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16. TiÑsanipÈta 
 

1. KiÑchandajÈtakavaÓÓanÈ (511) 

 KiÑ chando kimadhippÈyoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
uposathakammaÑ Èrabbha kathesi. EkadivasaÒhi SatthÈ bah| upÈsake ca 
upÈsikÈyo ca uposathike dhammassavanatthÈya ÈgantvÈ dhammasabhÈyaÑ 
nisinne “uposathikÈttha upÈsakÈ”ti pucchitvÈ “Èma bhante”ti vutte “sÈdhu 
vo kataÑ uposathaÑ karontehi, porÈÓakÈ upaÉÉh|posathakammassa 
nissandena mahantaÑ yasaÑ paÔilabhiÑs|”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ BrÈhmadatto dhammena rajjaÑ kÈrento saddho 
ahosi dÈnasÊla-uposathakammesu appamatto. So sesepi amaccÈdayo 
dÈnÈdÊsu samÈdapesi. Purohito panassa parapiÔÔhimaÑsiko laÒjakhÈdako 
k|Ôavinicchayiko ahosi. RÈjÈ uposathadivase amaccÈdayo pakkosÈpetvÈ 
“uposathikÈ hothÈ”ti Èha. Purohito uposathaÑ na samÈdiyi. Atha naÑ divÈ 
laÒjaÑ gahetvÈ k|ÔaÉÉaÑ katvÈ upaÔÔhÈnaÑ ÈgataÑ rÈjÈ “tumhe 
uposathikÈ”ti amacce pucchanto “tvampi Ècariya uposathiko”ti pucchi. So 
“ÈmÈ”ti 
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musÈvÈdaÑ katvÈ pÈsÈdÈ otari. Atha naÑ eko amacco “nanu tumhe na 
uposathikÈ”ti codesi. So Èha “ahaÑ velÈyameva bhuÒjiÑ, gehaÑ pana 
gantvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ uposathaÑ adhiÔÔhÈya sÈyaÑ na bhuÒjissÈmi, 
rattiÑ sÊlaÑ rakkhissÈmi, evaÑ me upaÉÉh|posathakammaÑ bhavissatÊ”ti. 
SÈdhu ÈcariyÈti. So gehaÑ gantvÈ tathÈ akÈsi. PunekadivasaÑ tasmiÑ 
vinicchaye nisinne aÒÒatarÈ sÊlavatÊ itthÊ aÉÉaÑ karontÊ gharaÑ gantuÑ 
alabhamÈnÈ “uposathakammaÑ nÈtikkamissÈmÊ”ti upakaÔÔhe kÈle mukhaÑ 
vikkhÈletuÑ Èrabhi. TasmiÑ khaÓe brÈhmaÓassa supakkÈnaÑ 
ambaphalÈnaÑ ambapiÓÉi Èhariyittha. So tassÈ uposathikabhÈvaÑ ÒatvÈ 
“imÈni khÈditvÈ uposathikÈ hohÊ”ti adÈsi. SÈ tathÈ akÈsi. EttakaÑ 
brÈhmaÓassa kammaÑ. 

 So aparabhÈge kÈlaÑ katvÈ Himavantapadese Kosikiga~gÈya tÊre 
tiyojanike Ambavane ramaÓÊye bh|mibhÈge sobhaggappatte kanakavimÈne 
ala~katasirisayane suttappabuddho viya nibbatti ala~katapaÔiyatto 
uttamar|padharo soÄasasahassadevakaÒÒÈparivÈro. So rattiÒÒeva taÑ 
sirisampattiÑ anubhoti. VemÈnikapetabhÈvena hissa kammasarikkhako 
vipÈko ahosi, tasmÈ aruÓe uggacchante AmbavanaÑ pavisati, 
paviÔÔhakkhaÓeyevassa dibbattabhÈvo antaradhÈyati, 
asÊtihatthatÈlakkhandhappamÈÓo attabhÈvo nibbattati, sakalasarÊraÑ jhÈyati, 
supupphitakiÑ suko viya hoti. DvÊsu hatthesu ekekÈva a~guli, tattha 
mahÈkuddÈlappamÈÓÈ nakhÈ honti. Tehi nakhehi attano piÔÔhimaÑsaÑ 
phÈletvÈ uppÈÔetvÈ1 khÈdanto vedanÈppatto mahÈravaÑ ravanto dukkhaÑ 
anubhoti. S|riye attha~gate taÑ sarÊraÑ antaradhÈyati, dibbasarÊraÑ 
nibbattati, ala~katapaÔiyattÈ dibbanÈÔakitthiyo nÈnÈt|riyÈni gahetvÈ 
parivÈrenti. So mahÈsampattiÑ anubhavanto ramaÓÊye ambavane 
dibbapÈsÈdaÑ abhiruhati. Iti so uposathikÈya itthiyÈ ambaphaladÈnassa 
nissandena tiyojanikaÑ AmbavanaÑ paÔilabhati, laÒjaÑ gahetvÈ 
k|ÔaÉÉakaraÓanissandena pana piÔÔhimaÑsaÑ uppÈÔetvÈ khÈdati, 
upaÉÉh|posathassa nissandena rattiÑ sampattiÑ anubhoti, 
soÄasasahassanÈÔakitthÊhi parivuto paricÈresi. 
______________________________________________________________ 
 1. UddharitvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 TasmiÑ kÈle BÈrÈÓasirÈjÈ kÈmesu dosaÑ disvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ 
adhoga~gÈya ramaÓÊye bh|mipadese paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ uÒchÈcariyÈya 
yÈpento vihÈsi. AthekadivasaÑ tamhÈ AmbavanÈ mahÈghaÔappamÈÓaÑ 
ambapakkaÑ Ga~gÈya patitvÈ sotena vuyhamÈnaÑ tassa tÈpasassa 
paribhogatitthÈbhimukhaÑ agamÈsi. So mukhaÑ dhovanto taÑ majjhe 
nadiyÈ ÈgacchantaÑ disvÈ udakaÑ taranto gantvÈ ÈdÈya assamapadaÑ 
ÈharitvÈ agyÈgÈre ÔhapetvÈ satthakena phÈletvÈ yÈpanamattaÑ khÈditvÈ 
sesaÑ kadalipaÓÓehi paÔicchÈdetvÈ punappunaÑ divase divase yÈva 
parikkhayÈ khÈdi. TasmiÑ pana khÊÓe aÒÒaÑ phalÈphalaÑ khÈdituÑ 
nÈsakkhi, rasataÓhÈya bajjhitvÈ “tameva ambapakkaÑ khÈdissÈmÊ”ti 
nadÊtÊraÑ gantvÈ nadiÑ olokento “ambaÑ alabhitvÈ na uÔÔhahissÈmÊ”ti 
sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ nisÊdi. So tattha nirÈhÈro ekampi divasaÑ; dvepi; tÊÓi, 
catu, paÒca, cha divasÈni vÈtÈtapena parisussanto ambaÑ olokento nisÊdi. 
Atha sattame divase nadÊdevatÈ1 ÈvajjamÈnÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “ayaÑ 
tÈpaso taÓhÈvasiko hutvÈ sattÈhaÑ nirÈhÈro Ga~gaÑ olokento nisÊdi, imassa 
ambapakkaÑ adÈtuÑ na yuttaÑ, alabhanto marissati, dassÈmi tassÈ”ti 
ÈgantvÈ Ga~gÈya upari ÈkÈse ÔhatvÈ tena saddhiÑ sallapantÊ paÔhamaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 1. “KiÑ chando kimadhippÈyo, eko sammasi ghammani. 
 KiÑ patthayÈno kiÑ esaÑ, kena atthena brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha chandoti ajjhÈsayo. AdhippÈyoti cittaÑ. SammasÊti acchasi. 
GhammanÊti gimhe. Esanti esanto. BrÈhmaÓÈti pabbajitattÈ tÈpasaÑ Èlapati. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–brÈhmaÓa tvaÑ kiÑ adhippÈyo kiÑ cintento kiÑ 
patthento kiÑ gavesanto kenatthena imasmiÑ Ga~gÈtÊre Ga~gaÑ olokento 
nisinnoti. 

 TaÑ sutvÈ tÈpaso nava2 gÈthÈ abhÈsi– 
 
 2. “YathÈ mahÈ vÈridharo, kumbho supariÓÈhavÈ. 
 Tath|pamaÑ ambapakkaÑ, vaÓÓagandharasuttamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NadÊrakkhadevatÈ (Ka) 2. Dasa (SyÈ) 
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 3. TaÑ vuyhamÈnaÑ sotena, disvÈnÈ’malamajjhime. 
 PÈÓÊbhi naÑ gahetvÈna, agyÈyatanamÈhariÑ. 
 
 4. Tato kadalipattesu, nikkhipitvÈ sayaÑ ahaÑ. 
 Satthena naÑ vikappetvÈ, khuppipÈsaÑ ahÈsi me. 
 
 5. SohaÑ apetadaratho, byantÊbh|to dukhakkhamo. 
 AssÈdaÑ nÈdhigacchÈmi, phalesva’ÒÒesu kesuci.  
 
 6. SosetvÈ n|na maraÓaÑ, taÑ mamaÑ Èvahissati. 
 AmbaÑ ya’ssa phalaÑ sÈdu, madhuraggaÑ manoramaÑ. 
 YamuddhariÑ vuyhamÈnaÑ, udadhismÈ mahaÓÓave. 
 
 7. AkkhÈtaÑ te mayÈ sabbaÑ, yasmÈ upavasÈmahaÑ. 
 RammaÑ pati nisinnosmi, puthulomÈyutÈ puthu. 
 
 8. TvaÒca kho meva akkhÈhi, attÈnamapalÈyini. 
 KÈ vÈ tvamasi kalyÈÓi, kissa vÈ tvaÑ sumajjhime. 
 
 9. RuppapaÔÔapalimaÔÔhÊva, byagghÊva girisÈnujÈ. 
 YÈ santi nÈriyo devesu, devÈnaÑ paricÈrikÈ. 
 
 10. YÈca manussalokasmiÑ, r|penÈ’nvÈgatitthiyo. 
 R|pena te sadisÊ natthi, devesu gandhabbamanussaloke. 
 PuÔÔhÈsi me cÈrupubba~gi, br|hi nÈmaÒca bandhave”ti. 

 Tattha vÈridharo kumbhoti udakaghaÔo. SupariÓÈhavÈti susaÓÔhÈno. 
VaÓÓagandharasuttamanti vaÓÓagandharasehi uttamaÑ. DisvÈnÈti disvÈ. 
Amalamajjhimeti nimmalamajjhe. DevataÑ Èlapanto evamÈha. PÈÓÊbhÊti 
hatthehi. AgyÈyatanamÈharinti attano aggihutasÈlaÑ ÈhariÑ. VikappetvÈti 
vicchinditvÈ. “VikantetvÈ”tipi pÈÔho. “KhÈdin”ti pÈÔhaseso. AhÈsi meti taÑ 
jivhagge Ôhapitamattameva satta rasaharaÓisahassÈni1 pharitvÈ mama 
khudaÒca pipÈsaÒca hari. Apetadarathoti 
______________________________________________________________ 
 1. Satta rasaharaÓisatÈni (I) 
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vigatakÈyacittadaratho. SudhÈbhojanaÑ bhuttassa viya hi tassa 
sabbadarathaÑ apahari. ByantÊbh|toti tassa ambapakkassa vigatanto jÈto, 
parikkhÊÓa-ambapakko hutvÈti attho. Dukhakkhamoti dukkhena asÈtena 
kÈyakkhamena ceva cittakkhamena ca samannÈgato. AÒÒesu pana 
kadalipanasÈdÊsu phalesu parittakampi assÈdaÑ nÈdhigacchÈmi, sabbÈni me 
jivhÈya ÔhapitamattÈni tittakÈneva sampajjantÊti dÊpeti. 

