈyaÑ (SÊ, I) 432 

  [ Ra ] 
RakkhitabbÈ = RakkhitÈ vÈ (SÊ, I) RakkhitaÑ vÈ (Ka) 325 
RakkhitabbÈti = RakkhitabbÈti sadÈ ve rakkhitabbÈ (SÊ) 325 
Rajanal|khanti visesena = Rajanal|khanti-ÈdinÈ vasena (SÊ) 
 SavisesaÑ (I, Ka) 422 
RaÒÒo = RaÒÒÈ (SÊ, Ka) 413 
RatanakuÔi nÈma = RatanakuÔiko (SÊ) 163 
RamiÑsu me = AhesuÑ me (Ka) 64 
RÈgabandhanasa~khÈtÈ = RÈgabhavabandhanasa~khÈtÈ (SÊ) 
 Bhavabandhanasa~khÈtÈ (I) 478 
RÈjakÈle = RÈjakule (I) 409 
RÈja~gaÓena = RÈja~ganena (SÊ) 263 
RÈjÈ ca = RÈjÈ (SÊ) 384 
RÈjÈhaÑ = RÈjÈsiÑ (Ka) 64 
RÈjÊvavaÓÓasa~kÈsÈya = RÈjivaÔÔasaÑkÈsÈya (Ka) 426 
RÈdhe = Natthi (I, Ka) 323 
RukkhagacchalatÈya ghanapaÓÓasaÓÉino = RukkhagacchalatÈyo 
 ghanasaÓÉasaÒcaraÓÈ (SÊ) 277 
RukkhadoÓiÑ = RukkhadoÓiyo (SÊ) 90 
RukkhaviÔapantare = RukkhaviÔapabbhantare (SÊ) 59 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ra ] 
Rukkhassa = Rukkham|lassa (SÊ, Ka) 344 
RuciyÈ sakiraÓÈ = RuciyÈ karaÓiyÈ (SÊ) 73 
R|panimitta = SÈruppanimitta (Ka) YathÈnur|panimittaÑ (Ka) 126 
Rohitanagare = Rohininagare (SÊ, I) 437 

  [ La ] 
LaddhappasÈdo pabbajitvÈ = PabbajitvÈ laddh|pasampado (SÊ) 125 
LaddhÈ = Labhanto (SÊ) LabhantÈ (I) 423 
Labhissati = Bhavissati (Ka) 81 
Lahuso = Bahuso (SÊ) 287 
LÈbhasakkÈrÈdiÑ = LÈbhasakkÈrÈdÊni (SÊ) 187 
LÈsito = DurÈsado (SÊ) 25 
LicchavirÈjaputto = LicchavirÈjakule putto (SÊ) 300 
Lokamahite = LokanÈthamhi (SÊ) 248 
LokuttarasamÈdhivasena = ...dhammÈdivasena (SÊ) 148 
Loke = Loko (I) 326 
Lokena = Loke (Ka) 389 
Lomasaka~giyattherassa = Lomasa~kiyattherassa (Ka) 105 

  [ Va ] 
VaÑsavanabhÈvena vÈti = SaÑvasanabhÈvenevÈti (SÊ) 350 
Va~kampi saradaÓÉaÑ = Va~kamidaÑ saradaÓÉakaÑ (SÊ) 89 
Vacchotissa nÈmaÒca = Vacchotissa nÈmaÑ gottanÈmaÒca (SÊ) 72 
VajjamÈno = RiccamÈno (SÊ) 178 
VaÔÔ|paccheda = VaÔÔaccheda (SÊ) 220 
VaÉÉhitasÈkho = VaÉÉhitasikho (Ka) 203 
VaÓÓaÑ guÓaÑ = VaÓÓaguÓÓaÑ (SÊ, I) 425 
VaÓÓayantaÑ mahÈjane = VaÓÓayanti mahÈjanÈ (SÊ) 413 
Vattate mayhaÑ = Tava me Èsi (SÊ) 168 
VattamÈnÈ = VattamÈnaÑ (SÊ) 257 
VatthÈrammaÓÈdibhedena = VatthÈbharaÓÈdibhedena (Ka) 478 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VadeyyÈtha = VedeyyÈtha (I) 398 
VadesÊti = VadasÊti (SÊ) 79 
VanacaraÑ = EkacaraÑ (SÊ) 224 
VanacÈriko = Vanacarako (SÊ, I) 341 
VananirataÑ = JhÈnanirataÑ (SÊ) 137 
Vanantare = Nabhante (SÊ) 456 
VanamajjhogahiÑ = VanamajjhogamiÑ (SÊ) 115 
Vanam|laphalÈphalaÑ = Vanam|laphalaÑ (Ka) 21 
VanavÈsibhikkh|na’ggaÑ = JhÈyÊnaÑ bhikkh|naÑ aggaÑ (SÊ) 137 
VanasaÓÉaÑ pakkhando ca = VanasaÓÉaÑ pakkanto 
 tathÈpakkantova (SÊ) 250 
VandayiÑ = VaÓÓayiÑ (Ka) 296 
VanditabbaÑ isiddhajaÑ = Vanditabbo isiddhajo (SÊ) 474 
...vamana yogapÈnena = VamanayogapÈdanena (Ka) 294 
Vayappatto = VayappattakÈle (SÊ) 72 
ValitapalitÈdÊni = ValitapalitÈni (I, Ka) 376 
Vasate = Vasanto (Ka) 110 
Vasanto = Pasanno (SÊ) 355 
Vasavattane = Vasavattino (Ka) 60 
VasÈmiyeva = Vase vasÈmiyeva (SÊ) 268 
VasudhÈyaÑ pakampati = VasudhÈ sampakampati (SÊ) 455 
Vase = VasaÑ (SÊ, I) 326 
Vasena = Natthi (I) 407 
VassanapariharaÓatthaÑ = VassÈnaÑ pariharaÓatthaÑ (SÊ) 316 
VassasaÔÔhikatthero = Vassasatikatthero (sabbattha) 298 
Vassikattherassa = Passikattherassa (SÊ, I) 455 
VahiÑsu = VayhiÑsu (SÊ) 180 
VahissatÊti = PahÊyatÊti (SÊ, Ka) 87 
VÈ = Natthi (SÊ) 42 
VÈcaÑ = VacanaÑ (Ka) 425 
VÈcaÑ nicchari = VÈcÈ nicchÈritÈ (SÊ) 316 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VÈtakkhandho na vÈyati = VÈtagandho na vÈyatha (SÊ) 205 
VÈtehÈ’bÈdhiko = VÈtehÈ’bÈdhito (PÈÄiyaÑ) 398 
VÈyunÈ erito = VÈyunÈ ca Êrito (SÊ) VÈyunÈva erito (I) 451 
VÈ-saddo = Pi-saddo (SÊ) 141 
VÈhasÈ = TejasÈ (SÊ) 36 
VikappetuÑ = VikopetuÑ (SÊ, SyÈ) 231 
VigatanaÄÈ = VihatanaÄÈ (SÊ) 431 
Vicarati = Viharati (SÊ) 99 
Vicitra = Vicitta (SÊ) 1 
ViccessatÊti = VijessatÊti (SÊ) Khu 1. 19 Dhammapade. 87 
VijÈnatanti = VijÈnataÑ (Ka) 76 
VijjÈcaraÓasampattÊnaÑ = CaraÓasampattÊnaÑ (SÊ, Ka) 17 
VijjÈya = AbhiÒÒÈya (SÊ, Ka) 425 
Vijj|va’bbhaghanantare = Vijj|va gaganantare (SÊ) 25 
VitataÑ = VitthataÑ (PÈÄiyaÑ) 188 
VittisaÒjanano tesaÑ = PÊtisaÑjanano ceva (SÊ) 183 
VitthÈraÓaÑ = VitthÈrakaraÓaÑ (SÊ) 451 
VitthÈrike = VitthÈrite (Ka) 464 
VinatÈya = VitatÈya (Ka) 351 
Vinayam|lapassino = Vinayo m|laÑ tapassino (SÊ) 471 
Vinaye viÒÒudesitaÑ = VinayaÒÒ|na desitaÑ (SÊ) 471 
VinayogadhaÑ taÑ = Vinaye kathitaÑ (SÊ) 471 
VinÈ = Natthi (SÊ) 38 
Vinicchayi = Vinicchini (I) 475 
Vineyya = Vinaye (Ka) 67 
VinodayaÑ = Vinodayi (SÊ) 473 
Vipaccati = Vipaccatha (Ka) 93 
VippanaÔÔhÈ = VippaladdhÈ (SÊ) 190 
VipphanditaÑ = VipannataÑ (Ka) 54 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
Vipassako = Vipassati (SÊ) 137 
VipassanaÑ gabbhaÑ = VipassanÈgabbhaÑ (Ka) 10 
VipassanÈkathaÑ = VipassanÈya kathaÑ (SÊ) 381 
VipassanÈkkhaÓato = VipassanÈlakkhaÓato (bah|su) 148 
VipassanÈjhÈneneva =VipassanÈjhÈnena ca (SÊ) 231 
VipassanÈya kammaÑ = VipassanÈkammaÔÔhÈnaÑ (SÊ, I) 390 
VipassanupalakkhaÓato = Vipassan|pagabhÈvalakkhaÓato (SÊ) 234 
VipassitvÈ = Natthi (Ka) 75 
VipÈkÈvasesena = VipÈkÈvasesena saha (SÊ) 252 
Vipinaggena = Pavanaggena (SÊ) 445 
Vipine = Pavane (SÊ) 311 
Vipine me = Pavane ca (SÊ) 24 
VibÈdhito Èsinti yojanÈ = VibÈdhitoti yojanÈ (I) 354 
Vibbhamanato pacchÈ yo jÊvanto, so = Yo vibbhanto pacchÈ  
    so jÊvanto (SÊ) 144 
VibbhamitukÈmatÈcittaÑ = VibbhamitukÈmatÈya cittaÑ (SÊ) 
 VibbhamitukÈmacittaÑ (Ka) 142 
VibhÈvanena = VibhÈvane (SÊ) 19 
Vimano = Dummano (SÊ) 24 
VimÈnetvÈ = KhamÈpetvÈ (SÊ) 474 
VimuttiÒÈÓadassana = VimuttiÒÈÓa (Ka) 16 
Vimokkhoti = Vimokkhoti ca (SÊ) 243 
ViruÄhiÑ = ViruÄaÑ (SÊ) 12 
VilambitaÑ = VilaggitaÑ (Ka) 98 
VivaÔacchado = Vivattacchado (SÊ) 20 
VividhayÈgukhajjakaparivÈraÑ = KhajjakÈdiparivÈraÑ (SÊ) 34 
VividhÈ kammakÈraÓÈ = VividhakammakaraÓaÑ (Ka) 145 
VivekavÈsaÒca = VivekÈvÈsaÒca (Ka) 332 
VivekavÈsoti = VivekÈvÈsoti (Ka) 334 
VivekÈbhiratikataÑ = VivekÈbhiratiÑ (Ka) 75 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VisamitukÈmo = VidhamitukÈmo (SÊ) 28 
Visarasena = Visassa rasena (SÊ) 265 
VisuddhasabhÈvatÈya = VisuddhabhÈvatÈya (SÊ) 427 
Vis|kÈyikÈnaÑ kilesÈnaÑ = Vis|kÈyikakilesÈnaÑ (Ka) 54 
VisesÈdhigamasambhavaÒca = ...sambhÈvaÒca (Ka) 184 
VisodhetvÈ = VirodhetvÈ (SÊ) VibodhetvÈ (Ka) 102 
Vissajjanato = VijjamÈnato (SÊ) 276 
Vissajjento = VissajjitvÈ (SÊ) 244 
Vihane = Vihito (SÊ) 467 
ViharantaÑ = Viharanto (SÊ) 176 
Vihari apekkhanti = VihariÑ apekkhanti (Ka) 67 
ViharÊti visesato hari = Viharanti visesato hariÑ (Ka) 67 
ViheÔhayaÑ = VipoÔhayaÑ (SÊ) 468 
VihesaÑ asahanto = VihesaÑ sahihuÑ asahanto (SÊ) 79 
VÊtaÑsoti dÊpakasakuÓo, tena = VÊtaÑsoti pakkhi, sakuÓo, tena (SÊ) 330 
VÊtamalÈsanÈmÈ ca = CiÓÓamÈlÈsanÈmÈ ca (SÊ) 225 
VÊtarÈgabhÈvena = VÊtarÈgabhÈvavibhÈvanena (SÊ, I) 325 
VÊrassa = DhÊrassa (Ka) 119 
VuÔÔhitaÑ = UÔÔhitaÑ (SÊ) 81 
VuttaÑ = VuttamevÈti (SÊ) 180 
Vuttanayameva = UttÈnameva (SÊ, I) 371 
VuttavisagandhavÈyanavacanena = VuttavipassanÈgandhavÈsana- 
 pavanena (SÊ) 302 
VuttasaÑsÈravaÔÔakÈraÓaÑ = VuttasaÑsÈravaÔÔaÑ kÈraÓaÑ (?) 257 
Vuttoti = Vutto hoti (sabbattha) 389 
VuttovÈyamattho = Vutto cÈyamattho (SÊ) 14 
Vuddho = Natthi (SÊ) 237 
VeÔhapuranagare = VeÔhipuranagare (SÊ) VeÔÔhipuranagare (I) 478 
VeÔhamissena = Vesamissena (SÊ) Vekhamissena (I) 336 
“VedhamissenÈ”tipi = VeÔhamissenÈtipi (SÊ) 336 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VeneyyaÑ vinayaÑ = Vinaye piÔake vinayaÑ piÔakaÑ (Ka) 
 Veneyyavinaye (SÊ) 40 
VeneyyÈnaÑ = VineyyÈnaÑ (Ka) 43 
Velantamhi = VelantaÑ hi (SÊ) 286 
VehÈsaÑ nabhamuggami = VihÈsi nagamuddhani (Ka) 421 
VehÈsamhi ca~kamati = VehÈse ca ca~kamati (SÊ) 272 
VodÈnadhammasavanena = VodÈnadhammavasena (?) 391 
Voharayittha = Voharittha (SÊ) Vohariyittha (?) 44 

  [ Sa ] 
(   ) = (SaddhiÑ) (sabbattha) 200 
SaÑkaÉÉhitvÈ = SaritvÈ (SÊ) 179 
SaÑkiliÔÔhaÑ sÈsa~kaÑ saparisa~kaÑ kammaÑ = KiliÔÔhaÑ  
   sÈÔikasadisaÑ taÑ kammaÑ (Ka) 254 
SaÑgharitvÈ = SaÑharitvÈ (SÊ) 150 
SaÑyato = Payato (SÊ) 286 
SaÑvaradvÈrehi = SaÑvaradvÈrÈdÊhi (Ka) 220 
SaÑvÈso kolÈhalaÑ uccÈsaddamahÈsadda = SaÑvÈse kolÈhalaÑ 
   uccÈsaddaÑ mahÈsaddaÑ (SÊ, I)  460 
SaÑviggamÈnamÈnaso = SaÑviggataramÈnaso (SÊ) 438 
SaÑsaÔÔha = Sampatta (SÊ, Ka) 203 
SaÑsanditvÈ = SaÑsandetvÈ (SÊ, Ka) 75 
SaÑsati = BhÈsati (SÊ) 368 
SaÑsayaÑ Èpajjati = SaÑsayÈpatti (SÊ) 209 
SaÑsaranto = Sayanto (SÊ) 250 
SaÑsÈra = SaÑsÈraÑ (SÊ) 257 
SaÑsÈra-upagÈmino = SaÑsÈragÈmino (SÊ) 257 
SaÑsÈrapÈraÑ viya = SaÑsÈrassa viya (Ka) 425 
SaÑsibbanÈkÈraÑ = SaÑsibbanaparisibbanakÈraÑ (SÊ, I) 362 
SaÑsevana = SaÑsevavasena (Ka) 69 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 599 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SaÑhitena = Sahitena (SÊ) 159 
Sa-uttarasapacchado = Sa-uttaracchadatthato (SÊ) 257 
Sa-upÈdisesanibbÈnasampattiÑ = Sa-upÈdisesa- 
     nibbÈnadhÈtusampattiÑ (SÊ) 362 
SakakammÈbhipasutÈ = SakakammÈni pasutÈ (Ka) 356 
SakaÔasatthaÑ = SakaÔasataÑ (SÊ, I) 344 
Sa kadÈci = Sakideva (Ka) 40 
SakalaÑ = SabbakÈlaÑ (Ka) 280 
SakavijjÈhupatthaddhÈ = SakavijjÈhupattabbÈ (SÊ) 454 
SakiÑ = SakaÑ (SÊ, Ka) 145 
SakosakaÑ = SakoÔakaÑ (SÊ) 343 
SakkÈ theve = SakkÈ have (SÊ) 369 
SakyarÈjak|mÈrÈ = SakyarÈjÈno (Ka) 350 
SaggasukhaÑ = AggasukhaÑ (Ka) 251 
Sa~khatatÈdayo = LakkhaÓÈdayo (SÊ) 271 
Sa~khate = Sa~khataÑ (SÊ, I) 309 
Sa~khalitaÑ = Sa~kalitaÑ (Ka) 186 
Sa~khalitantipi = ®hapitaÑ sa~kalitaÑ, sa~khalitantipi pÈÔho (SÊ) 186 
Sa~khÈraÑ = Sa~khÈtaÑ (SÊ) 213 
Sa~khÈrapariyÈyena = IdaÑ padaÑ natthi (SÊ) 309 
Sa~khÈrÈva = Sa~khÈrÈ ca (Ka) 309 
Sa~khÈrÈ vÈpi = Sa~khÈrÈpi (I) 309 
Sa~khepeneva = Sa~khepena (Ka) 111 
Sa~gaÓiketi = Sa~gaÓike rato vihÈro sa~gaÓiko (SÊ) 228 
Sa~gÈmo samupaÔÔhito = SaÑgÈme paccupaÔÔhite (SÊ) 176 
Sa~ghÈÔitakÈsÈvadhÈritÈya = DhÈraÓatÈya (I, Ka) 349 
SatataÑ = PavÈhaÑ (Ka) 284 
Sace = Sabbe (Ka) 119 
SaccametaÑ = Tanti sammataÑ (SÊ) 266 
SaÒjÈtakopo so = SaÒjÈtasaÑkopo (SÊ) 472 



600 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SaÒjÈtasÈkhaggapallavappasÈkhÈti = SaÒjÈtasÈkhÈpallavappa- 
 sÈkhÈti (SÊ) 277 
SaÒjÈtÈbhiratiyÈ = PabbajjÈbhiratiyÈ (SÊ) 141 
SaÒÒÈya = SatiyÈ (SÊ) 376 
SatageÓÉu = SatabheÓÉu (SÊ) 366 
SatadassÊ ca = SahÈyadassanato ca (SÊ) 271 
SatarasabhojanaÑ = Natthi (SÊ) 241 
Satasahassakappamatthake = Kappasatasahassamatthake (SÊ) 217 
Satasahassaniyy|hÈ = SatasahassÈni by|hÈni (SÊ) 306 
Sati taÑ = SahitaÑ (SÊ) PatitaÑ (Ka) 322 
SatipaÒÒÈ = PaÒÒÈsati (SÊ, Ka) 141 
Sato = Sako (SÊ) 379 
Sattako = Sattuko (SÊ) 472 
SattatinipÈte = SattatinipÈtepi (SÊ, Ka) 4 
SattadivasÈ = Sattame divase (SÊ) 472 
Satta divase = SattadivasaÑ (SÊ) 34 
SattadhÈ = SatadhÈ (Ka) 236 
Sattapakati vicittasabhÈvÈti = SattÈ pakativicittasabhÈvÈ (Ka) 400 
Sattasate kappe = Sattakappasate (SÊ) 211 
SattÈhaÑ = SattasattÈhaÑ (SÊ) 365 
SattiyÈti = SattiyÈ viyÈti (SÊ) 131 
SatthÈ “handassa = SatthÈ tassa (SÊ) 365 
SatthÊ = Hatthe (SÊ, Ka) 344 
Satthu avitathadesanataÑ = SatthÈrÈ adhigatadesanaÑ (SÊ) 232 
SadÈ ayaÑ = SadÈsayaÑ (SÊ) 442 
SadisakappanÈya = ParikappanÈya (SÊ) 8 
SadisakappanÈvaseneva = Parisa~kappanÈvaseneva (SÊ) 7 
SadutiyavÈsena = DutiyavÈsena (SÊ, I) 460 
SaddhÈ = Sabbe (SÊ) 329 
SaddhÈdeyyÈ, na dhanena = SaddhÈdeyyena dhanena (SÊ, Ka) 167 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 601 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SaddhÈsampannassa hi = SaddhÈya sampannassa hi (SÊ) 69 
SaddhiÑ mÈ maÑ upamitthÈti = SaddhiÑ upamitthÈti (Ka) 20 
SaddhiÑ mÈÄaÑ = SaddhiÑ gantvÈ sÈlaÑ (SÊ) 199 
Santike nÈma = Santiko nÈma (SÊ) 312 
SantuÔÔhi = SantuÔÔhÊ (SÊ) 264 
SantuÔÔhiÒca = SantuÔÔhataÒca (SÊ) 161 
SantuÔÔhiÔÔhÈnÊyassa satisampajaÒÒassa = SantuÔÔho nissaraÓa- 
 sampajaÒÒassa (Ka) 350 
Sannayha’haÑ tadÈ = SandhÈyataÑ tadÈ (SÊ) 147 
SannirumbhitvÈ = SannirumhitvÈ (I) SannirujjhitvÈ (Ka) 366 
SappaÔibhayÈ = SappaÔibhayaÑ (SÊ, I, Ka) 309 
SappÈyaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ = SappÈyasenÈsanaÑ (SÊ) 98 
SappÈyaÔÔhÈne = SappÈyaÔÔhÈneva (SÊ) 125 
SappurisasaÑsevÈti = SappurisasaÑvÈsÈti (Ka) 47 
SabbaÑ = Natthi (I) 458 
SabbakÈmehi tÈ sadÈ = SabbakÈmasamÈhitÈ (Ka) 64 
SabbaguÓehi = PabbataguÓehi (SÊ) 289 
SabbaÒÒ| = SabbaÒÒu (I) 321 
SabbaÒÒ| lokanÈyako = SabbalokagganÈyako (SÊ) 201 
Sabbatthameva = Sabbatthakameva (SÊ) 12 
Sabbampi etanti = Sabbameva etanti (SÊ) 221 
Sabbampetantipi = Sabbamevetantipi (SÊ) 221 
Sabbasampattiyo = Sampattiyo (SÊ) 69 
SabbÈkÈravar|pamaÑ = SabbÈkÈravar|pagaÑ (Ka) 314 
SabbÈsavaparikkhÊÓaÑ, suddhoti = ...kkhÊÓo, muttoti (SÊ) 52 
Sabbe ime ca tappayiÑ = Sabbeneva atappayÊ (SÊ) 297 
SabbesaÑ = Sabbaso (SÊ, I) 324 
SabbesaÑ iÒjanÈnaÑ = SabbÈsaÑ icchÈnaÑ (SÊ) 404 
Sabbesu = Sabbesu vÈ (SÊ) 119 
Sabbo jano maÑ p|jeti = Sabbo jano maÑ p|jayati (SÊ) 327



602 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SabhÈvabh|tasÊlÈdibhÈvitÈnanti = SabhÈvabhutÈnaÑ 
 sÊlÈdibhÈvitÈnanti (Ka) 8 
SamaÑ Èsetha = SammÈ Èsetha (Ka) SamaÑ Èsevatha (SÊ) 47 
Samagge nÈma = Samagga nÈma (SÊ) 326 
Samaggo = Yamako (PÈÄiyaÑ) 327 
SamaÓabhÈvo = SÈmaÒÒabhÈvo (SÊ, Ka) 126 
SamaÓasaÒÒaÑ = SamaÓÈsamaÓasaÒÒaÑ (SÊ, Ka) 138 
Samati = Samatha (Ka) 32 
SamattanÈmÈ = SamagganÈmÈ (SÊ) 251 
SamathavipassanÈsu = VipassanÈya (Ka) 265 
Samathe cÈpi = Samaye cÈpi (SÊ) 475 
Samayo dÈni no = Samayo no (Ka) 46 
SamÈnaÑ = SamÈhitaÑ (SÊ) 360 
SamÈpajjanena ca = SamÈpajjaneneva (SÊ) SamÈpajjanena (Ka) 351 
SamÈpajjiÑsu = SamÈpattiÑ samÈpajjiÑsu (SÊ) 21 
SamÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya = SamÈpattito vuÔÔhÈya (SÊ) 28 
SamÈhitattaÑ vijitÈvibhÈvataÑ vÈ = SamÈhitattÈ vijitÈvÊ, 
 vibhÈvÊ, taÑ vÈ (SÊ) 58 
Samiddhissa nÈma = SamiddhinÈmassa (Ka) 66 
SamÊpe = Santike (SÊ) 56 
SamÊpeyeva = Santikeyeva (SÊ) 189 
SamucchinnattÈ = ParicchinnattÈ (Ka) 303 
SamucchedakarÈ = Samucchedaka (SÊ) 175 
SamujjalaÑ = Samujjalo (Ka) 43 
SamuÔÔhÈpento = Samuttejento (Ka) 7 
Sam|haniÑ = Sam|hataÑ (SÊ) 467 
SampaÔicchitvÈ = AmadditvÈ (SÊ) 46 
SampattiÑ = Sampattiyo (SÊ) 118 
SampattÊnaÑ = SamÈpattÊnaÑ (SÊ) 128 
SampavedentÈ = NivedentÈ (SÊ) 57 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 603 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SampassitvÈ = SammasitvÈ (Ka) 18 
SampÈditavÊriyÈ = SamÈhitaviriyÈ (SÊ, I) 351 
SambuddhamanulimpetvÈ = AnupiÑsitvÈ (SÊ) 285 
SambuddhasÈsane = Buddhassa sÈsane (SÊ) 37 
Sambhata = SammÈ vÈ (SÊ) SambhavÈ (Ka) 10 
SambharitvÈ = SaÑharitvÈ (I) 361 
SambhÈvitaÑ = SaÑkuÔitaÑ (Ka) 287 
Sambhuyya = Sambh|yya (SÊ, I, Ka) 482 
SammÈdhÈraÑ = SammÈdhÈre (SÊ) 353 
SammÈdhÈraÑ pavecchante = SammÈdhÈre pavassante (SÊ) 332 
SammÈnanavimÈnane = SammÈne ca vimÈnane (SÊ) 474 
Sayampi abhiruyha = SayaÑ nÈvaÑ abhiruyha (SÊ) 
 AyaÑ abhir|yha (Ka) 56 
Sayissanti = Passissanti (Ka) 345 
SaraÔÔhakÈ = SasenakÈ (SÊ) 472 
Sarabhunti = Sarayunti (?) 130 
Saritacchedanavhayo = Sadinacchedanavhayo (SÊ) 206 
SarÊraÑ = SakalasarÊraÑ (SÊ) 342 
SarÊraÑ kiledetvÈ = SarÊrÈ khÊraÑ datvÈ (SÊ) SarÊraÑ ukkiledetvÈ (I) 354 
SarÊrasabhÈvaÑ vÈ = SarÊrasabhÈgÈ vÈ (SÊ) 325 
SarÊsapo viya sarÊsapanto = SiriÑsapo viya parisappanto (SÊ) 76 
SallubbÈhana = SallabbhÈharaÓa (SÊ) 132 
SavanadhÈraÓaparipucchÈdivasena = SavaÓadhÈraÓaparicaya- 
 paripucchÈdivasena (SÊ, I) 454 
SavediyÈ = SakavediyÈ (ApadÈne) 41 
SahakhÈri = SakaÑ khÈriÑ (SÊ) 116 
SahanaÔÔhena.  PisodarÈdipakkhepena = SahanatthenÈpi, 
 sodarÈdipaÔikkhepena (SÊ) 6 
SahasakaÓÉaÑ = SahassakhandaÑ (SÊ) 306 