 SosetvÈti nirÈhÈratÈya sosetvÈ sukkhÈpetvÈ. TaÑ mamanti taÑ mama. 
YassÈti yaÑ assa, ahosÊti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ phalaÑ mama 
sÈdu1 ahosi, yamahaÑ gambhÊre puthula-udakakkhandhasa~khÈte 
mahaÓÓave vuyhamÈnaÑ tato udadhismÈ uddhariÑ, taÑ ambaÑ mama 
maraÓaÑ ÈvahissatÊti maÒÒÈmi, mayhaÑ taÑ alabhantassa jÊvitaÑ 
nappavattissatÊti. UpavasÈmÊti khuppipÈsÈhi upagato vasÈmi. RammaÑ pati 
nisinnosmÊti ramaÓÊyaÑ nadiÑ pati ahaÑ nisinno. PuthulomÈyutÈ puth|ti 
ayaÑ nadÊ puthulomehi macchehi ÈyutÈ puthu vipulÈ, api nÈma me ito sotthi 
bhaveyyÈti adhippÈyo. ApalÈyinÊti apalÈyitvÈ mama sammukhe2 Ôhiteti taÑ 
devataÑ Èlapati. “ApalÈsinÊ”tipi pÈÔho, palÈsarahite anavajjasarÊreti attho. 
Kissa vÈti kissa vÈ kÈraÓÈ idhÈgatÈsÊti pucchati. 

 R|papaÔÔapalimaÔÔhÊ vÈti suÔÔhu parimajjitakaÒcanapaÔÔasadisÊ. 
ByagghÊvÈti lÊlÈvilÈsena taruÓabyagghapotikÈ viya. DevÈnanti channaÑ 
kÈmÈvacaradevÈnaÑ. YÈ ca manussalokasminti yÈ ca manussaloke. 
R|penÈnvÈgatitthiyoti r|pena anvÈgatÈ itthiyo natthÊti attano sambhÈvanÈya 
evamÈha. Tava r|pasadisÈya nÈma na bhavitabbanti hissa adhippÈyo. 
Gandhabbamanussaloketi m|lagandhÈdinissitesu gandhabbesu ca 
manussaloke ca. CÈrupubba~gÊti cÈrunÈ pubba~gena |rulakkhaÓena 
samannÈgate. NÈmaÒca bandhaveti attano nÈmagottaÒca bandhave ca 
mayhaÑ akkhÈhÊti vadati.  

 Tato devadhÊtÈ aÔÔha gÈthÈ abhÈsi– 
 
 11. “YaÑ tvaÑ pati nisinnosi, rammaÑ brÈhmaÓa kosikiÑ.  
 SÈhaÑ bhusÈlayÈvutthÈ, varavÈrivahoghasÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈduÑ (SÊ, I), sÈtaÑ (Ka) 2. SammukhaÑ (Ka) 
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 12. NÈnÈdumagaÓÈkiÓÓÈ, bahukÈ girikandarÈ. 
 Mameva pamukhÈ honti, abhisandanti pÈvuse. 
 
 13. Atho bah| vanatodÈ, nÊlavÈrivahindharÈ. 
 BahukÈ nÈgavittodÈ, abhisandanti vÈrinÈ. 
 
 14. TÈ ambajambulabujÈ, nÊpÈ tÈlÈ cu’dumbarÈ. 
 Bah|ni phalajÈtÈni, Èvahanti abhiÓhaso. 
 
 15. YaÑ kiÒci ubhato tÊre, phalaÑ patati ambuni.  
 AsaÑsayaÑ taÑ sotassa, phalaÑ hoti vasÈnugaÑ. 
 
 16. EtadaÒÒÈya medhÈvi, puthupaÒÒa suÓohi me. 
 MÈ rocaya mabhisa~gaÑ, paÔisedha janÈdhipa. 
 
 17. Na vÈhaÑ vaÉÉhavaÑ maÒÒe, yaÑ tvaÑ raÔÔhÈbhivaÉÉhana. 
 ŒceyyamÈno rÈjisi, maraÓaÑ abhika~khasi. 
 
 18. Tassa jÈnanti pitaro, gandhabbÈ ca sadevakÈ. 
 Ye cÈpi isayo loke, saÒÒatattÈ tapassino. 
 AsaÑsayaÑ tepi jÈnanti, paÔÔhabh|tÈ yasassino”ti. 

 Tattha kosikinti yaÑ tvaÑ brÈhmaÓa rammaÑ kosikiÑ ga~gaÑ pati 
nisinno. BhusÈlayÈvutthÈti bhuse caÓÉasote Èlayo yassa vimÈnassa, tasmiÑ 
adhivatthÈ, ga~gaÔÔhakavimÈnavÈsinÊti attho. VaravÈrivahoghasÈti 
varavÈrivahena oghena samannÈgatÈ. PamukhÈti tÈ vuttappakÈrÈ girikandarÈ 
maÑ pamukhaÑ1 karonti, ahaÑ tÈsaÑ pÈmokkhÈ homÊti dasseti. 
AbhisandantÊti sandanti pavattanti, tato tato ÈgantvÈ maÑ kosikiga~gaÑ 
pavisantÊti attho. VanatodÈti na kevalaÑ kandarÈva, atha kho bah| vanatodÈ 
tamhÈ tamhÈ vanamhÈ udakÈnipi maÑ bah|ni pavisanti. 
NÊlavÈrivahindharÈti maÓivaÓÓena nÊlavÈrinÈ yutte udakakkhandhasa~khÈte 
vahe dhÈrayantiyo. NÈgavittodÈti nÈgÈnaÑ vittikÈrena2 dhanasa~khÈtena 
vÈ3 udakena samannÈgatÈ. VÈrinÈti evar|pÈ hi bah| nadiyo maÑ vÈrinÈva 
abhisandanti p|rentÊti dasseti. 
______________________________________________________________ 
 1. PamukhÈ (Ka) 2. Vittakarena (I) 
 3. Vanasa~khÈtena (SÊ, I), vaÓÓasa~khÈtena (SyÈ) 
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 TÈti tÈ nadiyo. ŒvahantÊti etÈni ambÈdÊni ÈkaÉÉhanti. SabbÈni hi etÈni 
upayogatthe paccattavacanÈni. Atha vÈ tÈti upayogabahuvacanaÑ. 
ŒvahantÊti imÈni ambÈdÊni tÈ nadiyo Ègacchanti1, upagacchantÊti attho, 
evaÑ upagatÈni pana mama sotaÑ pavisantÊti adhippÈyo. SotassÈti yaÑ 
ubhato tÊre jÈtarukkhehi phalaÑ mama ambuni patati, sabbaÑ taÑ mama 
sotasseva vasÈnugaÑ hoti. Natthettha saÑsayoti evaÑ ambapakkassa 
nadÊsotena ÈgamanakÈraÓaÑ kathesi. 

 MedhÈvi puthupaÒÒÈti ubhayaÑ Èlapanameva. MÈ rocayÈti evaÑ 
taÓhÈbhisa~gaÑ mÈ rocaya. PaÔisedhÈti paÔisedhehi nanti rÈjÈnaÑ ovadati. 
VaÉÉhavanti paÒÒÈvaÉÉhabhÈvaÑ paÓÉitabhÈvaÑ. RaÔÔhÈbhivaÉÉhanÈti 
raÔÔhassa abhivaÉÉhana. ŒceyyamÈnoti maÑsalohitehi Èciyanto vaÉÉhanto, 
taruÓova hutvÈti attho. RÈjisÊti taÑ Èlapati. IdaÑ vuttaÑ hoti–yaÑ tvaÑ 
nirÈhÈratÈya sussamÈno taruÓova samÈno ambalobhena maraÓaÑ 
abhika~khasi, na ve ahaÑ tava imaÑ paÓÉitabhÈvaÑ maÒÒÈmÊti. 

 TassÈti yo puggalo taÓhÈvasiko hoti, tassa taÓhÈvasikabhÈvaÑ 
“pitaro”ti sa~khaÑ gatÈ brahmÈno ca saddhiÑ kÈmÈvacaradevehi 
gandhabbÈ ca vuttappakÈrÈ dibbacakkhukÈ isayo ca asaÑsayaÑ jÈnanti. 
AnacchariyaÒcetaÑ2, yaÑ te iddhimanto jÈneyyuÑ “asuko hi nÈma 
taÓhÈvasiko hotÊ”ti. Puna tesaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ vacanaÑ sutvÈ yepi tesaÑ 
paÔÔhabh|tÈ yasassino paricÈrakÈ, tepi jÈnanti. PÈpakammaÑ karontassa hi 
raho nÈma natthÊti tÈpasassa saÑvegaÑ uppÈdentÊ evamÈha. 

 Tato tÈpaso catasso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 19. “EvaÑ viditvÈ vid| sabbadhammaÑ, 
 ViddhaÑsanaÑ cavanaÑ jÊvitassa. 
 Na cÊyatÊ tassa narassa pÈpaÑ, 
 Sace na ceteti vadhÈya tassa. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒkaÉÉhanti (SyÈ, Ka) 2. AnucchaviyaÒcetaÑ (Ka) 
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 20. Isip|gasamaÒÒÈte, evaÑ lokyÈ viditÈ sati. 
 AnariyaparisambhÈse, pÈpakammaÑ jigÊsasi. 
 
 21. Sace ahaÑ marissÈmi, tÊre te puthusussoÓi. 
 AsaÑsayaÑ taÑ asiloko, mayi pete Ègamissati. 
 
 22. TasmÈ hi pÈpakaÑ kammaÑ, rakkhasseva sumajjhime. 
 MÈ taÑ sabbo jano pacchÈ, pakuÔÔhÈyi mayi mate”ti. 

 Tattha evaÑ viditvÈti yathÈ ahaÑ sÊlaÒca aniccataÒca jÈnÈmi, evaÑ 
jÈnitvÈ Ôhitassa. Vid|ti viduno. Sabbadhammanti sabbaÑ sucaritadhammaÑ. 
TividhaÑ hi sucaritaÑ idha sabbadhammoti adhippetaÑ. ViddhaÑsananti 
bha~gaÑ. Cavananti cutiÑ. JÊvitassÈti Èyuno. IdaÑ vuttaÑ hoti–evaÑ 
viditvÈ Ôhitassa paÓÉitassa sabbaÑ sucaritadhammaÑ jÊvitassa ca aniccataÑ 
jÈnantassa evar|passa narassa pÈpaÑ na cÊyati na vaÉÉhati. Sace na ceteti 
vadhÈya tassÈti tassa sa~khaÑ gatassa parapuggalassa vadhÈya na ceteti na 
pakappeti, neva parapuggalaÑ vadhÈya ceteti, nÈpi parasantakaÑ vinÈseti, 
ahaÒca kassaci vadhÈya acetetvÈ kevalaÑ ambapakke Èsa~gaÑ katvÈ 
Ga~gaÑ olokento nisinno, tvaÑ mayhaÑ kiÑ nÈma akusalaÑ passasÊti. 

 Isip|gasamaÒÒÈteti isigaÓena suÔÔhu aÒÒÈte isÊnaÑ sammate. EvaÑ 
lokyÈti tvaÑ nÈma pÈpapavÈhanena lokassa hitÈti evaÑ viditÈ. SatÊti sati 
sobhane uttameti ÈlapanametaÑ. AnariyaparisambhÈseti “tassa jÈnanti 
pitaro”ti-ÈdikÈya asundarÈya paribhÈsÈya samannÈgate. JigÊsasÊti mayi pÈpe 
asaÑvijjantepi maÑ evaÑ paribhÈsantÊ ca paramaraÓaÑ ajjhupekkhantÊ ca 
attano1 pÈpakammaÑ gavesasi uppÈdesi. TÊre teti tava Ga~gÈtÊre. 
PuthusussoÓÊti puthulÈya sundarÈya soÓiyÈ samannÈgate. Peteti 
ambapakkaÑ alabhitvÈ paralokaÑ gate, mateti attho. PakuÔÔhÈyÊti2 akkosi 
garahi nindi. “PakvatthÈsÊ”tipi3 pÈÔho. 
______________________________________________________________ 
 1. AttanÈ (SÊ), attanova (Ka) 2. PakatthÈsÊti (SÊ, I) 
 3. PaccakkhÈsÊtipi (SÊ, I), pakkhatthÈsÊtipi (SyÈ) 
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 TaÑ sutvÈ devadhÊtÈ paÒca gÈthÈ abhÈsi– 
 
 23. “AÒÒÈta’metaÑ avisayhasÈhi, 
 AttÈna’mambaÒca dadÈmi te taÑ. 
 Yo duccaje kÈmaguÓe pahÈya, 
 SantiÒca dhammaÒca adhiÔÔhitosi. 
 