604 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SahassaÑ = SatasahassaÑ (SÊ) 190 
SahassakaÓÉappamÈÓamÈhu = SahassadhÈppamÈÓo hoti (I) 366 
SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca, cakkavattÊ ahosahaÑ = SahassakkhattuÑ         
  cakkhavattÊ, rÈjÈ raÔÔhe ahosahaÑ (Ka) 26 
Sahassabh|miko = ...bh|mako (SÊ, I) 367 
SahÈyakÈ = SahÈyÈ (Ka) 77 
Sa hi suttesu = Patisuttesu (SÊ, Ka) 417 
SahoÉÉhaÑ = SabhaÓÉaÑ (SÊ), SahoÉÉaÑ (Ka) 411 
SaÄati = Phalati (SÊ) 358 
SÈ = Natthi (Ka) 77 
SÈkiyarÈjakule = SakyarÈjakule (SÊ) 298 
SÈkhaÑ sÈlassa bhaÒjitvÈ = SammÈ tassa bhajitvÈna (Ka) 235 
SÈgaruttame = SÈgaruttamo (SÊ) 369 
SÈÔimattiya = SÈÔimattika (I) 460 
SÈdhu suÔÔhu = SÈdhu sÈdhu (SÊ) 140 
SÈ natthi jÊvite suparimadditasa~khÈratÈya = SÈ natthÊti.  JÊvite hi       
  suparimadditasa~khÈrasa~khÈtÈnaÑ (SÊ) 91 
SÈnuÑ pabuddhaÑ vajjÈsi = SÈnu mÈ BuddhaÑ vajjÈsi (SÊ) 142 
SÈmaÒÒasukhaÑ = SÈmaÒÒaÑ sukhaÑ (SÊ) 446 
SÈmaÓere rukkhagge pupphÈni ocinante Èr|ÄhasÈkhÈya bhaggÈya  
   patante disvÈ = SÈmaÓerÈ -pa- ocinantÈ -pa- patanti. Te disvÈti (Ka) 417 
SÈyaÑ pÈtaÒca = SÈyaÑ pÈtaÑ paÒca paÒca (SÊ) 
 MÈsaÑ mÈsaÑ paÒca (Ka) 171 
SÈyeva = Tadeva (sabbattha) 13 
SÈramaÓivaÓÓehi = PhalikamaÓivaÓÓehi (SÊ) 432 
SÈravirahitato naÄasetusadisaÑ = SÈravirahitanaÄasetusadisaÑ (SÊ) 61 
SÈriputtattherassa = SÈriputtassa (SÊ) 136 
SÈlamaÓÉapaÑ = SÈkhÈmaÓÉapaÑ (SÊ) 92 
SÈvakehi = SÈvakaggehi (SÊ) 82 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 605 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
...sÈvajja = ...sÈrajja (Ka) 330 
SÈvatthiyaÑ = SÈvatthiÑ (SÊ) 113 
SÈsanakkamo = SÈsanukkamo (Ka) 253 
SÈsane = Loke (Ka) 71 
SÈsanosakkanakÈle = SÈsane osakkanakÈle (SÊ) 48 
SÈsapena = KiÑsÈsapena (Ka) 20 
...sÈÄavaÑ = SÈÄuvanaÑ (SÊ) SÈÄuvaÑ (Ka) 261 
Sikkheyya.  YÈhi adhisÊlasikkhÈdÊhi = SikkheyyÈti, 
 adhisÊlasikkhÈdÊhi (SÊ) 454 
SikhÈhi = TÊhi sikhÈhi (I) 426 
Si~gÈlaka = SigÈlaka (SÊ) 86 
SindhuvÈrakÈ = SindhuvÈritÈ (Ka) 441 
Siyati = SÊyati (I) 438 
SirivaÉÉho na tÈva = SirivaÉÉho tÈva (SÊ) 356 
Sivakattherassa = SÊvakattherassa (SÊ) evamuparipi. 391 
Sissehi samparivuto = Sissehi ca parivuto (SÊ) 420 
SÊghaÑ = SÊghaÑ jaha (SÊ) 227 
SÊtavaniyatthera = TaraÓiyatthera (ApadÈne) 58 
SÊlakkhandhÈdiparip|raÓameva = SÊlakkhandhÈdiparipuÓÓÈ (SÊ) 189 
SÊlasampattiyÈdivibh|tiyÈ ca = SÊlasampattivibh|tiyÈ ca (SÊ) 33 
SÊsamaÓinÈ = KaÓÔhamaÓikÈ (SÊ, I) 446 
SÊse katvÈnahaÑ tadÈ = Sire katvÈna aÒjaliÑ (Ka) 110 
SÊhanÈdasadisiyo = ...sadisÈ (SÊ, Ka) 8 
SÊhanÈdasadisiyo = SÊhanÈdasadisÈ (SÊ) 13 
SÊhasadisÈ = SÊhasadisÈti (SÊ) 13 
SÊhÈnaÑva nadantÈnaÑ, dÈÔhÊnaÑ girigabbhareti = SÊhÈnaÑ -pa-  
 att|panÈyikÈti (SÊ) 7 
SukhitÈ vatÈti = SukhitÈti (SÊ) 325 
SukhuttamaÑ = SukhamuttamaÑ (SÊ) 403 



606 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SukhumacchikajÈlena, saramhi sampatÈnite = Sukhumacchike 
 yathÈjÈle pÈramhi sampasÈrite (SÊ)  286 
Sukhume = Susukhumena (SÊ) 201 
SuÒÒatamukhÈdÊsu = SuÒÒatasukhÈdÊsu (Ka) 16 
SuÓÈtha = SuÓotha (SÊ) 292 
SuÓitvÈ = SutvÈna (SÊ) 51 
Suttal|khaÑ = Sibbanal|khaÑ (Ka) 422 
Suttes|ti = Patisuttes|ti (SÊ, Ka), Sahisuttes|ti (Ka) 417 
SutvÈ = SutvÈ paÔiladdhasaddho (SÊ) 111 
SudaÑ = SamaÑ (Ka) 33 
Sudanti = Samanti (Ka) 33 
Sudanto = Sudatto (SÊ) 127 
Suddhi = SuddhÊ (I) 435 
SudhannaÑ ca = SudhannaÑva (Ka) 241 
SunimmitaÑ = SuniÔÔhitaÑ (SÊ) 283 
Sundaramanassa = SundaramÈnasassa (SÊ, I) 427 
Supine = Supinena (SÊ, I) 408 
SuppatiÔÔhitacittÈ = PatiÔÔhitacitto (Ka) 371 
SuppavÈsÈya = Natthi (Ka) 171 
SuppÈrakapaÔÔane = SuppÈdaka... (Ka) 197 
Subbate = Subbato (SÊ) 140 
Subbate abhivÈdiya = Subbaco abhivÈdayiÑ (SÊ) 128 
SubhasaÒÒÈyÈti = SubhamaÒÒeyyÈti (I) 354 
Sumekhaliya = Sumelaya (SÊ) 168 
SumeghaghananÈmako = SumeghayasanÈmako (SÊ) 152 
SuyÈmanattherassa = SuyÈmattherassa (SÊ) 207 
SuvaÓÓayo = SoÓÓamayo (Ka) 366 
SuvaÓÓarasadhÈraÑ viya = ...suvaÓÓassa dhÈraÑ viya (Ka) 305 
SuvisuddhajjhÈnÈbhiÒÒÈ = ...bhisaÒÒÈ (I) 416 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 607 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SusaÒÒato = Santusito (SÊ) 283 
SusaÒÒÈ = SutthanÈ (SÊ) 397, 448 
SusaÓÔhitaÑ = DusaÓÔhitaÑ (Ka) 473 
SusÈmo nÈma = SuyÈmo nÈma (SÊ) 190 
“Susukkatamb|”tipi = Susuddhatamb|tipi (SÊ, I) 427 
SusumÈragire = SuÑsumÈragire (SÊ) 87 
S|paÔÔhitaÑ = SupatiÔÔhitaÑ (Ka) 145 
Seti = Vasati (SÊ, I) 422 
SenÈsane = SenÈsanaÑ (SÊ) 161 
SeyyaÑ = Seyyanti sahaseyyaÑ (SÊ, I) 423 
So = Natthi (SÊ) 68 
So = Yo (SÊ) 257 
So att|panayattho.  Tena pare naÑ puggalaÑ pasaÑsanti ca = So        
   av|pasantatto, te pana pare taÑ puggalaÑ pasaÑsanti ce (SÊ) 360 
So attho = So sadattho (I) 385 
So eva ca = So eva (Ka) 60 
SoÓassa poÔiriyaputtassa = SoÓassa seÔÔhiputtattherassa (SÊ) 404 
SoÓena pana koÔikaÓÓena = So pana koÔikaÓÓena (SÊ) 97 
SotÈvadhÈna’tthi = SotapathÈ atthi (SÊ) 473 
Sotumicchantena = Sotumicchanto (SÊ) 333 
Sopi = So kira (SÊ) 97 
So yathÈ = So saddhÈya pabbajito yathÈ (SÊ, I) 437 
SohaÑ = YohaÑ (sabbattha) 362 
SoÄasakaÓÉapÈtappamÈÓo = SoÄasasarapÈtanappamÈÓo (SÊ) 366 
SoÄasubbedho = SoÄasapabbedho (SÊ, I) 366 
SoÄaseto = SoÄasake (SÊ) 140 
SvÈbhisa~khate = Samabhisa~khate (SÊ) 13 
SvÈyamattho = TassÈyamattho (SÊ) 278 



608 TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ha ] 
HaÑsadundubhinissano = HaÑsadundubhinissaro (SÊ) 40 
HaÑsavatÊnÈmake = HaÑsÈvatÊnÈmake (SÊ, Ka) 19 
HaÔÔho haÔÔhena cittena = Hattho pahaÔÔhacittohaÑ (SÊ) 100 
HatanettosmÊti = AndhohaÑ hatanettosmÊti (Ka) 250 
Hatamado = Gatamado (SÊ) 286 
HatÈmittova = MahÈmittova (SÊ) 470 
Hatthena gahetvÈ = Hatthe gahetvÈ (SÊ) 417 
HandÈvuso = GaÓhÈvuso (SÊ) 77 
“HaritajÈtimaÓisarikkhako”ti = HaritamaÓisarikkhakoti (SÊ, I) 367 
HÈritotissa = HÈritoti (Ka) 109 
HÈsamhita = HÈsÈdikaÑ (SÊ) 414 
HÈsayanto mamaÑ tadÈ = HÈsayantova maÑ sadÈ (SÊ) 374 
Hi = IdaÑ padaÑ natthi (SÊ) 12 
HimapÈtavaddalÈdinÈ = VadalikÈdinÈ (I) 449 
HotÊti = Hoti (SÊ) 11 
Honti = Hoti (SÊ) 12 
Honti, tÈ maggaphalasikkhÈ = Honti nÈma, maggaphalasikkhÈya (SÊ, I) 454 
HontÊti = HotÊti (?) 43

 



   

TheragÈthÈ-aÔÔhakathÈya paÔhamabhÈge 
 

GÈthÈs|ci 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Akkante ca pade disvÈ 100, 343 
AkkositvÈna samaÓe 81 
AgÈraÑ vasamÈnopi 24 
AgÈrÈ abhinikkhamma 290, 
 369, 374 
AgÈrÈ nikkhamantopi 384 
AgÈrÈ nikkhamitvÈna 137 
AgÈriko bhavitvÈna 23 
AggidÈruÑ nÊharitvÈ 368 
AgginibbÈpano nÈma 206 
AggihuttaÒca me atthi 210 
A~kolaÑ pupphitaÑ disvÈ 429 
AciraÑ gatamattassa 121 
AciraÑ gate p|gagaÓe 185 
Accayanti ahorattÈ 338 
Accayena ahorattaÑ 463 
AcchodikÈ puthusilÈ 284 
Ajito nÈma Sambuddho 86 
AjinaÑ me gahetvÈna 377 
Ajinamhi nisÊditvÈ 374 
AjjÈpi maÑ MahÈvÊra 473 
AjjhÈyako mantadharo 45, 210, 
 224, 376, 421, 463 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AjjhogÈhetvÈ sÈlavanaÑ 92, 347 
AjjhogÈhetvÈ  
   HimavantaÑ 305, 454 
AÔÔhapaÒÒÈsakappamhi 136 
AÔÔhasaÔÔhisahassÈni 281 
AÔÔhahet|hi samphussa 455 
AÔÔhÈrase kappasate 57, 73, 
 94, 95, 166, 226, 293-4, 
 297, 348-9, 353, 417, 456 
AÔÔhÈsÊtimhito kappe 206 
AÔÔhika~kalakuÔike 30 
AÔÔhika~kalakuÔivesÈ 32 
AtisÊtaÑ ati-uÓhaÑ 448 
Atthadassamhi Sugate 192 
AtthadassÊ Jinavaro 139 
AtthadassÊ tu BhagavÈ 57, 72, 
 226, 352, 420 
AtthadhammaniruttÊsu 37 
AthaddasaÑ SakyamuniÑ 468 
Atha pÈpÈni kammÈni 338 
AddasaÑ vimalaÑ BuddhaÑ 125 
AddasaÑ virajaÑ BuddhaÑ 66 
Addasamha tadÈraÒÒe 53 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AddhÈ na jÈyantiyato’dha 
   dhammaÑ 399 
AdhikÈraÑ sasaÑghassa 51 
AdhigacchiÑ tadÈ pÊtiÑ 89, 
 403, 458 
Adhicetaso appamajjato 193 
AdhiccuppattikÈ BuddhÈ 376 
AdhiÔÔhahi MahÈvÊro 224 
AdhitÈ vedag| sabbe 454 
AdhivÈsana maÒÒÈya 465 
AnantaraÑ ito kappe 208 
AniccÈni gahakÈni 392 
AniccÈ hi calÈ saddhÈ 461 
Anukampako kÈruÓiko 292 
Anukampitako tena 365 
Anubhomi phalaÑ iÔÔhaÑ 156 
AnumodiÑsu me vÈkyaÑ 357 
Anuruddho upaÔÔhÈko 93, 347 
AnusÈsi MahÈvÊro 189 
AnussaritvÈ SambuddhaÑ 190 
An|namanasa~kappo 374 
AnekajÈtisaÑsÈraÑ 217 
AnekasatakkhattuÒca 369 
AnokÈsaÑ na passÈmi 93, 348 
AnomadassÊ BhagavÈ 383, 441 
Antalikkhe Ôhito satthÈ 162, 421 
AndhohaÑ hatanettosmi 249 
AnnaÑ pÈnaÑ paÔÔhapetvÈ 296 
AparimeyyupÈdÈya 467, 469 
Aparimeyye ito kappe 384, 442-3 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Api ce hoti tevijjo 318 
AppakiccÈ aloluppÈ 377 
AppamÈdarakaÑ disvÈ 24 
AbbhatÊtÈ ca ye BuddhÈ 474 
AbhiÒÒÈpÈramiÑ gantvÈ 117 
AbhitthavitvÈ PadumuttaraÑ 
   JinaÑ 103 
AbhidhammanayaÒÒ|haÑ 45 
Abhinikkhamma bhÈvanÈ 296 
Abhibhonti na tassÈbhÈ 396 
Abhir|hatu maÑ Buddho 72, 352 
Abhir|ha MahÈvÊra 111, 383 
AbhivÈdiya SambuddhaÑ 420 
AbhivÈdetvÈna SambuddhaÑ 226 
Abhisattova nipatati vayo 299 
Abhisammatako gayha 396 
Ambapallava sa~kÈsaÑ 409 
AyaÑ nu kho MahÈvÊro 235 
AyaÑ pacchimako  
   mayhaÑ 94, 349 
AyaÒca pÈÔhiko bhikkhu 464 
Ayamiti kappaÔo kappaÔakuro 410 
AyaÑ me pacchimÈ jÈti 287 
Ayoni suddhimanvesaÑ 435 
Ayoniso manasikÈro 353 
ArahaÑ Sugato loke 398 
ArahÈ Èsi so thero 53 
AllavatthÈ allasirÈ 473 
AvacÈsiÑtadÈ tesaÑ 455 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AvaÒjhÈ pÈricariyÈ 468 
Avasesesu kappesu 358 
AvijjÈnivute loke 421 
Avid|re Himavantassa 447 
AsaÑsayaÑ BuddhaseÔÔho 455 
AsakkhiÑ vata attÈnaÑ 235 
Asa~kheyyesu kappesu 415 
AsandiÔÔhaÑ viyÈkÈsiÑ 37 
AsambhÊtaÑ anuttÈsiÑ 285 
AsambhÊtÈ ca te BuddhÈ 357 
AsÊtikoÔiÑ chaÉÉetvÈ 26, 397 
AsÊtikkhattuÑ devindo 26 
AsÊtiyÈ sahassehi 292 
Assatthe haritobhÈse 432-3 
AssamaÑ sukataÑ katvÈ 115 
AssamassÈvid|ramhi 358 
AssamÈ abhinikkhamma 93, 347 
Ahampi kÈraÑ kassÈmi 396 
Ahu tuyhaÑ pure saddhÈ 461 
Aho n|na sa BhagavÈ 287 
Aho Buddho aho 
   dhammo 181, 188, 241, 415 
Aho me sukato th|po 328 
AÄÈrapamhÈ hasulÈ 397, 
 448, 466 

[ Œ ] 
ŒkÈse dhÈrayissati 293 
ŒkÈso nimituÑ sakkÈ 369 
ŒgantvÈna ca Sambuddho 136 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Œ ] 
ŒmantayiÑ parijanaÑ 296 
Œyantu me sissagaÓÈ 216 
ŒyÈgaÑ me gavesissaÑ 327 
ŒyÈcitvÈna SambuddhaÑ 183 
ŒrakkhaÑ paÔÔhapetvÈna 465 
ŒrakkhatthÈya bhaÓÉassa 470 
ŒraddhavÊriyÈ pahitattÈ 350 
Œrambhatha nikkamatha 479 
ŒrÈdhayitvÈ SambuddhaÑ 26, 397 
Œrocitamhi kÈlamhi 465 
ŒsanaÑ paÒÒapetvÈna 208 
Œsandiyo pÊÔhake ca 465 
Œsanne me kataÑ kammaÑ 121 
ŒsÈdito mayÈ Buddho 472 
ŒsÈvatÊ nÈma latÈ 468 
ŒsÊvisaÑva kupitaÑ 472 
ŒhanantaÑ dhammabheriÑ 450 
ŒharitvÈna padumaÑ 292 
ŒÄakÈ beluvÈ tattha 441 

[ I ] 
IcchamÈno cahaÑ ajja 69, 338 
Iti Èka~khamÈnassa 2 
Ito ekÈdase kappe 274 
Ito kappasate ÈsiÑ 246 
Ito ca aÔÔhame kappe 151 
Ito ca tatiye kappe 283 
Ito catutthake kappe 281 
Ito ca dasame kappe 278 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
Ito ca navame kappe 235, 
 248, 279 
Ito cuddasakappamhi 188 
Ito tiÑsakappasate 232 
Ito terasakappamhi 220, 
 262, 433 
Ito dutiyake kappe 472 
Ito navutikappamhi 205 
Ito paÒcasate kappe 46 
Ito pannarase kappe 181, 237 
Ito bahiddhÈ 
   puthu-aÒÒavÈdinaÑ 232 
Ito satasahasamhi 413 
Ito sattakappasate 166, 211 
Ito sattatikappamhi 213 
Ito sattamake kappe 258 
IdaÑ me amitaÑ bhogaÑ 465 
IdaÑ me ÈsanaÑ vÊra 25 
IdaÑ vatvÈna BhagavÈ 447 
IdaÑ vatvÈna Sambuddho 26, 
 364, 473 
IdaÑ sabbaÑ abhiÒÒÈya 442 
IdÈnÈhaÑ rÈjagahe 415 
IdÈnipi munindena 415 
Idha naccaÒca gÊtaÒca 94, 348 
Idha passÈmi SambuddhaÑ 293 
IndanÊlaÑ mahÈnÊlaÑ 394 
ImaÑ khÈda imaÑ bhuÒja 307 
Imamhi bhaddake kappe 52, 
 64, 438 
ImasmiÑyeva kappasmiÑ 119, 
 300, 390 
ImÈhaÑ kaÔÔhaÑ nissÈya 329 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I - ¢ ] 
ImÈhi tÊhi gÈthÈhi 231 
IminÈ dakadÈnena 162 
IminÈ phaladÈnena 210, 374 
IminÈ bÊjanidÈnena 165 
IminÈ BuddhataraÓena 73, 353 
IminÈ madhudÈnena 290 
IminÈ’rÈmadÈnena 466 
IminÈ sudhakammena 246 
IriyaÒcÈpi disvÈna 441 
¢disÈ te mahÈnÈgÈ 357 

[ U ] 
UkkÈ patiÑsu nabhasÈ 53 
Ukkhepakatavacchassa 186 
Uggacchante ca s|riye 94, 348 
Uccha~gena pulinaÑ gayha 382 
UttaritvÈna nadikaÑ 244 
UttaritvÈna Sambuddho 73, 352 
UttamatthaÑ asampattho 438 
UttÈnak|lÈ nadikÈ 327 
UttiÓÓÈ pa~kapalipÈ 237 
UdakÈ abhinikkhamma 72, 352 
Udaggacitto sumano 183 
UdÈnanÈdavidhinÈ 1 
UdentaÑ sataraÑsiÑva 281 
UddharantaÑ imaÑ lokaÑ 285 
Upagate ca Sambuddhe 111 
UpagantvÈna SambuddhaÑ 116 
UpaÔÔhahitvÈ taÑ bodhiÑ 174 
UpaÔÔhÈnaphalaÑ passa 153 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U - � ] 
UpanissÈya vihÈraÑ 328 
Upapajjati yaÑ yoniÑ 297 
UparicchadanaÑ Èsi 297 
Upasanto uparato 38 
Upasanto ca Sambuddho 430 
UpasampÈdayÊ Buddho 308 
UpÈgataÑ MahÈnÈgaÑ 168 
UpÈgataÑ MahÈvÊraÑ 289, 442 
UpÈyakusalenÈhaÑ 353 
UpÈsamÈno yamahaÑ 327 
UpÈsitÈ sappurisÈ 388 
Upetamhi MahÈvÊre 441 
Uposathamhi divase 329 
UppajjantÈ ca Sambuddho 357 
Uppatantesu nipate 213 
UppÈtaÑ tamahaÑ disvÈ 198 
UppÈtagamane ceva 289 
UppÈtesu nimittesu 470 
UppÈde dÈruÓe disvÈ 53 
UbhinnaÑ devarÈj|naÑ 176 
Ubho puÒÒaÒca pÈpaÒca 54 
UsabhaÑ pavaraÑ vÊraÑ 434 
Usabhova mahÊ nadati 358 
UÄÈro BhagavÈ neso 396 
�navÊse kappasate 255, 266 

[ E ] 
EkaÑsaÑ cÊvaraÑ katvÈ 82 
EkakaÑ maÑ viharantaÑ 373 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EkakÈ mayaÑ araÒÒe 
   viharÈma 178-9 
Ekako tvaÑ araÒÒe 
   viharasi 178 
EkaccÈnaÒca vamanaÑ 474 
EkatÈlÊsito kappe 215 
EkatiÑse ito kappe 60, 481 
EkatthambhaÑ mamaÑ detha 185 
Ekanavutito kappe 52, 66, 477 
EkapaÒÒÈsakappamhi 217 
EkapaÒÒÈsakkhattuÒca 318 
EkapaÒÒÈsito kappe 147 
EkapupphaÑ cajitvÈna 251 
Ekamhi navute kappe 270 
EkarattiÑ vasantohaÑ 368 
EkavÊro asadiso 286 
EkavÊsatikappamhi 186 
EkasaÔÔhimhito kappe 144 
EkÈdasaÒcakkhattuÑ so 81 
EkÈrase kappasate 229 
Ek|natiÑsakappamhi 152, 260 
Ekopi saddho medhÈvÊ 456 
EtamÈdÊnavaÑ ÒatvÈ 308, 349 
EtissÈ pupphap|jÈya 160 
EtesaÑ paÔigho natthi 474 
Ete sabbe atikkamma 471 
Eteha~gehi sampanno 470 
EvaÑ kittayi Sambuddho 464 
EvaÑ dassanasampannaÑ 382 
EvaÑ nirÈkulaÑ Èsi 35, 51 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
Evanti te paÔissutvÈ 216 
EvaÑ me viharantassa 24 
EvaÑ vihÈramÈnaÑ maÑ 328 
EvaÑ samanusÈsitvÈ 216 
EvÈhaÑ cintayitvÈna 25, 464 
EvÈhaÑ tattha vÈremi 24 
EsanÈya carantassa 392 
EsÈ’vahiyyase pabbatena 288 

[ O ] 
Oggayha yaÑ pokkharaÓiÑ 364 
OtataÑ vitataÑ mayhaÑ 188 
OdumbarikapupphaÑva 377 
ObhÈsentaÑ disÈ sabbÈ 156 
OrohitvÈna ÈkÈsÈ 226 
OvÈdako viÒÒÈpako 35, 51 
OsadhÊ tiÓavÈsÊ ca 117 

[ Ka ] 
KakudhaÑ vilasantaÑva 408, 450 
Kakusandho MahÈvÊro 119 
Ka~khÈ me bahulÈ Èsi 41 
KaÒcanagghiyasa~kÈso 134 
KaÔacchubhikkhaÑ pÈdÈsiÑ 155 
KaÓaveraÑ gahetvÈna 263 
KaÓikÈraÑva jotantaÑ 75 
KataÒjalÊ namassanti 464 
KadambaÑ pupphitaÑ disvÈ 275 
KadaliphalaÑ paggayha 427 
Kappasatasahassamhi 26, 81, 137, 
 464, 466 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KamaÓÉaludharÈ sabbe 377 
KaritvÈ paÔisanthÈraÑ 373 
KaritvÈ pulinaÑ th|paÑ 328 
Kassapassa Bhagavato 390 
KassindriyÈni samatha~gatÈni 419 
KÈnanaÑ vanamoggayha 128, 
 166, 269 
KÈmacchando ca byÈpÈdo 209 
KÈmÈ te paÔhamÈ senÈ 60 
KÈyaduÔÔhullagaruno 287 
KÈlapabba~gasa~kÈso 459 
KÈlena kÈlamÈgantvÈ 239 
KÈÄÈnusÈriyaÑ gayha 285 
KÈÄÊ itthÊ brahatÊ dha~kar|pÈ 344 
KiÑ nu socasi mÈ bhÈyi 193 
KiÑsukaÑ pupphitaÑ 
   disvÈ 107, 340 
KilesÈ jhÈpitÈ mayhaÑ 37, 484 
KÊto satasahassena 465 
KÊdisÈ te MahÈvÊrÈ 357 
Kukuttho nÈma nÈmena 268 
KudÈlapiÔakamÈdÈya 244 
KumÈrakassapo ceva 53 
KumbhaÓÉÈ ca samÈgantvÈ 395 
KummÈ soÓÈ madhukÈrÈ 116 
KuraÒjiyaphalaÑ gayha 406 
KusalaÑ kattukÈmena 328 
K|ÔÈgÈrÈ gahÈ rammÈ 448 
K|ÔÈgÈre ca pÈsÈde 465 
K|ÔÈgÈrena caratÈ 293 
KetakaÑ pupphitaÑ disvÈ 220 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Kese me olikhissan’ti 377 
Kesesu chijjamÈnesu 37 
Ko kuÔikÈyaÑ, bhikkhu 
   kuÔikÈyaÑ 162 
Ko nu kho BhagavÈ hetu 93, 347 
Kopo ca issÈ paraheÔhanÈ 335 
KoraÓÉaÑ pupphitaÑ 
   disvÈ 100, 146, 343 
Ko vÈ tvaÑ Kassa vÈ putto 373 
KosambÈ saÄalÈ nimbÈ 441 
Kosiyo nÈma nÈmena 23 
KoseyyakambaliyÈni 307 
Ko hi tassa janenattho 342 