 24. Yo hitvÈ pubbasaÒÒogaÑ, pacchÈsaÑyojane Ôhito. 
 AdhammaÒceva carati, pÈpaÒcassa pavaÉÉhati. 
 
 25. Ehi taÑ pÈpayissÈmi, kÈmaÑ appossuko bhava. 
 UpanayÈmi sÊtasmiÑ, viharÈhi anussuko. 
 
 26. TaÑ puppharasamattebhi, vakka~gehi Arindama. 
 KoÒcÈ may|rÈ diviyÈ, kolaÔÔhimadhusÈÄikÈ. 
 K|jitÈ haÑsap|gehi, kokilettha pabodhare. 
 
 27. Ambe’ttha vippasÈkhaggÈ, palÈlakhalasannibhÈ. 
 KosambasalaÄÈ nÊpÈ, pakkatÈlavilambino”ti. 

 Tattha aÒÒÈta’metanti “garahÈ te bhavissatÊti vadanto ambapakkatthÈya 
vadasÊ”ti etaÑ kÈraÓaÑ mayÈ aÒÒÈtaÑ. AvisayhasÈhÊti rÈjÈno nÈma 
dussahaÑ sahanti, tena naÑ ÈlapantÊ evamÈha. AttÈnanti taÑ Èli~gitvÈ 
AmbavanaÑ nayantÊ attÈnaÒca te dadÈmi taÒca ambaÑ. KÈmaguÓeti 
kaÒcanamÈlÈsetacchattapaÔimaÓÉite vatthukÈme. SantiÒca dhammaÒcÈti 
dussÊlyav|pasamena santisa~khÈtaÑ sÊlaÒceva sucaritadhammaÒca. 
AdhiÔÔhitosÊti yo tvaÑ ime guÓe upagato, etesu vÈ patiÔÔhitoti attho.  

 PubbasaÒÒoganti purimabandhanaÑ. PacchÈsaÑyojaneti 
pacchimabandhane. IdaÑ vuttaÑ hoti–ambho tÈpasa yo mahantaÑ 
rajjasirivibhavaÑ pahÈya ambapakkamatte rasataÓhÈya bajjhitvÈ vÈtÈtapaÑ 
agaÓetvÈ nadÊtÊre sussamÈno nisÊdati, so mahÈsamuddaÑ taritvÈ velante 
saÑsÊdanapuggalasadiso. Yo puggalo rasataÓhÈvasiko adhammaÒceva 
carati, rasataÓhÈvasena kariyamÈnaÑ pÈpaÒcassa pavaÉÉhatÊti. Iti sÈ 
tÈpasaÑ garahantÊ evamÈha. 

 KÈmaÑ appossuko bhavÈti ekaÑseneva ambapakke nirÈlayo hoti. 
SÊtasminti sÊtale Ambavane. Tanti evaÑ vadamÈnÈva devatÈ 
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tÈpasaÑ Èli~gitvÈ ure nipajjÈpetvÈ ÈkÈse pakkhantÈ tiyojanikaÑ dibba-
ambavanaÑ disvÈ sakuÓasaddaÒca sutvÈ tÈpasassa ÈcikkhantÊ “tan”ti1 
evamÈha. PuppharasamattebhÊti puppharasena mattehi. Vakka~gehÊti 
va~kagÊvehi sakuÓehi abhinÈditanti attho. IdÈni te sakuÓe ÈcikkhantÊ 
“koÒcÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha diviyÈti dibyÈ. KolaÔÔhimadhusÈÄikÈti 
kolaÔÔhisakuÓÈ2 ca nÈma suvaÓÓasÈÄikÈ sakuÓÈ ca. Ete dibbasakuÓÈ ettha 
vasantÊti dasseti. K|jitÈ haÑsap|gehÊti haÑsagaÓehi upak|jitÈ 
viravasaÑghaÔÔitÈ. Kokilettha pabodhareti ettha Ambavane kokilÈ 
vassantiyo attÈnaÑ pabodhenti ÒÈpenti. AmbetthÈti ambÈ ettha. 
VippasÈkhaggÈti phalabhÈrena onamitasÈkhaggÈ. PalÈlakhalasannibhÈti 
pupphasannicayena sÈlipalÈlakhalasadisÈ. PakkatÈlavilambinoti 
pakkatÈlaphalavilambino. Evar|pÈ rukkhÈ ca ettha atthÊti AmbavanaÑ 
vaÓÓeti. 

 VaÓÓayitvÈ ca pana tÈpasaÑ tattha otÈretvÈ “imasmiÑ Ambavane 
ambÈni khÈdanto attano taÓhaÑ p|rehÊ”ti vatvÈ pakkÈmi. TÈpaso ambÈni 
khÈditvÈ taÓhaÑ p|retvÈ vissamitvÈ Ambavane vicaranto taÑ petaÑ 
dukkhaÑ anubhavantaÑ disvÈ kiÒci vattuÑ nÈsakkhi. S|riye pana 
attha~gate taÑ nÈÔakitthiparivÈritaÑ dibbasampattiÑ anubhavamÈnaÑ disvÈ 
tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 28. “MÈlÊ kiriÔÊ kÈy|rÊ, a~gadÊ candanussado. 
 RattiÑ tvaÑ paricÈresi, divÈ vedesi vedanaÑ. 
 
 29. SoÄasitthisahassÈni, yÈ te’mÈ paricÈrikÈ. 
 EvaÑ mahÈnubhÈvosi, abbhuto lomahaÑsano. 
 
 30. KiÑ kammamakarÊ pubbe, pÈpaÑ attadukhÈvahaÑ. 
 YaÑ karitvÈ manussesu, piÔÔhimaÑsÈni khÈdasÊ”ti. 

 Tattha mÈlÊti dibbamÈlÈdharo. KiriÔÊti dibbaveÔhanadharo. KÈy|rÊti 
dibbÈbharaÓapaÔimaÓÉito. A~gadÊti dibba~gadasamannÈgato. 
Candanussadoti dibbacandanavilitto. ParicÈresÊti indriyÈni dibbavisayesu 
cÈresi. DivÈti  
______________________________________________________________ 
 1. Etanti (SÊ), ehi tanti (I, Ka) 2. KoyaÔÔhimadhusÈlikÈti koyaÔÔhisakuÓÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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divÈ pana mahÈdukkhaÑ anubhosi. YÈ temÈti yÈ te imÈ. Abbhutoti 
manussaloke abh|tapubbo. LomahaÑsanoti ye taÑ passanti, tesaÑ lomÈni 
haÑsanti. Pubbeti purimabhave. AttadukhÈvahanti attano dukkhÈvahaÑ. 
Manusses|ti yaÑ manussaloke katvÈ idÈni attano piÔÔhimaÑsÈni khÈdasÊti 
pucchati. 

 Peto taÑ saÒjÈnitvÈ “tumhe maÑ na saÒjanÈtha, ahaÑ tumhÈkaÑ 
purohito ahosiÑ, idaÑ me rattiÑ sukhÈnubhavanaÑ tumhe nissÈya katassa 
upaÉÉh|posathassa nissandena laddhaÑ, divÈ dukkhÈnubhavanaÑ pana 
mayÈ pakatassa pÈpasseva nissandena. AhaÒhi tumhehi vinicchaye Ôhapito 
k|ÔaÉÉaÑ karitvÈ laÒjaÑ gahetvÈ parapiÔÔhimaÑsiko hutvÈ tassa divÈ 
katassa kammassa nissandena idaÑ dukkhaÑ anubhavÈmÊ”ti vatvÈ 
gÈthÈdvayamÈha– 
 
 31. “AjjhenÈni paÔiggayha, kÈmesu gadhito ahaÑ. 
 AcariÑ dÊghamaddhÈnaÑ, paresaÑ ahitÈyahaÑ. 
 
 32. Yo piÔÔhimaÑsiko hoti, evaÑ ukkacca khÈdati. 
 YathÈhaÑ ajja khÈdÈmi, piÔÔhimaÑsÈni attano”ti. 

 Tattha ajjhenÈnÊti vede. PaÔiggayhÈti paÔiggahetvÈ adhÊyitvÈ. Acarinti 
paÔipajjiÑ. AhitÈyahanti ahitÈya atthanÈsanÈya ahaÑ. Yo piÔÔhimaÑsikoti 
yo puggalo paresaÑ piÔÔhimaÑsakhÈdako pisuÓo hoti. UkkaccÈti ukkantitvÈ. 

 IdaÒca pana vatvÈ tÈpasaÑ pucchi “tumhe kathaÑ idhÈgatÈ”ti. TÈpaso 
sabbaÑ vitthÈrena kathesi. IdÈni pana bhante idheva vasissatha; 
gamissathÈti. Na vasissÈmi, assamapadaÑyeva gamissÈmÊti. Peto “sÈdhu 
bhante ahaÑ vo nibaddhaÑ ambapakkena upaÔÔhahissÈmÊ”ti vatvÈ attano 
ÈnubhÈvena assamapadeyeva otÈretvÈ “anukkaÓÔhÈ idheva vasathÈ”ti 
paÔiÒÒaÑ gahetvÈ gato. Tato paÔÔhÈya nibaddhaÑ ambapakkena upaÔÔhahi. 
TÈpaso taÑ paribhuÒjanto kasiÓaparikammaÑ katvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ 
brahmalokaparÈyaÓo ahosi. 

 SatthÈ upÈsakÈnaÑ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ 
jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne keci sotÈpannÈ 
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ahesuÑ, keci sakadÈgÈmino, keci anÈgÈmino. TadÈ devadhÊtÈ UppalavaÓÓÈ 
ahosi, tÈpaso pana ahameva ahosinti. 
 

KiÑ chandajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ. 
_____ 

 
2. KumbhajÈtakavaÓÓanÈ (512) 

 Ko pÈturÈsÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto VisÈkhÈya sahÈyikÈ 
surÈpÊtÈ paÒcasatÈ itthiyo Èrabbha kathesi. SÈvatthiyaÑ kira surÈchaÓe 
saÑghuÔÔhe tÈ paÒcasatÈ itthiyo sÈmikÈnaÑ chaÓe kÊÄamÈnÈnaÑ1 
tikkhasuraÑ paÔiyÈdetvÈ “chaÓaÑ kÊÄissÈmÈ”ti sabbÈpi VisÈkhÈya santikaÑ 
gantvÈ “sahÈyike chaÓaÑ kÊÄissÈmÈ”ti vatvÈ “ayaÑ surÈchaÓo, na ahaÑ 
suraÑ pivissÈmÊ”ti vutte “tumhe SammÈsambuddhassa dÈnaÑ detha, mayaÑ 
chaÓaÑ karissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ tÈ uyyojetvÈ 
SatthÈraÑ nimantÈpetvÈ mahÈdÈnaÑ pavattetvÈ bahuÑ gandhamÈlaÑ ÈdÈya 
sÈyanhasamaye dhammakathaÑ sotuÑ tÈhi parivutÈ JetavanaÑ agamÈsi. TÈ 
panitthiyo suraÑ pivamÈnÈva tÈya saddhiÑ gantvÈ dvÈrakoÔÔhake ÔhatvÈ 
suraÑ pivitvÈva tÈya saddhiÑ Satthu santikaÑ agamaÑsu. VisÈkhÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi, itarÈsu ekaccÈ Satthu santikeyeva 
nacciÑsu, ekaccÈ gÈyiÑsu, ekaccÈ hatthakukkuccapÈdakukkuccÈni, ekaccÈ 
kalahaÑ akaÑsu. 