[ Kha ] 
KhaÓantÈlukalambÈni 168 
KhantiyÈ avihiÑsÈya 474 
KhandhÈ diÔÔhÈ yathÈbh|taÑ 234 
KhandhÈnaÒca paÔipÈÔi 191, 257 
KhandhÈ mayÈ pariÒÒÈtÈ 361 
Khamassu tvaÑ MahÈvÊra 473 
KhÈribhÈraÑ gahetvÈna 116 
KhippaÑ assamamÈgaÒchiÑ 441 
KhippaÑ paggayha 
   taÑ sabbaÑ 374 
KhippaÑ  
   pabbatamÈruyha 374, 441 
KhÊrodanabalenÈhaÑ 54 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ga ] 
Ga~gÈ BhÈgÊrathÊ nÈma 136 
GacchamÈnÈ ca SugatÈ 357 
GacchamÈnÈ ca te BuddhÈ 357 
GaÓanÈto asa~kheyyo 293 
GatamaggaÑ gavesantÈ 283 
Gatipacchedano nÈma 206 
GandhabbÈ ca samÈgantvÈ 395 
GandhodakaÒca paggayha 203 
GambhÊraÑ nipuÓaÑ atthaÑ 422 
GaruÄÈ ca samÈgantvÈ 394 
GaruÄo yathÈ opatati 468 
GavesamÈno taÑ vÊraÑ 329 
GavesamÈno passeyya 467 
GahakÈraka diÔÔhosi 392 
GÈme me vasati kÈyo 76 
GirasÈroti nÈmena 206 

[ Gha - Ca ] 
Ghose cittaÑ pasÈdesiÑ 113 
Cakkavattissa santassa 297 
Ca~kamitvÈna Sambuddho 228 
CatuttiÑsatikkhattuÒca 314 
CatudaÓÉe ÔhapetvÈna 93, 347 
CatuddasaÒca khattuÑ so 421 
CatuddasÈni kappÈni 292 
Catuddasesu kappesu 314 
Catuddase kappasate 226, 324 
CatuddisÈ dundubhiyo 53 
Catunnavutito kappe 88, 461 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca ] 
CatunnavutupÈdÈya 157 
Catuyojanamubbedho 395 
CatuvÊsatikappamhi 434 
CatuvÊse ito kappe 154 
CatupaÒÒÈsito kappe 168 
CatusaccaÑ pakÈsentaÑ 113, 413 
CatusaccaÑ pakÈsente 464 
CattÈro satipaÔÔhÈne 370 
CandaÑva vimalaÑ suddhaÑ 258 
CandanaÑ anulimpitvÈ 374 
CandabhÈgÈnadÊtÊre 111, 226 
CaraÓena ca sampanno 472 
CarimaÑ vattate mayhaÑ 168 
CavitvÈ TusitÈ kÈyÈ 454 
CitakaÑ parivÈretvÈ 358 
CitÈsu kurumÈnÈsu 483 
CittaÑ janetvÈ nekkhamme 293 
Cittanimittassa kovido 230 
Cirampi gabbhaÑ dhÈrenti 469 
CÊvaraÑ piÓÉapÈtaÒca 293 
CÊvare piÓÉapÈte ca 293 
Cut|papÈtakusalo 471 
CullÈsÊtisahassÈni 181, 356 

[ Cha ] 
ChattiÑsakkhattuÑ Devindo 163 
ChannÈ me kuÔikÈ sukhÈnivÈtÈ 28 
ChavÈlÈtaÑ yathÈ kaÔÔhaÑ 23 
ChavÈlÈt|pamo tvaÑ’si 23 
Chahi gÈthÈhi SabbaÒÒuÑ 369 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Cha - Ja ] 
ChaÄasÊtisahassÈni 365, 397, 
 448, 466 
Ja~ghÈ maÓimayÈ Èsi 394 
JaÔÈnijadharo ÈsiÑ 285 
JaÔÈbhÈrena bharito 356 
JanakÈyamatikkamma 368 
Jano janamhi Sambuddho 342 
JantÈgharaÑ aggisÈlaÑ 465 
JalajaÑ kumudaÑ chetvÈ 268 
JÈtamatto ca Sambuddho 205 
JÈtar|paÑ yathÈ k|ÔaÑ 24 
JÈtipupphaÑ gahetvÈna 160 
JÈtiyÈ paÒcavassena 375 
JÈtiyÈ sattavassena 329 
JÈyantassa vipassissa 222 
Jigucchissanti taÑ viÒÒ| 24 
JiÓÓaÒca disvÈ dukhitaÒca 
   byÈdhitaÑ 206 

[ Jha - ©a ] 
JhÈyamÈnassa Bhagavato 481 
JhÈyiÑ jhÈnarataÑ vÊraÑ 40 
©ÈÓamhi p|jaÑ katvÈna 220 
©ÈÓe upanidhÈ natthi 213 
©ÈÓe upanidhÈ yassa 231 
©ÈÓe cittaÑ pasÈdetvÈ 156, 213 

[ ®ha - Ta ] 
®hapesi etadaggamhi 36 
TaÑ devÈ payirupÈsanti 468 
TaÑ pupphaÑ ocinitvÈna 270 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TaÑ vÈpi putta rodanti 143 
TaÑ viÒÒ| pavadissanti 24 
TaÑ viditvÈ mahÊpÈlo 415 
TaÑ sukhena sukhaÑ  
   laddhaÑ 435 
TaÑ sutvÈ mudito hutvÈ 36 
TaÒca acchariyaÑ disvÈ 181, 
 200, 224, 272 
TaÒca dÈnaÑ daditvÈna 268 
Tato avoca Lokaggo 36 
Tato cittaÑ vimucci me 415 
Tato cutoyaÑ manujo 94, 348 
Tato jhÈnarataÑ disvÈ 41 
Tato paraÑ upÈdÈya 237 
Tato bhisaÑ gahetvÈna 364 
Tato maÑ vananirataÑ 137 
Tato me asanÊpÈto 364 
Tato sÈ pupphakaÒcukÈ 224 
TatohaÑ tiÓÓasaÑsÈro 41 
Tattha cittaÑ pasÈdetvÈ 230, 
 356, 396 
Tattha dibbehi naccehi 94, 
 116, 348 
TatthaddasaÑ paÑsuk|laÑ 379 
TatthaddasÈsiÑ SambuddhaÑ 93, 
 292, 347, 424 
Tattha naccehi gÊtehi 306 
Tattha paÒcamikÈ ceva 394 
Tattha pupphamayaÑ 
   byamhaÑ 293 
Tattha bhutvÈ pivitvÈ ca 306 
Tattha me ahu sa~kappo 464 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tattha me sukataÑ 
   byamhaÑ 306, 314 
Tattha rajjaÑ karitvÈna 64 
TatthÈpi bhavanaÑ mayhaÑ 186 
Tattheva Ôhitako santo 364 
TatrÈpi nÈmadheyyaÑ me 198 
TathÈ pabbajito santo 438 
Tatheva jaÔilÈ tampi 24 
Tatheva titthiyÈ loke 286 
Tatheva tvaÑ MahÈvÊra 470 
Tatheva me kataÑ kammaÑ 329 
TathevÈhaÑ MahÈvÊra 467-8 
TathevidaÑ BuddhakhettaÑ 73, 
 332, 353 
TathevÊmassa ÒÈÓamhi 293 
TadÈ ovadi no thero 53 
TadÈ cavitvÈ TusitÈ 358 
TadÈ Jino viyÈkÈsi 40 
TadÈ pasanno Sugate 37 
TadÈpi maÑ MahÈvÊra 473 
TadÈ mayi kucchigate 414 
TadÈ muditacittohaÑ 413 
TadÈ Munivaro Èha 413 
TadÈyaÑ pathavÊ sabbÈ 53 
TadÈ VipassÊ BhagavÈ 208 
TadÈ Sudassano nÈma 292 
TadÈ so sÈvakaÑ vÊro 35 
TadÈhaÑ brÈhmaÓo hutvÈ 413 
TadÈhaÑ HaÑsavatiyaÑ 35, 
 40, 51 
TadÈhasa MahÈvÊro 51 
TamandhakÈraÑ nÈsetvÈ 450 
TamhÈ kÈyÈ cavitvÈna 112, 198 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tayo mÈÓavakÈ ÈsuÑ 260 
TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca 417 
TasmÈ taÑ avalambitvÈ 2 
TasmiÑ pasannamÈnaso 437 
TasmiÑ mahÈkÈruÓike 129 
Tassa dhammesu dÈyÈdo 36, 41, 
 82, 94, 290, 297, 348, 
 384, 414, 442, 464, 466 
Tassa me appamattassa 430 
Tassa mevaÑ viharato 438 
Tassa me sukataÑ kammaÑ 443 
Tassa raÒÒo ahaÑ putto 472 
TassÈhaÑ vacanaÑ sutvÈ 218 
TassÈhaÑ dhammaÑ sutvÈna 183 
Tasseva NaravÊrassa 52 
TÈyeva maÓip|jÈya 448 
TÈrako tvaÑ yathÈ nÈvÈ 286 
TÈvatiÑsaÑ gato santo 299 
TÈsaÑ gambhÊraÒÈÓehi 2 
TÈso mayhaÑ samuppanno 188 
TÈhaÑ cittakaliÑ br|mi 428 
TÈhaÑ dhammaÑ suÓitvÈna 45 
TiÑsakappasahassamhi 64, 165, 
 255, 257, 290, 297, 
 308, 369, 370, 375 
TiÑsakappasahassÈni 26, 297, 
 466 
TiÑsakappÈni devesu 94, 348 
TiÔÔha makkaÔa mÈ dhÈvi 314 
TiÓaÑ kaÔÔhaÒca p|retvÈ 198 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TiÓÓaÑ me tÈlapattÈnaÑ 316 
TiÓasantharakÈ nÈma 195 
TiÓas|laÑ gahetvÈna 274 
Titthiye nihanitvÈna 470 
TidasÈ so cavitvÈna 137 
TidhÈ pabhinnaÑ mÈta~ga 24 
Timbar|sakavaÓÓÈbho 24 
TiyaggÊ nibbutÈ mayhaÑ 370 
Tiyojanasahassamhi 473 
TivarÈyaÑ nivÈsÊhaÑ 156 
TividhaggÊ nibbutÈ mayhaÑ 174 
Tissassa kho Bhagavato 262 
Tisso nÈmÈsi BhagavÈ 379 
TÊÓi ki~kaÓipupphÈni 96, 98, 346 
TÊÓi sissasahassÈni 230 
TÊhi vijjÈhi sampannaÑ 422 
TucchokÈyo adissittha 377 
TuladaÓÉe ÔhapetvÈna 369 
TuvaÑ cakkh|si sabbesaÑ 421 
TuvaÑ devosi SabbaÒÒ| 200 
TuvaÑ SatthÈ ca ketu ca 368 
Tusitato cavitvÈna 375 
Te abbhatÊtÈ kÈla~katÈ 456 
TettiÑsakkhattuÑ 
   Devindo 68, 338 
Tena kammavipÈkena 36 
Tena kammÈvasesena 165 
Tena kammena Dvipadinda 162, 
 166, 191, 193 
Tena kammena BhagavÈ 82 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tena kammena sukatena 26, 41, 
 52, 68, 96, 98, 107, 
 306, 314, 337, 340, 
 343, 346, 375, 414 
Tena kammenahaÑ vÊra 473 
Tena kammenahaÑ ajja 157 
Tena kÈlena ye keci 396 
Tena cittappasÈdena 64, 186, 
 215, 225, 232 
Tena sÈ migarÈjena 414 
TenÈnusiÔÔhÈ migay|thapena 414 
Teneva sukkam|lena 210, 229 
Tepi maÑ parivÈrenti 463 
Te me thambhaÑ 
   pavecchiÑsu 185 
Te me puÔÔhÈ viyÈkaÑsu 185 
Teraseto kappasate 57 
TevijjÈ iddhipattÈ ca 117 
TevijjohaÑ mahÈjhÈyÊ 282 
TesaÑ dhammakathaÑ vatvÈ 358 
TesaÑ lÈlappamÈnÈnaÑ 358 
Tesattatimhito kappe 156 
TehaÑ araÒÒe disvÈna 185 
TosayitvÈna 
   SambuddhaÑ 198, 293 
TvaÒca me maggamakkhÈhi 372 

[ Tha ] 
Th|passa pariciÓÓattÈ 328 
Thera gÈthÈti nÈmena 1 
ThometvÈ dasagÈthÈhi 286 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
Dake aggi na saÓÉÈti 473 
DakkhiÓe Himavantassa 368 
DabbaÑ kusaÑ poÔakilaÑ 449 
DayhamÈne sarÊramhi 479 
DÈrakeneva santena 329 
DÈsÊgaÓaÑ dÈsagaÓaÑ 307 
DiÔÔhÈ mayÈ dhammadharÈ 
   upÈsakÈ 399 
DiÔÔho ahaÑ dhammavaraÑ 468 
Dibbacakkhu visuddhaÑ me 90,  
 308, 403 
DiyaÉÉhayojane sese 377 
DivÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ 24, 300 
DisvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ 318 
DisvÈ taÑ sukataÑ kammaÑ 246 
DisvÈna taÑ pÈÔihÊraÑ 116 
DisvÈ nabhe ca~kamantaÑ 25 
DisvÈnahaÑ DevadevaÑ 119, 292 
DisvÈnahaÑ BuddhaseÔÔhaÑ 215 
Dukkhassantakaro Buddho 293 
DukkhÈ kÈmÈ eraka 245 
DuÔÔhacitto upavadiÑ 52 
DuppabbajjaÑ ve 
   duradhivÈsÈ gehÈ 279 
DulladdhaÑ vata me Èsi 193 
Duve kule pajÈyÈmi 36, 307 
Duve bhave saÑsarÈmi 36, 307 
DussehacchÈdayitvÈna 36 
Deyyadhammo ca me natthi 150 
Devadatte ca vadhake 474 
Devaputto ahaÑ santo 278-9 
Devabh|to manusso vÈ 369, 
 442 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
DevarÈjena pattabbaÑ 466 
DevalokÈ idhÈgantvÈ 73, 
 94, 290, 349, 353 
DevalokÈ cavitvÈna 121, 
 308, 397 
Devaloke manusse vÈ 384, 
 464 
Devaloke manusse ca 132 
Devaloke vasantassa 93, 348 
DevÈ tattha samÈgantvÈ 394 
DevÈ sattahi ratnehi 394 
Devehi Ôhapito yakkho 396 
Devo ca vassati, devo ca 
   gaÄagaÄÈyati 402 
DvÈsÊti Buddhato gaÓhiÑ 3 
DvinnaÑ antaravassÈnaÑ 316 
Dvinnampi yakkharÈj|naÑ 176 
Dvenavute ito kappe 100, 
 149, 262, 270, 275, 
 343, 379, 455 

[ Dha ] 
DhanuÑ advejjhaÑ katvÈna 147 
DhammaÑ abhisamentassa 94, 348 
DhammakÈmÈ vinÊtÈ te 289 
DhammakÈyaÒca dÊpentaÑ 231 
DhammacakkaÑ pavattesi 286 
DhammatÈ mamesÈ yassa me 402 
DhammapÈsÈdamÈruyha 314 
DhammavidhiÑ ÔhapetvÈna 218 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Dha ] 
DhammÈgadaÑ gavesanto 467 
DhammÈdÈsaÑ gahetvÈna 380 
DhammosadhaÑ pivitvÈna 467 
DhÈtiyo maÑ upaÔÔhenti 222 
DhÈtu ÈveÓikÈ natthi 394 
DhÊro vigatasammoho 286 
Dhunanto paÑsuk|lÈni 364 

[ Na ] 
Na ukkhipe no ca 
   parikkhipe pare 424 
NagarÈ abhinikkhamma 181 
Nagare DhaÒÒavatiyÈ 208 
Nagare BandhumatiyÈ89, 125, 403, 
 458 
Nagare HaÑsavatiyÈ 68, 332, 
 337, 396, 463 
NagÈ nagaggesu susaÑvir|ÄhÈ 277 
Na tÈva supituÑ hoti 405 
Na te passanti taÑ yakkhaÑ 396 
Na te bÊjaÑ pavappanti 64 
Natthi koci bhavo nicco 308 
Na danti evaÑ sappaÒÒÈ 386 
Na danti morÈ susikhÈ 
   supekhuÓÈ 426 
NadiÑ amarikaÑ nÈma 327 
NadiyÈ pÈrime tÊre 111 
NadÊsotapaÔibhÈgÈ 376 
Na n|nÈhaÑ paramahitÈnu- 
   kampino 275 
NandamÈnÈ’gataÑ citta 428 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na brÈhmaÓo bahivaÓÓo 330 
Na maÑ mittÈ amittÈ vÈ 64 
NamassamÈno aÔÔhÈsiÑ 25 
Na me ovÈdako atthi 327 
Name suto vÈ diÔÔho vÈ 25 
Namo te PurisÈjaÒÒa 140, 
 213, 226, 332, 375 
Namo hi tassa Bhagavato 246 
NayidaÑ anayena jÊvitaÑ 311 
NavavatthaÑ navaphalaÑ 307 
NaÄamÈlaÑ gahetvÈna 165, 445 
NaÄÈgÈraÑ karitvÈna 313 
NÈgaÑ ruÓÓamanaÑ disvÈ 472 
NÈga satasahassÈni 472 
NÈgÈ tattha samÈgantvÈ 394 
NÈnÈcittehi pupphehi 413 
NÈnÈratanapajjotaÑ 413 
NÈbhinandÈmi maraÓaÑ 407 
NÈmagottaÑ pavedehi 373 
NÈrado nÈma nÈmena 327 
NÈsissaÑ na pivissÈmi 438 
NÈhaÑ etena atthiko 264 
NÈhaÑ kopemi ÈjÊvaÑ 23 
NÈhaÑ suÓomi SambuddhaÑ 368 
NÈÄikeraphalaÑ gayha 89, 403 
Niggayha anukampÈya 456 
Niggahe paÔikamme ca 469 
NigguÓÉiyo bah| tattha 441 
NigghÈtatthaÑ amittÈnaÑ 470 
NigrodhaÑ paÔhamaÑ passi 173 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Nigrodhameva seveyya 414 
NiÔÔhÈpito mayÈ, rÈmo 465 
NiddiÔÔhÈ nu mantapade 357 
Nipatanti khaÓÈtÊtÈ 53 
Nibbattissati te byamhaÑ 136 
NibbÈpayantaÑ janataÑ 258 
NibbÈyissati dhammakkho 52 
Nibbute Kakusandhamhi 299 
Nibbuteca MahÈvÊre 101, 251 
Nibbute LokanÈthamhi 64, 174, 
 240, 242, 361 
Nibbute lokamahite 248 
Nibbuto tiÓÓasaÑsÈro 53 
Nimmalo homahaÑ ajja 144 
NiruttiyÈ sukusalo 469 
Nisajja pÈsÈdavare 203 
NisinnaÑ kÈlamaÒÒÈya 465 
Nisinno BhagavÈ tattha 165 
NisÊdanatthaÑ Buddhassa 121 
NisÊdi tattha BhagavÈ 25 
NisseÓiÑ mÈpayitvÈna 240 
NÊharante sarÊramhi 484 
NemittÈ ca viyÈkaÑsu 222 
NemittÈnaÑ suÓitvÈna 222 
NepuÒÒo dassane vÊro 368 
No ce taÑ nijjhÈpessÈma 472 
NhÈtvÈ pitvÈ ca Sambuddho 139 

[ Pa ] 
Pakkhandho mÈravisaye 477 
Paggayha ki~kaÓiÑ pupphaÑ 134 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
Pa~koti hi naÑ avedayuÑ 312 
Paccati Munino bhattaÑ 461 
PaccavekkhiÑ imaÑ kÈyaÑ 380 
PaccekaÑ BuddhaseÔÔhassa 395 
Pacchime ca bhave asmiÑ 57 
Pacchime ca bhave dÈni 41 
Pacchime bhave sampatte 329 
PaÒca uppalahatthÈni 208 
PaÒca kÈmaguÓe hitvÈ 308, 
 373, 407 
PaÒcakkhandhÈ 
   pariÒÒÈtÈ 239, 303 
PaÒca~gikehi t|riyehi 296 
PaÒcatiÑse ito kappe 149 
PaÒcadasakappasate 102, 251 
PaÒca nÊvaraÓe hitvÈ 379 
PaÒcapaÒÒÈsakappamhi 442 
PaÒcamaÑ HimavantaÑ so 173 
PaÒcamÊ thinamiddhaÑ te 60 
PaÒcavÊsamhi kappamhi 64 
PaÒcavÊse ito kappe 62 
PaÒcasaÔÔhimhito kappe 430 
PaÒcÈhÈhaÑ pabbajito 438 
PaÒceva satakkhattuÒca 421 
PaÒÒÈya aggo nikkhitto 471 
PaÒÒÈse kappasahasse 218 
PaÔiggaÓhÈtu me Buddho 364 
PaÔiggaÓhi MahÈvÊro 421 
PaÔiggaÓhi mamaÑ bhikkhaÑ 364 
PaÔiggahetvÈ BhagavÈ 81 
PaÔiggahetvÈ SabbaÒÒ| 165 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PaÔiggahetvÈ Sambuddho 466 
PaÔiggahesi BhagavÈ 201 
PaÔip|jenti pulinaÑ 357 
PaÔisandhiÑ na passÈmi 468 
PaÔisambhidÈ anuppatto 308 
PaÔisambhidÈ catasso 27, 37, 
 42, 54, 95 
PaÔisallÊnako santo 327 
PaÔissuÓitvÈna me vÈkyaÑ 441 
PaÔhamaÑ saraÓaÑ gacchiÑ 177 
PaÔhamÈ kaÒcanamayÈ 394 
PaÓÉitaÑ vata maÑ santaÑ 477 
PaÓÓatÈlÊsito kappe 179 
PatiÔÔhÈ vuyhataÑ oghe 286 
PatitaÑ pÈdam|le me 414 
Patito dabbapuÒjamhi 53 
PattharitvÈjinacammaÑ 374 
PathavÊdundubhi nÈma 205 
PadaÑ anupadaÒcÈpi 469 
Padako veyyÈkaraÓo 208 
Padavikkamano nÈma 206 
PaduÔÔhacitto manujo 176 
Padumuttarabuddhassa 70, 165, 
 190, 316, 469 
Padumuttarabhagavato 68, 337 
Padumuttaro nÈma Jino 35, 40, 
 51, 101, 218, 251, 272, 
 447 
Padumuttaro NÈyako 136 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
Padumuttaro Lokavid| 45, 115, 
 168, 176, 210, 228, 268, 
 286, 447, 465 
Padumo nÈma nÈmena 265 
Padumo nÈma Sambuddho 429 
PadenÈ, nupadÈ, yantaÑ 155 
PadesarajjaÑ vipulaÑ 26, 36, 52, 
 69, 338 
PadhÈnapahitattomhi 73, 353 
PanÈdo nÈma so rÈjÈ 366 
Panthe disvÈna kÈsÈvaÑ 474 
PannagaÑ so gahetvÈna 468 
Pannarasasahassamhi 225 
PabbajitvÈna kÈyena 287, 373 
PabbajiÑ tulayitvÈna 273 
Pabbatagge dumagge vÈ 70, 316 
Pabbatagge yathÈ aggi 305 
Pabbate Himavantamhi 212, 356 
PabbhÈrak|ÔaÑ nissÈya 197 
PabhÈ niddhÈvate tassa 121 
PabhÈsati idaÑ byamhaÑ 253 
ParakammÈyane yutto 283 
Pariggahe nisÊditvÈ 140 
ParittaÑ dÈrumÈruyha 340, 485 
Parinibbute Bhagavati 239 
ParibbÈjÈ ekasikhÈ 463 
ParibbhamaÑ bhavÈbhave 414 
ParibhuÒjitvÈ Sambuddho 81 
ParibhuÒji MahÈvÊro 168 
Paribhutte MahÈvÊre 441 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
Pare ca naÑ garahanti 359 
Pare ca naÑ pasaÑsanti 359 
Palla~kena nisinnassa 316 
Pavivittehi ariyehi 340, 485 
Pavivekamanuyutto 82 
PasannamukhavaÓÓomhi 246 
Pasannacitto sumano 75, 101, 
 152, 156, 210, 251, 
 335, 379, 430, 445 
PassaddhaÑ darathaÑ disvÈ 442 
Passanti nirayaÒcete 357 
Pah|tena,nnapÈnena 297 
PÈkÈraÑ parikhaÒcÈpi 470 
PÈcÊnavaÑsadÈyamhi 350 
PÈÓinÈ udakaÑ gayha 162 
PÈtiyo paribhuÒjÈmi 332 
PÈnadhiÑ sukataÑ gayha 383 
PÈnadhÊnaÑ padÈnena 384 
PÈpamitte vivajjetvÈ 484 
PÈrÈvato tadÈ ÈsiÑ 237 
PÈrevatÈ ravihaÑsÈ ca 296 
PÈsÈdassÈ, vid|re ca 203 
PÈsÈdÈ sivikÈ ceva 253 
PÈsÈdÈ sivikÈ vayhaÑ 384 
PÈsÈdevaÑ guÓaÑ rammaÑ 195 
Pitu atthÈya so Buddho 464 
PiyadassÊ ca BhagavÈ 93, 347 
PiyadassÊ nÈma BhagavÈ 291 
PiyÈlaphalamÈdÈya 237, 311 
PÊtipÈmojjabahulaÑ 414 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PaÒÒakammena saÒÒutto 364 
PuÔakaÑ taÑ gahetvÈna 116 
PuÔakaÑ p|rayitvÈna 421 
PuÔake satta pupphÈni 260 
Puno KassapavÊrassa 414 
PupphaÑ kuÔajamÈdÈya 110 
PupphaÑ HemavantaÑ gayha 110 
Pupphassa heÔÔhÈ tiÔÔhÈmi 306 
PupphÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ 25 
PupphitaÑ pÈdapaÑ disvÈ 283 
PubbakammaÑ gavesanto 375 
PubbakammaÑ sarantassa 447 
Pubbe hanati attÈnaÑ 330 
PurakkhataÑ sÈvakehi 179 
PurÈÓaÑ chaÉÉayitvÈna 292 
PurehaÑ bodhiyÈ pattaÑ 132 
Pulinena kato th|po 357 
P|jÈrahaÑ na passÈmi 463 
P|jito p|janeyyÈnaÑ 398 
PesetvÈ sirikaÑ nÈgaÑ 472 
PorÈÓakavaÑsadharo 471 