 SatthÈ tÈsaÑ saÑvegajananatthÈya bhamukalomato raÑsÊ vissajjesi, 
andhakÈratimisÈ ahosi. TÈ bhÊtÈ ahesuÑ maraÓabhayatajjitÈ, tena tÈsaÑ surÈ 
jÊri. SatthÈ nisinnapalla~ke antarahito Sinerumuddhani ÔhatvÈ uÓÓalomato 
raÑsÊ vissajjesi, candas|riyasahassuggamanaÑ viya ahosi. SatthÈ tattha 
Ôhitova tÈsaÑ saÑvegajananatthÈya– 

  “Ko nu hÈso kimÈnando, niccaÑ pajjalite sati. 
  AndhakÈrena onaddhÈ, padÊpaÑ na gavesathÈ”ti2– 

imaÑ gÈthamÈha. GÈthÈpariyosÈne tÈ paÒcasatÈpi sotÈpattiphale 
patiÔÔhahiÑsu. SatthÈ ÈgantvÈ GandhakuÔichÈyÈya BuddhÈsane nisÊdi. 
______________________________________________________________ 
 1. ChaÓakÊÄÈvasÈne (I, Ka) 2. Khu 1. 35 piÔÔhe Dhammapade. 
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Atha naÑ VisÈkhÈ vanditvÈ “bhante idaÑ hirottappabhedakaÑ surÈpÈnaÑ 
nÈma kadÈ uppannan”ti pucchi. So tassÈ Ècikkhanto atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko KÈsiraÔÔhavÈsÊ Suro 
nÈma vanacarako bhaÓÉapariyesanatthÈya HimavantaÑ agamÈsi. Tattheko 
rukkho uggantvÈ porisamatte ÔhÈne tidhÈkappo ahosi. Tassa tiÓÓaÑ 
kappÈnaÑ antare cÈÔippamÈÓo ÈvÈÔo ahosi. So deve vassante udakena p|rito, 
taÑ parivÈretvÈ harÊtakÊ ÈmalakÊ maricagaccho ca ahosi, tesaÑ pakkÈni 
phalÈni chijjitvÈ tattha patanti. TassÈvid|re sayaÑjÈtasÈli jÈto, tato suvakÈ 
sÈlisÊsÈni ÈharitvÈ tasmiÑ rukkhe nisÊditvÈ khÈdanti. TesaÑ khÈdamÈnÈnaÑ 
sÈlÊpi taÓÉulÈpi tattha patanti. Iti taÑ udakaÑ s|riyasantÈpena paccamÈnaÑ 
rasaÑ lohitavaÓÓaÑ ahosi. NidÈghasamaye pipÈsitÈ sakuÓagaÓÈ ÈgantvÈ taÑ 
pivitvÈ mattÈ parivattitvÈ rukkham|le patiÑsu, tasmiÑ1 thokaÑ niddÈyitvÈ 
vik|jamÈnÈ pakkamanti. RukkhasunakhamakkaÔÈdÊsupi eseva nayo. 
Vanacarako taÑ disvÈ “sace idaÑ visaÑ bhaveyya, ime mareyyuÑ, ime 
pana thokaÑ niddÈyitvÈ yathÈsukhaÑ gacchanti, nayidaÑ visan”ti sayaÑ 
pivitvÈ matto hutvÈ maÑsaÑ khÈditukÈmo ahosi. Tato aggiÑ katvÈ 
rukkham|le patite tittirakukkuÔÈdayo mÈretvÈ maÑsaÑ a~gÈre pacitvÈ 
ekena hatthena naccanto ekena maÑsaÑ khÈdanto ekÈhadvÊhaÑ tattheva 
ahosi.  

 Tato pana avid|re eko VaruÓo nÈma tÈpaso vasati. Vanacarako 
aÒÒadÈpi tassa santikaÑ gacchati. Athassa etadahosi “idaÑ pÈnaÑ tÈpasena 
saddhiÑ pivissÈmÊ”ti. So ekaÑ veÄunÈÄikaÑ p|retvÈ pakkamaÑsena 
saddhiÑ ÈharitvÈ paÓÓasÈlaÑ gantvÈ “bhante imaÑ pivathÈ”ti vatvÈ ubhopi 
maÑsaÑ khÈdantÈ piviÑsu. Iti Surena ca VaruÓena ca diÔÔhattÈ tassa 
pÈnassa “SurÈ”ti ca “VaruÓÈ”ti2 ca nÈmaÑ jÈtaÑ. Te ubhopi “attheso 
upÈyo”ti veÄunÈÄiyo p|retvÈ kÈjenÈdÈya paccantanagaraÑ gantvÈ 
“pÈnakÈrakÈ nÈma ÈgatÈ”ti raÒÒo ÈrocÈpesuÑ. RÈjÈ ne pakkosÈpesi, te tassa 
pÈnaÑ upanesuÑ. RÈjÈ dve tayo vÈre pivitvÈ majji, tassa taÑ 
ekÈhadvÊhamattameva ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. Te (SÊ) 2. VÈruÓÊti (SÊ, I), varuÓÊti (SyÈ) 
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Atha ne “aÒÒampi atthÊ”ti pucchi. Atthi devÈti. Kuhinti. Himavante devÈti. 
Tena hi ÈnethÈti. Te gantvÈ ekadve vÈre ÈnetvÈ “nibaddhaÑ gantuÑ na 
sakkhissÈmÈ”ti sambhÈre sallakkhetvÈ tassa rukkhassa tacaÑ ÈdiÑ katvÈ 
sabbasambhÈre pakkhipitvÈ nagare suraÑ kariÑsu. NÈgarÈ suraÑ pivitvÈ 
pamÈdaÑ ÈpannÈ duggatÈ ahesuÑ, nagaraÑ suÒÒaÑ viya ahosi, tena1 
pÈnakÈrakÈ tato palÈyitvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ “pÈnakÈrakÈ ÈgatÈ”ti raÒÒo 
ÈrocÈpesuÑ. RÈjÈ ne pakkosÈpetvÈparibbayaÑ adÈsi. Te tatthÈpi suraÑ 
akaÑsu, tampi nagaraÑ tatheva vinassi, tato palÈyitvÈ SÈketaÑ, SÈketato 
SÈvatthiÑ agamaÑsu. 

 TadÈ SÈvatthiyaÑ Sabbamitto nÈma rÈjÈ ahosi. So tesaÑ sa~gahaÑ 
katvÈ “kena vo attho”ti pucchitvÈ “sambhÈram|lena ceva sÈlipiÔÔhena ca 
paÒcahi cÈÔisatehi cÈ”ti vutte sabbaÑ dÈpesi. Te paÒcasu cÈÔisatesu suraÑ 
saÓÔhÈpetvÈ m|sikabhayena cÈÔirakkhaÓatthÈya ekekÈya cÈÔiyÈ santike 
ekekaÑ biÄÈraÑ bandhiÑsu. Te paccitvÈ uttaraÓakÈle cÈÔikucchÊsu 
paggharantaÑ suraÑ pivitvÈ mattÈ niddÈyiÑsu. M|sikÈ ÈgantvÈ tesaÑ 
kaÓÓanÈsikadÈÔhikana~guÔÔhe khÈditvÈ agamaÑsu. “BiÄÈrÈ suraÑ pivitvÈ 
matÈ”ti ÈyuttakapurisÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ “visakÈrakÈ ete bhavissantÊ”ti 
tesaÑ dvinnampi janÈnaÑ sÊsÈni chindÈpesi. Te “suraÑ deva2 madhuraÑ 
devÈ”ti viravantÈva mariÑsu. RÈjÈ te mÈrÈpetvÈ “cÈÔiyo bhindathÈ”ti 
ÈÓÈpesi. BiÄÈrÈpi surÈya jiÓÓÈya uÔÔhahitvÈ kÊÄantÈ vicariÑsu, te disvÈ raÒÒo 
ÈrocesuÑ. RÈjÈ “sace visaÑ assa, ete mareyyuÑ, madhureneva 
bhavitabbaÑ, pivissÈminan”ti nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ rÈja~gaÓe maÓÉapaÑ 
kÈrÈpetvÈ ala~katamaÓÉape samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisÊditvÈ 
amaccagaÓaparivuto suraÑ pÈtuÑ Èrabhi.  

 TadÈ Sakko devarÈjÈ “ke nu kho mÈtupaÔÔhÈnÈdÊsu appamattÈ tÊÓi 
sucaritÈni p|rentÊ”ti lokaÑ volokento taÑ rÈjÈnaÑ suraÑ pÈtuÑ nisinnaÑ 
disvÈ “sacÈyaÑ suraÑ pivissati, sakalajambudÊpo nassissati. YathÈ na 
pivissati, tathÈ naÑ karissÈmÊ”ti ekaÑ surÈpuÓÓaÑ kumbhaÑ hatthatale 
ÔhapetvÈ brÈhmaÓavesenÈgantvÈ raÒÒo sammukhaÔÔhÈne ÈkÈse  
______________________________________________________________ 
 1. Te (I, Ka) 2. SuraÑ pivitvÈ (SÊ, SyÈ), suraÑ detha (I) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 15 

ÔhatvÈ “imaÑ kumbhaÑ kiÓÈtha, imaÑ kumbhaÑ kiÓÈthÈ”ti Èha. 
SabbamittarÈjÈ taÑ tathÈ vadantaÑ ÈkÈse ÔhitaÑ disvÈ “kuto nu kho 
brÈhmaÓo ÈgacchatÊ”ti tena saddhiÑ sallapanto tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 33. “Ko pÈturÈsÊ tidivÈ nabhamhi, 
 ObhÈsayaÑ saÑvariÑ candimÈva. 
 Gattehi te rasmiyo niccharanti, 
 SateratÈ vijjurivantalikkhe. 
 
 34. So chinnavÈtaÑ kamasÊ aghamhi, 
 VehÈyasaÑ gacchasi tiÔÔhasÊ ca. 
 IddhÊ nu te vatthukatÈ subhÈvitÈ, 
 Anaddhag|naÑ api devatÈnaÑ. 
 
 35. VehÈyasaÑ gammamÈgamma tiÔÔhasi, 
 KumbhaÑ kiÓÈthÈti yametamatthaÑ. 
 Ko vÈ tuvaÑ kissa vÈ tÈ’ya kumbho, 
 AkkhÈhi me brÈhmaÓa etamatthan”ti. 

 Tattha ko pÈturÈsÊti kuto pÈtubh|tosi, kuto ÈgatosÊti attho. TidivÈ 
nabhamhÊti kiÑ TÈvatiÑsabhavanÈ ÈgantvÈ idha nabhamhi ÈkÈse pÈkaÔo 
jÈtosÊti pucchati. SaÑvarinti rattiÑ. SateratÈti1 evaÑnÈmikÈ. Soti so tvaÑ. 
ChinnavÈtanti valÈhakopi tÈva vÈtena kamati2, tassa pana sopi vÈto natthi, 
tenevamÈha. KamasÊti pavattesi. AghamhÊti appaÔighe ÈkÈse. VatthukatÈti 
vatthu viya patiÔÔhÈ viya katÈ. Anaddhag|naÑ api devatÈnanti yÈ padasÈ 
addhÈnaÑ agamanena anaddhag|naÑ devatÈnaÑ iddhi, sÈ api tava 
subhÈvitÈti pucchati. VehÈyasaÑ gammamÈgammÈti3 ÈkÈse pavattaÑ 
padavÊtihÈraÑ paÔicca nissÈya. “TiÔÔhasÊ”ti imassa “ko vÈ tuvan”ti iminÈ 
sambandho, evaÑ tiÔÔhamÈno ko vÈ tvanti attho. Yametamatthanti yaÑ etaÑ 
vadasi. Imassa “kissa vÈ tÈyan”ti iminÈ sambandho, yaÑ etaÑ kumbhaÑ 
kiÓÈthÈti vadasi, kissa vÈ te ayaÑ kumbhoti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. SateritÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 2. Kampati (Ka) 3. KamamÈgammÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tato Sakko “tena hi suÓÈhÊ”ti vatvÈ surÈya dose dassento Èha– 
 
 36. “Na sappikumbho napi telakumbho, 
 Na phÈÓitassa na madhussa kumbho. 
 Kumbhassa vajjÈni anappakÈni, 
 Dose bah| kumbhagate suÓÈtha. 
 