[ Pha - Ba ] 
PhalaÑ m|laÒca paÓÓaÒca 23 
Phalahattho ahaÑ disvÈ 88, 
 300, 320, 401 
PhuÔÔho ÉaÑsehi makasehi 459 
BandhujÊvakapupphÈni 258 
BalaÒca vata me khÊÓaÑ 358 
Bahussuto dhammadharo 471 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ba ] 
Bah| nÈvÈ samÈnetvÈ 136 
Bah| sapatte labhati 349 
BÈttiÑsalakkhaÓÈ BuddhÈ 357 
BÊjamiÒjaÑ gahetvÈna 119 
BuddhaseÔÔhassa bhikkhussa 36 
Buddhassa ÈnubhÈvena 306 
Buddhassa giramaÒÒÈya 265, 383 
Buddhassa tamahaÑ datvÈ 262 
BuddhÈnubhÈvaÑ kittetvÈ 188 
Buddho loke samuppanno 376-7 
BodhipapaÔikaÑ gayha 329 
ByÈharantassa Buddhassa 450 
Brahmabandhu pure ÈsiÑ 436 
BrahmabhÈvo ca me natthi 373 
Brahmuno pekkhamÈnassa 391 

[ Bha ] 
BhagavÈ tamhi samaye 93, 200, 
 347, 364, 368 
BhavanÈ abhinikkhamma 181, 447 
BhavanÈ oruhitvÈna 191 
BhavanÈ nikkhamitvÈna 306 
Bhavane upaviÔÔhohaÑ 140, 183 
BhavarÈgahatassa me sato 388 
BhavÈbhave saÑsaranto 26-7 
Bhavissati cakkavattÊ 374 
Bhave nibbattamÈnamhi 102, 251 
Bhave nibbattamÈnohaÑ 332 
Bhave bhave saÑsaranto 307 
Bhave sÈtaÑ na vindÈmi 467 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Bha ] 
BhÈvehi BuddhÈnussatiÑ 25 
BhikkhusaÑghe nisÊditvÈ 26, 471 
BhuÒjantaÑ samaÓaÑ disvÈ 144 
BhuttÈviÑ kÈlamaÒÒÈya 208 
Bh|mijo jeyyaseno ca 56 
Bh|ripaÒÒÈ ca cattÈro 193 

[ Ma ] 
MakkaÔo paÒca dvÈrÈyaÑ 314 
Magge phale Ègame ca 132 
MacchakacchapasaÒchannÈ 296 
Majjhe mahante hÊne ca 290 
MaÓÊhi parivÈretvÈ 242 
MaÓÉapÈ ca bah| tattha 441 
MataÑ vÈ putta rodanti 143 
Madhugandhassa 
   pupphena 104, 411 
ManussattaÑ li~gasampatti 11-2 
ManussayonimÈgantvÈ 365 
ManussalokamÈgantvÈ 442 
MandÈlakehi saÒchannÈ 296 
Mama aÒÒataro sisso 376 
Mama assamasÈmantÈ 198 
Mama ÈsayasÈmantÈ 100, 343 
Mama uggajjanaÑ sutvÈ 111 
Mama kammaÑ saritvÈna 471 
Mamatto hoti yo raÒÒo 470 
Mama dhammakathaÑ katvÈ 296 
Mama sa~kappamaÒÒÈya 72, 193, 
 318, 352 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
Mama sÊse maÓiÑ gayha 447 
Mameva anuvattanti 64 
Mayampi th|paÑ kassÈma 395 
Mayi nikkhantamattamhi 290 
MayhaÑ sa~kappamaÒÒÈya 176 
Mayhampi sukataÑ kammaÑ 448 
MayhindriyÈni  
   samatha~gatÈni  419 
Mallesu KusinÈrÈyaÑ 53 
MahaccÈ kaÑsapÈtiyÈ 200 
MahÈkassapamÈgamma 415 
MahÈkÈruÓikaÑ NÈthaÑ 1 
MahÈjanÈ samÈgamma 394 
MahÈdundubhinÈmÈ ca 177 
MahÈmati MahÈvÊro 40 
MahÈmuniÑ tosayitvÈ 349 
MahÈrahaÒca sayanaÑ 306 
MahÈvÈto uÔÔhahitvÈ 364 
MahÈsamuddaÑ oggayha 295 
MahÈsamuddÈ cattÈro 318 
MahÈsamudde udakaÑ 369 
MahÈsamudde |miyo 286 
Mahe pavattamÈnamhi 248 
MÈ kho tvaÑ kappaÔa pacÈlesi 410 
MÈtaraÑ kuÔikaÑ br|si 29 
MÈtÈ CandavatÊ nÈma 37 
MÈtukucchigate mayi 375 
MÈtulu~gaphalaÑ gayha 83, 323 
MÈnÈvamÈnato muttÈ 357 
MÈnusopi ca bhavo’bhirÈdhito 481 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MÈnena vaÒcitÈse 262 
MÈ no pamattÈ assumha 394-5 
MÈlÈhatthaÑ gahetvÈna 166 
MÈ vo khaÓaÑ virÈdhetha 474 
MÈvoca pharusaÑ kaÒci 79 
MigarÈjÈ tadÈ ÈsiÑ 235 
Migaluddo tadÈ ÈsiÑ 121 
Migaluddo pure ÈsiÑ 113, 129, 
 291, 311, 382, 406 
Mettacitto kÈruÓiko 234 

[ Ya ] 
YaÑ karoti naro kammaÑ 336 
YaÑ kiccaÑ daÄhavÊriyena 372 
YaÑ pakittemi SambuddhaÑ 358 
YaÑ p|ritaÑ tayÈ kiccaÑ 198 
YaÑ mayÈ pakataÑ pÈpaÑ 222 
YaÑ me atthi sake gehe 208 
YaÑ yaÑ yonu’papajjÈmi 100, 
 116, 140, 186, 222, 
 242, 343, 448 
YaÑ vadanti Sumedhoti 297, 369 
YakkhÈ tattha samÈgantvÈ 395 
YakkhÈnaÑ samayo Èsi 265 
YaÒhi kayirÈ taÒhi vade 443 
Yato ahaÑ pabbajito 390 
Yato sarÈmi attÈnaÑ 73, 
 352, 369 
YathÈ kaÄÊro susu 
   vaÉÉhitaggo 202 
YathÈ komudike mÈse 359 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YathÈ ca bh|mi acalÈ 473 
YathÈpi padumaÑ nÈma 468 
YathÈpi balavÈ poso 328 
YathÈpi bhaddake khette 73, 
 332, 353 
YathÈpi bhaddo ÈjaÒÒo 382 
YathÈpi megho thanayaÑ 287 
YathÈpi rÈjÈ balavÈ 470 
YathÈbalaÑ karissÈmi 2 
YathÈ balÈkayonimhi 468 
YathÈ brahmÈ tathÈ eko 459 
YathÈ bh|taÔÔito poso 467 
YathÈ me kÈyo nibbÈti 165 
YathÈ visÈdo puriso 467 
YathÈ samuddo 
   udadhÊna’maggo 218 
YathÈ s|lÈvuto poso 467 
YadÈ KapilavatthusmiÑ 41 
YadÈ kilesÈ jÈyanti 328 
YadÈ kuppanti isayo 473 
YadÈ tuvaÑ Sakyamuni 469 
YadÈ VipassÊ Lokaggo 188 
YadÈhaÑ dhammamassosiÑ 320 
Yadi Buddhosi SabbaÒÒ| 374 
YasmiÒca jÈyamÈnasmiÑ 205 
YassaÒjaliÑ karitvÈna 450 
Yassa saddhÈ TathÈgate 66 
YÈ kÈci ka~khÈ vÈ idha vÈ 
   huraÑ vÈ 41 
YÈ tÈ subh|ti-ÈdÊhi 1 
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[ Ya ] 
YÈnakÈro pure ÈsiÑ 253 
YÈya no anukampÈya 385 
YÈvatÈ khettÈ vijjanti 332 
YÈvatÈ caturo dÊpÈ 116 
YÈvatÈ nagaraÑ Èsi 228 
YÈvatÈ parisÈ tassa 94, 348 
YÈvatÈ Buddhakhettamhi 471 
YÈvatÈ BuddhabhaÓitaÑ 471 
YÈvatÈ brahmalokato 450 
YÈvatÈyuÑ vasitvÈna 328 
YÈvatÈ ye pakkhigaÓÈ 116 
YÈvatÈ r|pino sattÈ 421 
YÈvatÈ vattate cittaÑ 73, 353 
YÈvatÈ vanasaÓÉamhi 116, 292 
YÈvatÈ vanasaÓÉasmiÑ 198 
YÈsaÑ attho duviÒÒeyyo 2 
YugamattaÑ pekkhamÈnÈ 377 
Y|thÈ vinissaÔo santo 24 
Y|po tattha subho Èsi 121 
Ye kho te veÔhamissena 336 
Ye ca khÊÓÈsavÈ tattha 64 
Ye ca santi samitÈro 81 
Ye cittakathÊ bahussutÈ 451 
Ye te ahesuÑ SambuddhÈ 327 
Yena ÒÈÓena pattosi 220 
Yena yena subhikkhÈni 224 
YenidaÑ thavitaÑ ÒÈÓaÑ 421 
Yepi dÊghÈyukÈ nÈgÈ 116 
Ye phalaÔÔhÈ BuddhaputtÈ 117 
YesaÑ sotÈvadhÈ’natthi 473 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YesaÒca cetanÈ atthi 421 
Yo andhakÈre tamasÊ 
   pabha~karo 104 
Yo imasmiÑ dhammavinaye 479 
Yo koci vinaye paÒhaÑ 471 
Yo ca kho annapÈnassa 319 
Yo ca mettena cittena 453 
Yo ca sÊtaÒca uÓhaÒca 448 
Yo ce p|reyya SambuddhaÑ 193 
YojanaÑ tepi vaÉÉhesuÑ 395 
Yo taÑ adÈsi madhuÑ me 290 
Yodha koci manussesu 453 
Yo pÈnadhiÑ me adÈsi 383 
Yo pubbe karaÓÊyÈni 443 
Yo’maÑ palipathaÑ duggaÑ 172 
Yo me annena pÈnena 297 
Yo me ÒÈÓaÑ pakittesi 369 
Yo me pÈdÈsi bhesajjaÑ 442 
Yo me sÊlaÒca ÒÈÓaÒca 286 
Yo ve avidvÈ upadhiÑ karoti 345 
Yo so ÒÈÓaÑ pakittesi 218 
Yo so tÈresi SambuddhaÑ 136 
Yo so BuddhaÑ upaÔÔhÈsi 81 
Yo have daharo bhikkhu 417 

[ Ra ] 
Rajjase rajjanÊye ca 23 
RaÒÒo antepure ÈsiÑ 263 
Ratanapajjalo nÈma 206 
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[ Ra ] 
RatanÈnaÔÔhapaÒÒÈsaÑ 35, 51 
RÈg|pasaÑhitaÑ cittaÑ 23 
RÈjÈ VÈtasamo nÈma 206 
RÈjÈ Vilokano nÈma 206 
Rukkham|lagahanaÑ 
   pasakkiya 301 
Rukkham|le vasantassa 293 
R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈ 255 
R|padakkho ahaÑ ajja 469 

[ La ] 
LabujaÑ phalamÈdÈya 458 
Lahuko vata me kÈyo 266 
LÈbhÈ amhaÑ suladdhaÑ no 296 
LÈbhÈ tesaÑ suladdhaÒca 448 
LÈbhÈ mama suladdhaÑ me 443 
LÈbhÈ mayhaÑ 
   suladdhaÑ me 384 
LÈbhÈlÈbhe na sajjanti 474 
LÈbhÈlÈbhena santuÔÔho 368 

[ Va ] 
VajjamÈnÈsu bherÊsu 186 
VaÓÔe chetvÈna pupphÈni 228 
Vanakammiko pure ÈsiÑ 100, 343 
VanaggÈ nikkhamitvÈna 306 
Vanantare BuddhaÑ 
   disvÈ 417, 456 
VanasaÓÉaÑ samoggayha 291 
VandanÈjanitaÑ puÒÒaÑ 1 
VanditvÈna ahaÑ bodhiÑ 283 
VamanaÑ paÔipannÈnaÑ 474 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
VaruÓo nÈma nÈmena 115, 174 
VasÊsatasahassehi 450 
Vassati devo yathÈ sugÊtaÑ 58 
VassasatasahassÈni 35, 51 
VÈditena ca naccena 174 
Vicaranto araÒÒamhi 441 
VicittapupphadussÈnaÑ 414 
VicinaÑ addasaÑ pupphaÑ 306 
VicinaÑ naddasaÑ pupphaÑ 447 
VijjÈcaraÓasampannÈ 1 
VijjÈdharo tadÈ ÈsiÑ 305 
VittisaÒjanano mayhaÑ 89, 
 403, 458 
VitthÈrike bÈhujaÒÒe 464 
VinataÑ dhanumÈdÈya 379 
VinatÈnadiyÈ tÊre 103, 220, 
 411, 437 
Vinaye khandhake vÈpi 469 
Vinaye pÈramiÑ patvÈ 466 
Vinaye pÈramiÑ patto 469, 475 
Vinayo Èsayo mayhaÑ 475 
Vipassino Bhagavato 400, 476 
Vipassissa Bhagavato 61, 
 123, 150, 153 
VipassÊ nÈma BhagavÈ 181, 183 
VipÈkaÑ kittayitvÈna 94, 348 
VipinÈto madhuÑ gayha 289 
Vimokkhe aÔÔha phusitvÈ 117 
ViruddhÈ ye pÈvacane 396 
VilÊnaÑ candanÈ’dÈya 226 
VivekamanuyuttohaÑ 112 
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[ Va ] 
VisÈlamÈÄe ÈsÊno 231 
VisuddhÈnaÑ ayaÑ vÈso 23 
VihÈsi kuÔiyaÑ bhikkhu 163 
VÊthiyÈ gacchato yassa 450 
VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ 82, 
 137, 359 
VÊsakappasahassamhi 257 
VÊsuttarasataÑ therÈ 3 
VuÔÔhamhi deve 
   catura~gule tiÓe 290 
VuÔÔhahitvÈ samÈdhimhÈ 292 
VuÔÔhitaÑ kÈlamaÒÒÈya 81 
Vediyo satta katvÈna 396 
Vemajjhamhi ca tassÈsi 216 
VessavaÓo idhÈgamma 188 
VehÈsamhi ca~kamati 272 