 37. GaÄeyya yaÑ pitvÈ pate papÈtaÑ, 
 So bbhaÑ guhaÑ candaniyoÄigallaÑ. 
 Bahumpi bhuÒjeyya abhojaneyyaÑ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 38. YaÑ pitvÈ cittasmiÑ anesamÈno, 
 ŒhiÓÉatÊ goriva bhakkhasÈdÊ. 
 AnÈthamÈno upagÈyati naccati ca, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 39. YaÑ ve pivitvÈ acelova naggo, 
 Careyya gÈme visikhantarÈni. 
 Samm|Ähacitto ativelasÈyÊ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 40. YaÑ pitvÈ uÔÔhÈya pavedhamÈno, 
 SÊsaÒca bÈhuÒca pacÈlayanto. 
 So naccatÊ dÈrukaÔallakova, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 41. YaÑ ve pivitvÈ aggidaÉÉhÈ sayanti, 
 Atho sigÈlehipi khÈditÈse. 
 BandhaÑ vadhaÑ bhogajÈniÒcu’penti, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
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 42. YaÑ pitvÈ bhÈseyya abhÈsaneyyaÑ, 
 SabhÈya’mÈsÊno apetavattho. 
 Sammakkhito vantagato byasanno, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 43. YaÑ ve pivitvÈ ukkaÔÔho Èvilakkho, 
 Mameva sabbapathavÊti maÒÒe. 
 Na me samo cÈturantopi rÈjÈ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 44. MÈnÈtimÈnÈ kalahÈni pesuÓÊ, 
 DubbaÓÓinÊ naggayinÊ palÈyinÊ. 
 CorÈna dhuttÈna gatÊ niketo, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 45. IddhÈni phÊtÈni kulÈni assu, 
 AnekasÈhassadhanÈni loke. 
 UcchinnadÈyajjakatÈni’mÈya, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 46. DhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ, 
 KhettaÑ gavaÑ yattha vinÈsayanti. 
 UcchedanÊ vittagataÑ kulÈnaÑ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 47. YaÑ ve pitvÈ dittar|pova poso, 
 Akkosati mÈtaraÑ pitaraÒca. 
 Sassumpi gaÓheyya athopi suÓhaÑ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 48. YaÑ ve pitvÈ dittar|pÈva nÈrÊ, 
 AkkosatÊ sassuraÑ sÈmikaÒca. 
 DÈsampi gaÓhe paricÈrikampi, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
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 49. YaÑ ve pivitvÈna haneyya poso, 
 Dhamme ÔhitaÑ samaÓaÑ brÈhmaÓaÑ vÈ. 
 Gacche apÈyampi tatonidÈnaÑ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 50. YaÑ ve pivitvÈ duccaritaÑ caranti, 
 KÈyena vÈcÈya ca cetasÈ ca. 
 NirayaÑ vajanti duccaritaÑ caritvÈ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 51. YaÑ yÈcamÈnÈ na labhanti pubbe, 
 BahuÑ hiraÒÒampi pariccajantÈ. 
 So taÑ pivitvÈ alikaÑ bhaÓÈti, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 52. YaÑ ve pitvÈ pesane pesiyanto, 
 AccÈyike karaÓÊyamhi jÈte. 
 Atthampi so nappajÈnÈti vutto, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 53. HirÊmanÈpi ahirÊkabhÈvaÑ, 
 PÈtuÑ karonti madanÈya mattÈ. 
 DhÊrÈpi santÈ bahukaÑ bhaÓanti, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 54. YaÑ ve pitvÈ ekath|pÈ sayanti, 
 AnÈsakÈ thaÓÉiladukkhaseyyaÑ. 
 DubbaÓÓiyaÑ ÈyasakyaÒcu’penti, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 55. YaÑ ve pitvÈ pattakhandhÈ sayanti, 
 GÈvo k|ÔahatÈva na hi vÈruÓiyÈ. 
 Vego narena susahoriva, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
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 56. YaÑ manussÈ vivajjanti, sappaÑ ghoravisamiva. 
 TaÑ loke visasamÈnaÑ, ko naro pÈtumarahati. 
 
 57. YaÑ ve pitvÈ andhakaveÓÉaputtÈ, 
 SamuddatÊre paricÈrayantÈ. 
 UpakkamuÑ musalebhi aÒÒamaÒÒaÑ, 
 TassÈ puÓÓaÑ kumbhamimaÑ kiÓÈtha. 
 
 58. YaÑ ve pitvÈ pubbadevÈ pamattÈ, 
 TidivÈ cutÈ sassatiyÈ samÈyÈ. 
 TaÑ tÈdisaÑ majjamimaÑ niratthakaÑ, 
 JÈnaÑ mahÈrÈja kathaÑ piveyya. 
 
 59. NayimasmiÑ kumbhasmiÑ dadhi vÈ madhu vÈ, 
 EvaÑ abhiÒÒÈya kiÓÈhi rÈja. 
 EvaÒhimaÑ kumbhagatÈ mayÈ te, 
 AkkhÈtar|paÑ tava SabbamittÈ”ti. 

 Tattha vajjÈnÊti ÈdÊnavÈ. GaÄeyyÈti gacchanto pade pade parivatteyya. 
YaÑ pitvÈ pateti yaÑ pivitvÈ pateyya. Sobbhanti ÈvÈÔaÑ. 
CandaniyoÄigallanti candanikaÒca oÄigallaÒca. Abhojaneyyanti bhuÒjituÑ 
ayuttaÑ. AnesamÈnoti anissaro. GorivÈti goÓo viya. BhakkhasÈdÊti1 
purÈÓakasaÔakhÈdako2, yathÈ so tattha tattha bhakkhasaÑ pariyesanto 
ÈhiÓÉati, evaÑ ÈhiÓÉatÊti attho. AnÈthamÈnoti niravassayo anÈtho viya. 
UpagÈyatÊti aÒÒaÑ gÈyantaÑ disvÈ upagantvÈ gÈyati. AcelovÈti acelako 
viya. VisikhantarÈnÊti antaravÊthiyo. AtivelasÈyÊti aticirampi3 niddaÑ 
okkameyya. “AtivelacÈrÊ”tipi pÈÔho, ativelacÈrÊ hutvÈ careyyÈti attho. 

 DÈrukaÔallako vÈti dÈrumayayantar|pakaÑ viya. BhogajÈniÒcu’pentÊti 
bhogajÈniÒca upenti, pÈÓÈtipÈtÈdÊni katvÈ daÓÉapÊÄitÈ dhanajÈniÒca aÒÒaÒca 
vadhabandhanÈdidukkhaÑ pÈpuÓantÊti attho. Vantagatoti attano vantasmiÑ 
gato. Byasannoti byasanÈpanno. “Visanno”tipi 
______________________________________________________________ 
 1. BhakkhasÈrÊti (Ka) 2. SurÈkasaÔakhÈdako (SÊ, SyÈ) 3. AtirekataraÑ (Ka) 
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pÈÔho, tasmiÑ vante osannoti1 attho. UkkaÔÔhoti ahaÑ mahÈyodho, ko mayÈ 
sadiso atthÊti evaÑ ukkaÑsagato hutvÈ. Œvilakkhoti rattakkho. 
SabbapathavÊti sabbÈ pathavÊ. “SabbaputhuvÊ”tipi pÈÔho. CÈturantoti 
catusamuddapariyantÈya pathaviyÈ issaro. MÈnÈtimÈnÈti mÈnakÈrikÈ. 
Sesapadesupi eseva nayo. GatÊti nibbatti2. Niketoti nivÈso. TassÈ puÓÓanti 
yÈ evar|pÈ, tassÈ puÓÓaÑ. IddhÈnÊti samiddhÈni. PhÊtÈnÊti 
vatthÈla~kÈrakappabhaÓÉehi pupphitÈni. UcchinnadÈyajjakatÈnÊti 
ucchinnadÈyÈdÈni niddhanÈni katÈni. Yattha vinÈsayantÊti yaÑ nissÈya 
yattha patiÔÔhitÈ, evaÑ3 bahumpi dhanadhaÒÒÈdisÈpateyyaÑ nÈsayanti, 
kapaÓÈ honti. 

 Dittar|poti dappitar|po. GaÓheyyÈti bhariyasaÒÒÈya kilesavasena 
hatthe gaÓheyya. DÈsampi gaÓheti attano dÈsampi kilesavasena “sÈmiko 
me”ti gaÓheyya. PivitvÈnÈti pivitvÈ. DuccaritaÑ caritvÈti evaÑ tÊhi dvÈrehi 
dasavidhampi akusalaÑ katvÈ. YaÑ yÈcamÈnÈti yaÑ purisaÑ pubbe suraÑ 
apivantaÑ bahuÑ hiraÒÒaÑ pariccajantÈ musÈvÈdaÑ karohÊti yÈcamÈnÈ na 
labhanti. PitvÈti pivitvÈ Ôhito. NappajÈnÈti vuttoti “kenaÔÔhena ÈgatosÊ”ti 
vutto sÈsanassa duggahitattÈ taÑ atthaÑ na jÈnÈti. HirÊmanÈpÊti 
hirÊyuttacittÈpi. Ekath|pÈti s|karapotakÈ viya hÊnajaccehipi saddhiÑ ekarÈsÊ 
hutvÈ. AnÈsakÈti nirÈhÈrÈ. ThaÓÉiladukkhaseyyanti bh|miyaÑ 
dukkhaseyyaÑ sayanti. Œyasakyanti garahaÑ. 

 PattakhandhÈti patitakkhandhÈ. K|ÔahatÈvÈti gÊvÈya baddhena k|Ôena 
hatÈ gÈvo viya, yathÈ tÈ tiÓaÑ akhÈdantiyo pÈnÊyaÑ apivantiyo sayanti, 
tathÈ sayantÊti attho. GhoravisamivÈti ghoravisaÑ viya. VisasamÈnanti 
visasadisaÑ. AndhakaveÓÉaputtÈti dasa bhÈtikarÈjÈno. Upakkamunti 
pahariÑsu. PubbadevÈti asurÈ. TidivÈti TÈvatiÑsadevalokÈ. SassatiyÈti 
sassatÈ, dÊghÈyukabhÈvena niccasammatÈ devalokÈti attho. SamÈyÈti 
saddhiÑ asuramÈyÈhi. JÈnanti evaÑ “niratthakaÑ etan”ti jÈnanto tumhÈdiso 
paÓÉito puriso kathaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Osinnoti (Ka) 2. Nipphatti (SÊ, SyÈ, I) 3. Ekampi (SÊ, SyÈ) 
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piveyya. KumbhagatÈ mayÈti kumbhagataÑ mayÈ, ayameva vÈ pÈÔho. 
AkkhÈtar|panti sabhÈvato akkhÈtaÑ. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ surÈya ÈdÊnavaÑ ÒatvÈ tuÔÔho Sakkassa thutiÑ karonto 
dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 60. “Na me pitÈ vÈ athavÈpi mÈtÈ, 
 EtÈdisÈ yÈdisako tuvaÑsi. 
 HitÈnukampÊ paramatthakÈmo, 
 SohaÑ karissaÑ vacanaÑ tava’jja. 
 
 61. DadÈmi te gÈmavarÈni paÒca, 
 DÈsÊsataÑ satta gavaÑsatÈni. 
 ŒjaÒÒayutte ca rathe dasa ime, 
 Œcariyo hosi mamatthakÈmo”ti. 

 Tattha gÈmavarÈnÊti brÈhmaÓa Ècariyassa nÈma ÈcariyabhÈgo 
icchitabbo, saÑvacchare saÑvacchare satasahassuÔÔhÈnake tuyhaÑ paÒca 
gÈme dadÈmÊti vadati. Dasa imeti ime dasa purato Ôhite kaÒcanavicitte rathe 
dassento evamÈha. 

 TaÑ sutvÈ Sakko devattabhÈvaÑ dassetvÈ attÈnaÑ jÈnÈpento ÈkÈse 
ÔhatvÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 62. “Taveva dÈsÊsatamatthu rÈja, 
 GÈmÈ ca gÈvo ca taveva hontu. 
 ŒjaÒÒayuttÈ ca rathÈ taveva, 
 SakkohamasmÊ tidasÈnamindo. 
 
 63. MaÑsodanaÑ sappipÈyÈsaÑ bhuÒja, 
 KhÈdassu ca tvaÑ madhumÈsap|ve. 
 EvaÑ tuvaÑ dhammarato janinda, 
 Anindito saggamupehi ÔhÈnan”ti. 

 Tattha evaÑ tuvaÑ dhammaratoti evaÑ tvaÑ nÈnaggarasabhojanaÑ 
bhuÒjanto surÈpÈnÈ virato tÊÓi duccaritÈni pahÈya 
tividhasucaritadhammarato hutvÈ kenaci anindito saggaÔÔhÈnaÑ upehÊti. 
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 Iti Sakko tassa ovÈdaÑ datvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. Sopi suraÑ apivitvÈ 
surÈbhÈjanÈni bhindÈpetvÈ sÊlaÑ samÈdÈya dÈnaÑ datvÈ saggaparÈyaÓo 
ahosi. JambudÊpepi anukkamena surÈpÈnaÑ vepullappattaÑ jÈtaÑ. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ 
Œnando ahosi, Sakko pana ahameva ahosin”ti. 
 

KumbhajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ. 
_____ 

 
3. JayaddisajÈtakavaÓÓanÈ (513) 

 CirassaÑ vata meti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ 
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu 
SÈmajÈtakasadisaÑ1. TadÈ pana SatthÈ “porÈÓakapaÓÉitÈ kaÒcanamÈlaÑ 
setacchattaÑ pahÈya mÈtÈpitaro posesun”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte KapilaraÔÔhe UttarapaÒcÈlanagare PaÒcÈlo nÈma rÈjÈ ahosi. Tassa 
aggamahesÊ gabbhaÑ paÔilabhitvÈ puttaÑ vijÈyi. TassÈ purimabhave ekÈ 
sapattikÈ kujjhitvÈ “tuyhaÑ jÈtaÑ jÈtaÑ pajaÑ khÈdituÑ samatthÈ 
bhavissÈmÊ”ti patthanaÑ ÔhapetvÈ yakkhinÊ ahosi. SÈ tadÈ okÈsaÑ labhitvÈ 
tassÈ passantiyÈva taÑ allamaÑsapesivaÓÓaÑ kumÈrakaÑ gahetvÈ 
murumurÈyantÊ2 khÈditvÈ pakkÈmi. DutiyavÈrepi tatheva akÈsi. TatiyavÈre 
pana tassÈ pas|tigharaÑ paviÔÔhakÈle gehaÑ parivÈretvÈ gÈÄhaÑ ÈrakkhaÑ 
akaÑsu. VijÈtadivase yakkhinÊ ÈgantvÈ puna dÈrakaÑ aggahesi. DevÊ 
“yakkhinÊ”ti mahÈsaddamakÈsi. ŒvudhahatthÈ purisÈ ÈgantvÈ deviyÈ 
dinnasaÒÒÈya yakkhiniÑ anubandhiÑsu. SÈ khÈdituÑ okÈsaÑ alabhantÊ tato 
palÈyitvÈ udakaniddhamanaÑ pÈvisi. DÈrako mÈtusaÒÒÈya tassÈ thanaÑ 
mukhena gaÓhi. SÈ puttasinehaÑ uppÈdetvÈ tato palÈyitvÈ susÈnaÑ gantvÈ 
dÈrakaÑ pÈsÈÓaleÓe ÔhapetvÈ paÔijaggi. Athassa anukkamena 
vaÉÉhamÈnassa manussamaÑsaÑ ÈharitvÈ adÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 174 piÔÔhe. 2. MuramurÈyantÊ (SÊ), murumurÈti (I), muruÑ muruÑ (Ka) 
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Ubhopi manussamaÑsaÑ khÈditvÈ tattha vasiÑsu. DÈrako attano 
manussabhÈvaÑ na jÈnÈti “yakkhiniputtosmÊ”ti saÒÒÈya. So attabhÈvaÑ 
jahitvÈ antaradhÈyituÑ na sakkoti. Athassa sÈ antaradhÈnatthÈya ekaÑ 
m|laÑ adÈsi. So m|lÈnubhÈvena antaradhÈyitvÈ manussamaÑsaÑ khÈdanto 
vicarati. YakkhinÊ VessavaÓassa mahÈrÈjassa veyyÈvaccatthÈya gatÈ tattheva 
kÈlamakÈsi. DevÊpi catutthavÈre aÒÒaÑ puttaÑ vijÈyi. So yakkhiniyÈ 
muttattÈ arogo ahosi. PaccÈmittaÑ yakkhiniÑ jinitvÈ jÈtattÈ 
“JayaddisakumÈro”tissa nÈmaÑ akaÑsu. So vayappatto sabbasippesu 
nipphattiÑ patvÈ chattaÑ ussÈpetvÈ rajjamanusÈsi. 

 TadÈ bodhisatto tassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, 
“AlÊnasattukumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. So vayappatto uggahitasabbasippo 
uparÈjÈ ahosi. Sopi yakkhiniputto aparabhÈge pamÈdena taÑ m|laÑ nÈsetvÈ 
antaradhÈyituÑ asakkonto dissamÈnar|pova susÈne manussamaÑsaÑ khÈdi. 
ManussÈ taÑ disvÈ bhÊtÈ ÈgantvÈ raÒÒo upakkosiÑsu “deva eko yakkho 
dissamÈnar|po susÈne manussamaÑsaÑ khÈdati, so anukkamena nagaraÑ 
pavisitvÈ manusse mÈretvÈ khÈdissati, taÑ gÈhÈpetuÑ vaÔÔatÊ”ti. RÈjÈ 
“sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ “gaÓhatha nan”ti ÈÓÈpesi. BalakÈyo gantvÈ susÈnaÑ 
parivÈretvÈ aÔÔhÈsi. Yakkhiniputto naggo ubbiggar|po maraÓabhayabhÊto 
viravanto manussÈnaÑ antaraÑ pakkhandi. ManussÈ “yakkho”ti 
maraÓabhayabhÊtÈ dvidhÈ bhijjiÑsu. Sopi tato palÈyitvÈ araÒÒaÑ pÈvisi, na 
puna manussapathaÑ Ègacchi. So ekaÑ mahÈvattani-aÔaviÑ nissÈya 
maggapaÔipannesu manussesu ekekaÑ gahetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ mÈretvÈ 
khÈdanto ekasmiÑ nigrodham|le vÈsaÑ kappesi.  

 Atheko satthavÈhabrÈhmaÓo aÔavipÈlÈnaÑ sahassaÑ datvÈ paÒcahi 
sakaÔasatehi taÑ maggaÑ paÔipajji. Manussayakkho viravanto pakkhandi, 
bhÊtÈ manussÈ urena nipajjiÑsu. So brÈhmaÓaÑ gahetvÈ palÈyanto khÈÓunÈ 
pÈde viddho aÔavipÈlesu anubandhantesu brÈhmaÓaÑ chaÉÉetvÈ attano 
vasanaÔÔhÈnarukkham|le nipajji. Tassa tattha nipannassa sattame divase 
JayaddisarÈjÈ migavadhaÑ1 ÈÓÈpetvÈ nagarÈ nikkhami. TaÑ nagarÈ  
______________________________________________________________ 
 1. MigavaÑ (I), migaÑ vadhÈya (Ka) 
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nikkhantamattameva TakkasilavÈsÊ Nando nÈma mÈtuposakabrÈhmaÓo 
catasso satÈrahagÈthÈyo ÈdÈya ÈgantvÈ rÈjÈnaÑ addasa. RÈjÈ “nivattitvÈ 
suÓissÈmÊ”ti tassa nivÈsagehaÑ dÈpetvÈ migavaÑ gantvÈ “yassa passena 
migo palÈyati, tasseva gÊvÈ”ti Èha. Atheko pasadamigo uÔÔhahitvÈ raÒÒo 
abhimukho gantvÈ palÈyi. AmaccÈ parihÈsaÑ kariÑsu. RÈjÈ khaggaÑ 
gahetvÈ taÑ anubandhitvÈ tiyojanamatthake patvÈ khaggena paharitvÈ dve 
khaÓÉÈni karitvÈ kÈjenÈdÈya Ègacchanto manussayakkhassa nipannaÔÔhÈnaÑ 
patvÈ dabbatiÓesu nisÊditvÈ thokaÑ vissamitvÈ gantuÑ Èrabhi. Atha naÑ so 
uÔÔhÈya “tiÔÔha kuhiÑ gacchasi, bhakkhosi me”ti hatthe gahetvÈ paÔhamaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 64. “CirassaÑ vata me udapÈdi ajja, 
 Bhakkho mahÈ sattamibhattakÈle. 
 Kutosi kovÈsi tadi~gha br|hi, 
 Œcikkha jÈtiÑ vidito yathÈsÊ”ti. 

 Tattha bhakkho mahÈti mahÈbhakkho. SattamibhattakÈleti pÈÔipadato 
paÔÔhÈya nirÈhÈrassa sattamiyaÑ bhattakÈle. KutosÊti kuto ÈgatosÊti. 

 RÈjÈ yakkhaÑ disvÈ bhÊto |rutthambhaÑ1 patvÈ palÈyituÑ nÈsakkhi, 
satiÑ pana paccupaÔÔhÈpetvÈ dutiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 65. “PaÒcÈlarÈjÈ migavaÑ paviÔÔho, 
 Jayaddiso nÈma yadissuto te. 
 CarÈmi kacchÈni vanÈni cÈhaÑ, 
 PasadaÑ imaÑ khÈda mama’jja muÒcÈ”ti. 

 Tattha migavaÑ paviÔÔhoti migavadhÈya raÔÔhÈ nikkhanto. KacchÈnÊti 
pabbatapassÈni. Pasadanti pasadamigaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. �rukkhambhaÑ (I), |rukampamÈnaÑ (Ka) 
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 TaÑ sutvÈ yakkho tatiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 66. “Seneva tvaÑ paÓasi sassamÈno, 
 Mamesa bhakkho pasado yaÑ vadesi. 
 TaÑ khÈdiyÈna pasadaÑ jighaÒÒaÑ, 
 KhÈdissaÑ pacchÈ na vilÈpakÈlo”ti. 

 Tattha senevÈti mama santakeneva. PaÓasÊti voharasi attÈnaÑ vikkiÓÈsi. 
SassamÈnoti vihiÑsayamÈno. TaÑ khÈdiyÈnÈti taÑ paÔhamaÑ khÈditvÈ. 
JighaÒÒanti ghasitukÈmo. KhÈdissanti etaÑ pacchÈ khÈdissÈmi. Na 
vilÈpakÈloti mÈ vilapi, nÈyaÑ vilÈpakÈloti vadati. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ NandabrÈhmaÓaÑ saritvÈ catutthaÑ gÈthamÈha– 
 
 67. “Na catthi mokkho mama nikkayena1, 
 GantvÈna pacchÈgamanÈya paÓhe. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓassappadÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈvajissan”ti. 

 Tattha na catthÊti na ce2 mayhaÑ nikkayena3 vimokkho atthi. 
GantvÈnÈti evaÑ sante ajja imaÑ migamaÑsaÑ khÈditvÈ mama nagaraÑ 
gantvÈ. PaÓheti pageyeva, sveva pÈtarÈsakÈle paccÈgamanatthÈya paÔiÒÒaÑ 
gaÓhÈhÊti adhippÈyo. TaÑ sa~garanti4 mayÈ “dhanaÑ te dassÈmÊ”ti 
brÈhmaÓassa sa~garo5 kato, taÑ tassa datvÈ idaÑ mayÈ vuttaÑ saccaÑ 
anurakkhanto ahaÑ puna ÈgamissÈmÊti attho. 

 TaÑ sutvÈ yakkho paÒcamaÑ gÈthamÈha– 
 
 68. “KiÑ kammajÈtaÑ anutappate tvaÑ6, 
 PattaÑ samÊpaÑ maraÓassa rÈja. 
 Œcikkha me taÑ api sakkuÓemu, 
 AnujÈnituÑ ÈgamanÈya paÓhe”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vikkayena (SÊ, SyÈ) 2. Sace (SÊ, SyÈ), na ca (Ka) 3. Vikkayenapi (SÊ, SyÈ) 
 4. Sa~karanti (Ka) 5. Sa~karo (Ka) 6. AnutappatÊ taÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha kammameva kammajÈtaÑ. Anutappateti1 taÑ anutappati. 
Pattanti upagataÑ. Api sakkuÓem|ti api nÈma taÑ tava sokakÈraÓaÑ sutvÈ 
pÈtova ÈgamanÈya taÑ anujÈnituÑ sakkuÓeyyÈmÈti attho. 

 RÈjÈ taÑ kÈraÓaÑ kathento chaÔÔhaÑ gÈthamÈha– 
 
 69. “KatÈ mayÈ brÈhmaÓassa dhanÈsÈ, 
 TaÑ sa~garaÑ paÔimukkaÑ na muttaÑ. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓassappadÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈvajissan”ti. 

 Tattha paÔimukkaÑ na muttanti catasso satÈrahÈ gÈthÈ sutvÈ “dhanaÑ 
te dassÈmÊ”ti paÔiÒÒÈya mayÈ attani paÔimuÒcitvÈ ÔhapitaÑ, na pana taÑ 
muttaÑ dhanassa adinnattÈ. 

 TaÑ sutvÈ yakkho sattamaÑ gÈthamÈha– 
 
 70. “YÈ te katÈ brÈhmaÓassa dhanÈsÈ, 
 TaÑ sa~garaÑ paÔimukkaÑ na muttaÑ. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓassappadÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈvajass|”ti. 

 Tattha punarÈvajass|ti puna Ègacchassu. 