[ Sa ] 
SaÑkhittena suÓitvÈna 45 
SaÑvejayitvÈ janataÑ 205 
SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ 430 
SaÑsaraÑ hi nirayaÑ 
   agacchissaÑ 481 
SaÑsaritvÈ bhave sabbe 370 
SaÑsÈrasotaÑ saÒchindiÑ 468 
SakaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ 168, 
 234, 383 
SakaÑ diÔÔhiÑ vinodetvÈ 45 
SakakammÈbhiraddhohaÑ 174 
Sa kadÈci Tilokaggo 40 
SakiÑ pÊtaÑ halÈhalaÑ 474 
Sake sissenusÈsitvÈ 358 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SakkÈ theve kusaggena 369 
SakyÈnaÑ nandijanano 471 
SagabbhaÑ taÑ viditvÈna 415 
Sa~kharitvÈna kusalaÑ 222 
Sa~gÈtigo hatamado 286 
Sa~gÈmasÊse nÈgova 176 
Sacakkh| nÈma nÈmena 191 
Sace tvaÑ pÈpakaÑ kammaÑ 143 
Sace neresi attÈnaÑ 79 
SaÒÒÈpetvÈna janataÑ 176 
SaÔÔhi kappasahassÈni 286 
SaÔÔhikappÈni Devindo 447 
SaÔÔhi t|riyasahassÈni 174, 
 296, 306, 397, 466 
SataraÑsiÑva jotantaÑ 140 
SataraÑsÊ nÈma BhagavÈ 88, 401 
Satali~gassa atthassa 270 
SatasahassÈ tevijjÈ 231 
Satasahassito kappe 27, 484 
SatasahassupÈdÈya 468, 
 469, 471 
Satasahasse kataÑ kammaÑ 137, 
 397 
SatasahassenÈvÈsaÑ 465 
SatÈnaÑ tÊÓikkhattuÑ ca 36, 
 52, 328 
SatÈnaÑ paÒcakkhattuÒca 307, 358 
Sati-Èrakkhasampanno 57 
SatipaÔÔhÈnamaÔÔÈlaÑ 470 
SatimÈ paÒÒavÈ bhikkhu 370 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SattakkhattuÒca Devindo 112 
SattapaÒÒÈsakappamhi 137, 146, 
 244, 253 
Sattayojanamubbedho 396 
Sattaratanasampanno 257, 442 
SattarattindivaÑ Buddho 464 
Sattarase kappasate 234, 239 
SattavÊsati kappamhi 134, 230 
Sattasattati kappÈni 369 
SattÈsÊtimhito kappe 156, 
 206, 264 
SattÈhaÑ chadanaÑ Èsi 278 
SattÈhaÑ dhÈrayitvÈna 93, 347 
SattÈhaÑ paÔisallÊnaÑ 81 
SattÈhaÑ sÈlacchadanaÑ 93, 348 
SatthavÈhe MahÈvÊre 320 
SatthÈ ca pariciÓÓo me 386 
SatthukappaÑ suvinayaÑ 474 
Sadatthe vÈyameyyÈtha 358 
SadÈ khantÈ MahÈvÊrÈ 473 
SadevamÈnusÈ sabbe 473 
SaddaÑ sutvÈ sati muÔÔhÈ 257 
SaddhÈ mÈtÈ pitÈ mayhaÑ 329 
SaddhÈya abhinikkhamma 475 
Sabalehi paretohaÑ 472 
SabbaÑ maÓimayaÑ Èsi 394 
SabbaÑ maÓimayaÑ th|paÑ 395 
SabbakÈmasamiddhaÒca 125 
SabbakÈmasamiddhohaÑ 290 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sabbattha p|jito hutvÈ 374 
Sabbattha p|jito homi 307 
Sabbattha sukhito hutvÈ 36 
SabbametaÑ abhiÒÒÈya 443, 467 
SabbarattiÑ supitvÈna 228 
SabbaverabhayÈtÊto 329 
SabbasoÓÓamayÈ rukkhÈ 296 
SabbÈkÈraÑ pakampittha 454 
Sabbe akaÑsu Buddhath|paÑ 395 
Sabbe kÈmÈ pahÊnÈ me 477 
Sabbe kilese jhÈpetvÈ 374 
Sabbe janÈ samÈgantvÈ 450 
Sabbe janÈ samÈgamma 424, 454 
Sabbe devÈ attamanÈ 176 
Sabbe devÈ samÈgacchuÑ 165 
Sabbe sa~gamma mantetvÈ 185 
Sabbe sissÈ samÈgantvÈ 358 
Samatitti kÈkapeyyÈ 57 
SamantagandhanÈmÈsuÑ 157 
SamÈgatesu yakkhesu 292 
SamuddharasimaÑ lokaÑ 285, 421 
Same cittapasÈdamhi 193 
SampannasassÈ MagadhÈ 423 
SambuddhaÑ abhivÈdetvÈ 296 
SambuddhaÑ uddisitvÈna 132 
Sambuddhe upapajjante 454 
SambhavÈ suviditÈ asÈrakÈ 481 
SammajjitvÈna taÑ bodhiÑ 283 
SammajjitvÈna taÑ vÊthiÑ 281 
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[ Sa ] 
Sammato manujÈnaÑ so 464 
SammappadhÈnasampanno 259 
SayaÑ kammaÑ karitvÈna 24 
SayanehaÑ tuvaÔÔÈmi 195 
SayambhuÑ taÑ vimÈnetvÈ 474 
SarÊraÑ jhÈpayitvÈna 198 
SarÊrakiccaÑ katvÈna 394 
Sa vÊsavassasatiko 274 
SasÈgarantÈ pathavÊ 472 
Sasisse nibbute nÈthe 52 
Saha Èvajjite th|pe 328 
Saha disvÈnahaÑ th|paÑ 329 
SahasaÑvaÓÓanaÑ yasmÈ 2 
SahassaÑ honti tÈ gÈthÈ 4 
SahassakaÓÉaÑ satabheÓÉu 306 
SahassakaÓÉo satageÓÉu 366 
SahassakkhattuÑ cakkavattÊ 466 
SahassakkhattuÑ rÈjÈ ca 384 
SahassaraÑsÊ BhagavÈ 300, 320 
SahassarÈjanÈmena 162 
SahassÈrÈni cakkÈni 373 
SaÄalaÑ pupphitaÑ disvÈ 255 
SÈkhaÑ sÈlassa bhaÒjitvÈ 235 
SÈgarassa vaco sutvÈ 193 
SÈtaÑ tattha na vindÈmi 472 
SÈdhu suvihitÈna dassanaÑ 211 
SÈnuÑ pabuddhaÑ vajjÈsi 142 
SÈmaÒÒaÑ me anuppattaÑ 297 
SÈyaÑ pÈtaÒca passÈmi 237 
SÈyapÈtaÑ namassÈmi 328 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SÈvakehi parivuto 82 
SÈvako tassa Buddhassa 52 
SÈvako VaruÓo nÈma 93, 347 
SÈsanaÑ jotayitvÈna 52 
SÈsanena vinÈmhÈkaÑ 53 
SÈsanena viruddhÈnaÑ 474 
SÈsito LokanÈthena 26 
Si~gÊnikkhasavaÓÓÈbho 25 
Si~ghÈÔakaÑ caccaraÒca 470 
Siddhatthassa Bhagavato 157, 185, 
 195, 461 
Siddhattho tamhi samaye 111 
Siddhattho nÈma BhagavÈ 263 
Siddhattho nÈma Sambuddho 376 
SindhuyÈ nadiyÈ tÊre 66, 289 
SiyÈ nu kho tava etaÑ 23 
Sisse tadÈ samÈnetvÈ 216 
Sissehi samparivuto 420 
SÊtaÑ uÓhaÑ na jÈnÈmi 307 
SÊlaÑ paÒÒaÒca dhammaÒca 287 
SÊlaÑ pÈkÈrakaÑ tattha 470 
SÊlameva idha aggaÑ 199 
SÊlÈdiguÓasampanno 1 
SÊhaÑ yathÈ vanacaraÑ 224 
SÊhappamatto vihara 226 
SÊharÈjÈva’sambhÊto 25 
SÊhahanu brahmagiro 40 
SÊhÈnaÑva nadantÈnaÑ 5 
SÊhÈ byagghÈ ca dÊpÊ ca 117 
SukataÑ mattikÈpattaÑ 332 
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[ Sa ] 
Sukallar|po sumanassa 
   jhÈyataÑ 426 
SukhaÒce jÊvituÑ icche 445 
SukhÊ hotu mahÈpuÒÒa 364 
SukhumacchikajÈlena 286, 421 
SucÈrudassanÈ nÈma 67 
SuciÓÓassa phalaÑ passa 265 
SucintitaÑ BhagavantaÑ 318 
SuÒÒataÑ animittaÒca 469, 471 
SuÓÈtha ÒÈtayo sabbe 479 
SuttantaÑ abhidhammaÒca 470 
SutvÈna dhammaÑ mahato 
   mahÈrasaÑ 196 
SutvÈna paÒcasÊlÈni 455 
Sudassanoti nÈmena 160 
SududdasaÑ sunipuÓaÑ 117, 292 
SudhotaÑ rajakenÈhaÑ 396 
Sunando nÈma nÈmena 228 
SupaÓÓÈ nÈma sakuÓÈ 116 
SupÈricariyÈ nÈma 222 
SuphullaÑ sÈlarÈjaÑva 198 
Suphullo sÈlarÈjÈva 25 
SubÈh| nÈma nÈmena 174 
SubhÈsitassa sikkhetha 453 
Sumano nÈma Sambuddho 60, 386 
Sumekhalo kosiyo ca 472 
Sumedhassa Bhagavato 64, 257 
Sumedho nÈma nÈmena 255 
Sumedho nÈma Sambuddho 289, 
 305, 368 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Suyuddhena suyiÔÔhena 452 
Suvaccho nÈma nÈmena 272 
SuvaÓÓacchadanaÑ Èsi 183 
SuvaÓÓavaÓÓaÑ SambuddhaÑ 91, 
 106, 155, 156, 162, 179, 302, 
 322, 325, 406, 418, 445 
SuvaÓÓavaÓÓe Sambuddhe 86 
SuvaÓÓavaÓÓo BhagavÈ 152 
SuvaÓÓavaÓÓo Sambuddho 200, 
 210, 215 
SuvaÓÓavaÓÓo hutvÈna 307 
Suvilitto suvasano 298 
SuvisuddhaÑ asaÑkiÓÓaÑ 2 
SusukhaÑ vata nibbÈnaÑ 443 
SusukhumanipuÓattha- 
   dassinÈ 201, 424 
Suss|sÈ sutavaddhanÊ 332 
SenÈsanaÑ paÒÒÈpayiÑ 54 
SenÈsanÈni bhikkh|naÑ 51 
SereyakaÑ gahetvÈna 224 
Selo yathÈ ekaghano 14 
Sevetha pantÈni senÈsanÈni 333 
So ahaÑ vicarissÈmi 475 
SoÓÓaki~kaÓipupphÈnaÑ 328 
SoÓÓamayÈ maÓimayÈ 306, 448 
So te ijjhatu sa~kappo 447 
So pacchÈ pabbajitvÈna 137, 287 
SobhanaÑ nÈma ÈrÈmaÑ 465 
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[ Sa ] 
Sobhito nÈma Sambuddho 388 
So me kathesi ÈnandÊ 397 
SohaÑ kamalapattakkho 52 
SohaÑ khandhe pariÒÒÈya 362 
SohaÑ cittaÑ pasÈdetvÈ 181 
SohaÑ paÒcasu sÊlesu 65 
SoÄasÈsiÑsu rÈjÈno 160, 183 
SoÄasito kappasate 242 
SoÄaseto kappasate 140, 268 
SvÈgataÑ vata me Èsi 37, 41, 
 54, 66, 95, 239, 340 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ha ] 
HaÑsÈ koÒcÈpi naditÈ 296 
Hatthi-assarathÈpattÊ 397 
Hatthikkhandhato oruyha 409 
HatthikkhandhÈ’vapatitaÑ 405 
HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ 123, 307 
HatthÊ assÈ rathÈ pattÊ 466 
HitvÈ gihittaÑ anavositatto 260 
HitvÈ mÈnusakaÑ yogaÑ 422 
HitvÈ satapalaÑ kaÑsaÑ 254 
Himavantassa avid|re 98 
HimavantassÈvid|re 23, 441 
Hessati sabbasovaÓÓaÑ 374
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