 EvaÒca pana vatvÈ rÈjÈnaÑ vissajjesi. So tena vissaÔÔho “tvaÑ mÈ 
cintayi, ahaÑ pÈtova ÈgamissÈmÊ”ti vatvÈ magganimittÈni sallakkhento 
attano balakÈyaÑ upagantvÈ balakÈyaparivuto nagaraÑ pavisitvÈ 
NandabrÈhmaÓaÑ pakkosÈpetvÈ mahÈrahe Èsane nisÊdÈpetvÈ tÈ gÈthÈ sutvÈ 
cattÈri sahassÈni datvÈ yÈnaÑ ÈropetvÈ “imaÑ Takkasilameva nethÈ”ti 
manusse datvÈ brÈhmaÓaÑ uyyojetvÈ dutiyadivase paÔigantukÈmo hutvÈ 
puttaÑ ÈmantetvÈ anusÈsi. TamatthaÑ dÊpento SatthÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. AnutappatÊ tanti (SÊ, SyÈ, I) 
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 71. “Mutto ca so PorisÈdassa hatthÈ, 
 GantvÈ sakaÑ mandiraÑ kÈmakÈmÊ. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓassappadÈya, 
 ŒmantayÊ puttamalÊnasattuÑ. 
 
 72. Ajjeva rajjaÑ abhisiÒcayassu, 
 DhammaÑ cara sesu paresu cÈpi1. 
 AdhammakÈro ca te mÈhu raÔÔhe, 
 GacchÈmahaÑ PorisÈdassa Òatte”ti. 

 Tattha AlÊnasattunti evaÑnÈmakaÑ kumÈraÑ. PÈÄiyaÑ pana 
“Arinasattun”ti2 likhitaÑ. Ajjeva rajjanti putta rajjaÑ te dammi, tvaÑ ajjeva 
muddhani abhisekaÑ abhisiÒcayassu. ©atteti abhyÈse3, santiketi attho. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro dasamaÑ gÈthamÈha– 
 
 73. “KiÑ kamma krubbaÑ tava deva pÈva4, 
 NÈrÈdhayÊ taÑ tadicchÈmi sotuÑ. 
 Ya’majja rajjamhi udassaye tuvaÑ,  
 Rajjampi niccheyyaÑ tayÈ vinÈhan”ti. 

 Tattha krubbanti karonto. Ya’majjÈti yena anÈrÈdhakammena ajja maÑ 
rajjamhi tvaÑ udassaye ussÈpesi patiÔÔhÈpesi, taÑ me Ècikkha, ahaÑ hi tayÈ 
vinÈ rajjampi na icchÈmÊti attho. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 74. “Na kammunÈ vÈ vacasÈ va tÈta, 
 AparÈdhitohaÑ tuviyaÑ sarÈmi. 
 SandhiÒca katvÈ purisÈdakena, 
 SaccÈnurakkhÊ punÈhaÑ gamissan”ti. 

 Tattha aparÈdhitoti aparÈdhaÑ ito. Tuviyanti tava santakaÑ5. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–tÈta ahaÑ ito tava kammato vÈ tava vacanato 
______________________________________________________________ 
 1. DhammaÒca raÔÔhesu janesu cÈpi (SÊ, SyÈ) 
 2. AdÊnasattanti (SÊ), AlÊnasattanti (SyÈ), adÊnasattunti (I) 
 3. ©atteti nayante (SÊ), Òatteti tyante (I), Òanteti tyante (SyÈ) 
 4. PÈde (SÊ, SyÈ, I, Ka) 5. SantikaÑ (SyÈ, Ka) 

 



 KhuddakanikÈya 28 

vÈ kiÒci mama appiyaÑ aparÈdhaÑ sarÈmÊti. SandhiÒca katvÈti maÑ pana 
migavaÑ gataÑ eko yakkho “khÈdissÈmÊ”ti gaÓhi. AthÈhaÑ brÈhmaÓassa 
dhammakathaÑ sutvÈ tassa sakkÈraÑ katvÈ “sve tava pÈtarÈsakÈle 
ÈgamissÈmÊ”ti tena purisÈdakena sandhiÑ saccaÑ katvÈ Ègato, tasmÈ taÑ 
saccaÑ anurakkhanto puna tattha gamissÈmi, tvaÑ rajjaÑ kÈrehÊti vadati. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro gÈthamÈha– 
 
 75. “AhaÑ gamissÈmi idheva hohi, 
 Natthi tato jÊvato vippamokkho. 
 Sace tuvaÑ gacchasiyeva rÈja, 
 Ahampi gacchÈmi ubho na homÈ”ti. 

 Tattha idhevÈti tvaÑ idheva hohi. Tatoti tassa santikÈ jÊvantassa 
mokkho nÈma natthi. Ubhoti evaÑ sante ubhopi na bhavissÈma. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ gÈthamÈha– 
 
 76. “AddhÈ hi tÈta satÈne’sa dhammo, 
 MaraÓÈ ca me dukkhataraÑ ta’dassa. 
 KammÈsapÈdo taÑ yadÈ pacitvÈ, 
 Pasayha khÈde bhidÈ rukkhas|le”ti.  

 Tassattho–addhÈ ekaÑsena esa tÈta satÈnaÑ paÓÉitÈnaÑ dhammo 
sabhÈvo, yuttaÑ tvaÑ vadasi, api ca kho pana mayhaÑ maraÓatopetaÑ 
dukkhataraÑ assa, yadÈ taÑ so kammÈsapÈdo. BhidÈ rukkhas|leti 
tikhiÓarukkhas|le bhitvÈ pacitvÈ pasayha balakkÈkÈrena khÈdeyyÈti. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro gÈthamÈha– 
 
 77. “PÈÓena te pÈÓamahaÑ nimissaÑ, 
 MÈ tvaÑ agÈ PorisÈdassa Òatte. 
 EtaÒca te pÈÓamahaÑ nimissaÑ, 
 TasmÈ mataÑ jÊvitassa vaÓÓemÊ”ti. 
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 Tattha nimissanti ahaÑ idheva tava pÈÓena mama pÈÓaÑ 
parivattessaÑ1. TasmÈti yasmÈ etaÑ pÈÓaÑ tava pÈÓenÈhaÑ nimissaÑ, 
tasmÈ tava jÊvitassatthÈya mama maraÓaÑ vaÓÓemi maraÓameva varemi, 
icchÈmÊti attho.  

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ puttassa balaÑ jÈnanto “sÈdhu tÈta gacchÈhÊ”ti 
sampaÔicchi. So mÈtÈpitaro vanditvÈ nagaramhÈ nikkhami. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ upaÉÉhagÈthamÈha– 
 
 78. “Tato have dhitimÈ rÈjaputto, 
 VanditvÈ mÈtu ca pitu ca pÈde”ti.  

 Tattha pÈdeti pÈde vanditvÈ nikkhantoti attho.  

 Athassa mÈtÈpitaropi bhaginÊpi bhariyÈpi amaccaparijanehi2 saddhiÑ 
yeva nikkhamiÑsu. So nagarÈ nikkhamitvÈ pitaraÑ maggaÑ pucchitvÈ 
suÔÔhu vavatthapetvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ sesÈnaÑ ovÈdaÑ datvÈ 
acchambhito kesarasÊho viya maggaÑ Èruyha yakkhÈvÈsaÑ pÈyÈsi. TaÑ 
gacchantaÑ disvÈ mÈtÈ sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ pathaviyaÑ pati. 
PitÈ bÈhÈ paggayha mahantena saddena kandi. Tampi atthaÑ pakÈsento 
SatthÈ– 

 “Dukhini’ssa mÈtÈ nipatÈ pathabyÈ, 
 PitÈ’ssa paggayha bhujÈni kandatÊ”ti– 

upaÉÉhagÈthaÑ vatvÈ tassa pitarÈ payuttaÑ ÈsÊsavÈdaÑ abhivÈdanavÈdaÑ 
mÈtarÈ bhaginÊbhariyÈhi ca kataÑ saccakiriyaÑ pakÈsento aparÈpi catasso 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 79. “TaÑ gacchantaÑ tÈva pitÈ viditvÈ, 
 Parammukho vandati paÒjalÊko. 
 Somo ca rÈjÈ VaruÓo ca rÈjÈ, 
 PajÈpatÊ candimÈ s|riyo ca. 
 Etehi gutto purisÈdakamhÈ, 
 AnuÒÒÈto sotthi paccehi tÈta. 
______________________________________________________________ 
 1. ParivatteyyaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 2. AmaccaparijanÈpi (Ka) 
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 80. YaÑ DaÓÉakiraÒÒo gatassa mÈtÈ, 
 RÈmassa’kÈsi sotthÈnaÑ suguttÈ. 
 TaÑ te ahaÑ sotthÈnaÑ karomi, 
 Etena saccena sarantu devÈ. 
 AnuÒÒÈto sotthi paccehi putta. 
 
 81. ŒvÊ raho vÈpi manopadosaÑ, 
 NÈhaÑ sare jÈtu malÊnasatte. 
 Etena saccena sarantu devÈ, 
 AnuÒÒÈto sotthi paccehi bhÈtika. 
 
 82. YasmÈ ca me anadhimanosi sÈmi, 
 Na cÈpi me manasÈ appiyosi. 
 Etena saccena sarantu devÈ, 
 AnuÒÒÈto sotthi paccehi sÈmÊ”ti. 

 Tattha parammukhoti ayaÑ me putto parammukho mÈtÈpitaro vanditvÈ 
gacchati, iti etaÑ parammukhaÑ gacchantaÑ disvÈ viditvÈ1. PaÒjalÊkoti 
tasmiÑ kÈle sirasi aÒjaliÑ ÔhapetvÈ vandati devatÈ namassati. 
PurisÈdakamhÈti purisÈdassa santikÈ tena anuÒÒÈto sotthinÈ paccehi.  

 RÈmassa’kÈsÊti rÈmassa akÈsi. Eko kira BÈrÈÓasivÈsÊ RÈmo nÈma 
mÈtuposako mÈtÈpitaro paÔijagganto vohÈratthÈya gato DaÓÉakiraÒÒo vijite 
KumbhavatÊnagaraÑ gantvÈ navavidhena vassena sakalaraÔÔhe vinÈsiyamÈne 
mÈtÈpit|naÑ guÓaÑ sari. Atha naÑ mÈtupaÔÔhÈnakammassa phalena devatÈ 
sotthinÈ ÈnayitvÈ mÈtu adaÑsu. TaÑ kÈraÓaÑ sutavasenÈharitvÈ evamÈha. 
SotthÈnanti sotthibhÈvaÑ. TaÑ pana kiÒcÈpi devatÈ kariÑsu, 
mÈtupaÔÔhÈnaÑ nissÈya nibbattattÈ pana mÈtÈ akÈsÊti vuttaÑ. TaÑ te ahanti 
ahampi te tameva sotthÈnaÑ karomi, maÑ nissÈya tatheva tava sotthibhÈvo 
hot|ti attho. Atha vÈ karomÊti icchÈmi. Etena saccenÈti sace devatÈhi tassa 
sotthinÈ ÈnÊtabhÈvo sacco, etena saccena mamapi puttaÑ sarantu 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ me putto parammukho gacchatÊti viditvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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devÈ, rÈmaÑ viya tampi ÈharitvÈ mama dassant|ti attho. AnuÒÒÈtoti 
PorisÈdena “gacchÈ”ti anuÒÒÈto devatÈnaÑ ÈnubhÈvena sotthi paÔi-Ègaccha 
puttÈti vadati. 

 JÈtu malÊnasatteti jÈtu ekaÑsena alÊnasatte mama bhÈtike ahaÑ 
sammukhÈ vÈ parammukhÈ vÈ manopadosaÑ na sarÈmi, na mayÈ tamhi 
manopadoso katapubboti evamassa kaniÔÔhÈ saccamakÈsi. YasmÈ ca me 
anadhimanosi sÈmÊti mama sÈmi AlÊnasattu yasmÈ tvaÑ anadhimanosi, 
maÑ abhibhavitvÈ atikkamitvÈ aÒÒaÑ manena na patthesi. Na cÈpi me 
manasÈ appiyosÊti mayhampi ca manasÈ tvaÑ appiyo na hosi, aÒÒamaÒÒaÑ 
piyasaÑvÈsÈva mayanti evamassa aggamahesÊ saccamakÈsi. 

 KumÈropi pitarÈ akkhÈtanayena yakkhÈvÈsamaggaÑ paÔipajji. 
Yakkhopi “khattiyÈ nÈma bahumÈyÈ honti, ko jÈnÈti, kiÑ bhavissatÊ”ti 
rukkhaÑ abhiruhitvÈ raÒÒo ÈgamanaÑ olokento nisÊdi. So kumÈraÑ 
ÈgacchantaÑ disvÈ “pitaraÑ nivattetvÈ putto Ègato bhavissati, natthi me 
bhayan”ti otaritvÈ tassa piÔÔhiÑ dassento nisÊdi. So ÈgantvÈ tassa purato 
aÔÔhÈsi. Atha yakkho gÈthamÈha– 
 
 83. “BrahÈ uj| cÈrumukho kutosi, 
 Na maÑ pajÈnÈsi vane vasantaÑ. 
 LuddaÑ maÑ ÒatvÈ ‘purisÈdako’si, 
 Ko sotthimÈjÈna’midhÈ’vajeyyÈ”ti. 

 Tattha ko sotthimÈjÈna’midhÈ’vajeyyÈti kumÈra ko nÈma puriso attano 
sotthibhÈvaÑ jÈnanto icchanto idhÈgaccheyya, tvaÑ ajÈnanto Ègato maÒÒeti. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro gÈthamÈha– 
 
 84. “JÈnÈmi ludda purisÈdako tvaÑ, 
 Na taÑ na jÈnÈmi vane vasantaÑ. 
 AhaÒca puttosmi Jayaddisassa, 
 Mama’jja khÈda pituno pamokkhÈ”ti. 
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 Tattha pamokkhÈti pamokkhahetu ahaÑ pitu jÊvitaÑ datvÈ idhÈgato, 
tasmÈ taÑ muÒca, maÑ khÈdÈhÊti attho. 

 Tato yakkho gÈthamÈha– 
 
 85. “JÈnÈmi puttoti Jayaddisassa, 
 TathÈ hi vo mukhavaÓÓo ubhinnaÑ. 
 SudukkaraÒÒeva kataÑ tavedaÑ, 
 Yo mattu’micche pituno pamokkhÈ”ti. 

 Tattha tathÈ hi voti tÈdiso vo tumhÈkaÑ ubhinnampi sadisova 
mukhavaÓÓo hotÊti attho. KataÑ tavedanti idaÑ tava kammaÑ sudukkaraÑ.  

 Tato kumÈro gÈthamÈha– 
 
 86. “Na dukkaraÑ kiÒci mahettha maÒÒe, 
 Yo mattu’micche pituno pamokkhÈ. 
 MÈtu ca hetu paraloka gantvÈ1, 
 Sukhena saggena ca sampayutto”ti. 

 Tattha kiÒci mahettha maÒÒeti kiÒci ahaÑ ettha na maÒÒÈmi. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yakkha yo puggalo pitu vÈ pamokkhatthÈya mÈtu vÈ hetu 
paralokaÑ gantvÈ sukhena sagge nibbattanakasukhena sampayutto bhavituÑ 
mattu’micche marituÑ icchati, tasmÈ ahaÑ2 ettha mÈtÈpit|naÑ atthÈya 
jÊvitapariccÈge kiÒci dukkaraÑ na maÒÒÈmÊti.  

 TaÑ sutvÈ yakkho “kumÈra maraÓassa abhayÈnakasatto nÈma natthi, 
tvaÑ kasmÈ na bhÈyasÊ”ti pucchi. So tassa kathento dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 87. “AhaÒca kho attano pÈpakiriyaÑ, 
 ŒvÊ raho vÈpi sare na jÈtu. 
 Sa~khÈtajÈtÊmaraÓo’hamasmi, 
 Yatheva me idha tathÈ parattha. 
______________________________________________________________ 
 1. ParalokagamyÈ (SÊ, SyÈ) 2. TassÈhaÑ (Ka) 
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 88. KhÈda’jja maÑ dÈni mahÈnubhÈva, 
 Karassu kiccÈni imaÑ sarÊraÑ. 
 Rukkhassa vÈ te papatÈmi aggÈ, 
 ChÈdayamÈno mayhaÑ tvamadesi maÑsan”ti. 

 Tattha sare na jÈt|ti ekaÑseneva na sarÈmi. 
Sa~khÈtajÈtÊmaraÓo’hamasmÊti ahaÑ ÒÈÓena suparicchinnajÈtimaraÓo, 
jÈtasatto amaraÓadhammo nÈma natthÊti jÈnÈmi. Yatheva me idhÈti yatheva 
mama idha, tathÈ paraloke, yathÈ ca paraloke, tathÈ idhÈpi maraÓato mutti 
nÈma natthÊti idampi mama ÒÈÓena suparicchinnaÑ. Karassu kiccÈnÊti iminÈ 
sarÊrena kattabbakiccÈni kara, imaÑ te mayÈ nissaÔÔhaÑ sarÊraÑ. 
ChÈdayamÈno mayhaÑ tvamadesi maÑsanti mayi rukkhaggÈ patitvÈ mate 
mama sarÊrato tvaÑ chÈdayamÈno rocayamÈno yaÑ yaÑ icchasi, taÑ taÑ 
maÑsaÑ adesi, khÈdeyyÈsÊti attho. 

 Yakkho tassa vacanaÑ sutvÈ bhÊto hutvÈ “na sakkÈ imassa maÑsaÑ 
khÈdituÑ, upÈyena naÑ palÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ imaÑ gÈthamÈha– 
 
 89. “IdaÒca te ruccati rÈjaputta, 
 Cajesi pÈÓaÑ pituno pamokkhÈ. 
 TasmÈ hi so tvaÑ taramÈnar|po, 
 SambhaÒca kaÔÔhÈni jalehi aggin”ti. 

 Tattha jalehÊti araÒÒaÑ pavisitvÈ sÈradÈr|ni ÈharitvÈ aggiÑ jÈletvÈ 
niddh|me a~gÈre kara, tattha te maÑsaÑ pacitvÈ khÈdissÈmÊti dÊpeti. 

 So tathÈ katvÈ tassa santikaÑ agamÈsi. TaÑ kÈraÓaÑ pakÈsento SatthÈ 
itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 90. “Tato have dhitimÈ rÈjaputto, 
 DÈruÑ samÈharitvÈ mahantamaggiÑ. 
 SandÊpayitvÈ paÔivedayittha, 
 ŒdÊpito dÈni mahÈ’ya’maggÊ”ti. 
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 Yakkho aggiÑ katvÈ ÈgataÑ kumÈraÑ oloketvÈ “ayaÑ purisasÊho, 
maraÓÈpissa bhayaÑ natthi, mayÈ ettakaÑ kÈlaÑ evaÑ nibbhayo nÈma na 
diÔÔhapubbo”ti lomahaÑsajÈto kumÈraÑ punappunaÑ olokento nisÊdi. 
KumÈro tassa kiriyaÑ disvÈ gÈthamÈha– 
 
 91. “KhÈda’jja maÑ dÈni pasayhakÈri, 
 KiÑ maÑ muhuÑ pekkhasi haÔÔhalomo. 
 TathÈ tathÈ tuyhamahaÑ karomi, 
 YathÈ yathÈ maÑ chÈdayamÈno adesÊ”ti. 

 Tattha muhunti punappunaÑ. TathÈ tathÈ tuyhamahanti ahaÑ tuyhaÑ 
tathÈ tathÈ vacanaÑ karomi, idÈni kiÑ karissÈmi, yathÈ yathÈ maÑ 
chÈdayamÈno rocayamÈno adesi khÈdissasi, tasmÈ khÈdajja manti. 

 Athassa vacanaÑ sutvÈ yakkho gÈthamÈha– 
 
 92. “Ko tÈdisaÑ arahati khÈditÈye, 
 Dhamme ÔhitaÑ saccavÈdiÑ vadaÒÒuÑ. 
 MuddhÈpi tassa viphaleyya sattadhÈ, 
 Yo tÈdisaÑ saccavÈdiÑ adeyyÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ kumÈro “sace maÑ na khÈditukÈmosi, atha kasmÈ dÈr|ni 
bhaÒjÈpetvÈ aggiÑ kÈresÊ”ti vatvÈ “palÈyissati nu kho, noti tava 
pariggaÓhanatthÈyÈ”ti vutte “tvaÑ idÈni maÑ kathaÑ pariggaÓhissasi, 
yohaÑ tiracchÈnayoniyaÑ nibbatto Sakkassa devaraÒÒo attÈnaÑ 
pariggaÓhituÑ nÈdÈsin”ti vatvÈ Èha– 
 
 93. “IdaÑ hi so brÈhmaÓaÑ maÒÒamÈno, 
 Saso avÈsesi sake sarÊre. 
 Teneva so CandimÈ devaputto, 
 Sasatthuto1 kÈmaduhajja yakkhÈ”ti.  

 Tassattho–idaÑ hi so SasapaÓÉito “brÈhmaÓo eso”ti brÈhmaÓaÑ 
maÒÒamÈno “ajja imaÑ sarÊraÑ khÈditvÈ idheva vasÈ”ti evaÑ sake sarÊre 
attano sarÊraÑ dÈtuÑ2 avÈsesi, vasÈpesÊti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. SasaÔÔhako (SyÈ) 2. KhÈdituÑ (Ka) 
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SarÊraÒcassa bhakkhatthÈya adÈsi. Sakko pabbatarasaÑ pÊÄetvÈ ÈdÈya 
candamaÓÉale sasalakkhaÓaÑ akÈsi. Tato paÔÔhÈya teneva sasalakkhaÓena so 
CandimÈ devaputto “sasÊ sasÊ”ti evaÑ sasatthuto1 lokassa kÈmaduho 
pemavaÉÉhano ajja yakkha virocati. KappaÔÔhiyaÑ hetaÑ pÈÔihÈriyanti. 

 TaÑ sutvÈ yakkho kumÈraÑ vissajjento gÈthamÈha– 
 
 94. “Cando yathÈ rÈhumukhÈ pamutto, 
 Virocate pannaraseva bhÈÓumÈ. 
 EvaÑ tuvaÑ PorisÈdÈ pamutto, 
 Viroca kappile mahÈnubhÈva. 
 ŒmodayaÑ pitaraÑ mÈtaraÒca, 
 Sabbo ca te nandatu ÒÈtipakkho”ti. 

 Tattha bhÈÓumÈti s|riyo. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ pannarase 
rÈhumukhÈ mutto cando vÈ bhÈÓumÈ vÈ virocati, evaÑ tvampi mama 
santikÈ mutto KapilaraÔÔhe viroca mahÈnubhÈvÈti. Nandat|ti tussatu. 

 Gaccha mahÈvÊrÈti mahÈsattaÑ uyyojesi. Sopi taÑ nibbisevanaÑ katvÈ 
paÒca sÊlÈni datvÈ “yakkho nu kho esa, no”ti pariggaÓhanto “yakkhÈnaÑ 
akkhÊni rattÈni honti animmisÈni ca, chÈyÈ na paÒÒÈyati, acchambhitÈ honti. 
NÈyaÑ yakkho, manusso eso. MayhaÑ pitu kira tayo bhÈtaro yakkhiniyÈ 
gahitÈ. Tesu etÈya dve khÈditÈ bhavissanti, eko puttasinehena paÔijaggito 
bhavissati, iminÈ tena bhavitabbaÑ, imaÑ netvÈ mayhaÑ pitu ÈcikkhitvÈ 
rajje patiÔÔhÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ “ehi ambho, na tvaÑ yakkho, pitu me 
jeÔÔhabhÈtikosi, ehi mayÈ saddhiÑ gantvÈ kulasantake rajje chattaÑ 
ussÈpehÊ”ti vatvÈ itarena “nÈhaÑ manusso”ti vutte “na tvaÑ mayhaÑ 
saddahasi, atthi pana so, yassa saddahasÊ”ti pucchitvÈ “atthi asukaÔÔhÈne 
DibbacakkhukatÈpaso”ti vutte taÑ ÈdÈya tattha agamÈsi. TÈpaso te disvÈva 
“kiÑ karontÈ pitÈputtÈ araÒÒe carathÈ”ti vatvÈ tesaÑ ÒÈtibhÈvaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. SasaÔÔhako (SyÈ) 
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kathesi. PorisÈdo tassa saddahitvÈ “tÈta tvaÑ gaccha, ahaÑ ekasmiÒÒeva 
attabhÈve dvidhÈ jÈto, na me rajjenattho, pabbajissÈmahan”ti tÈpasassa 
santike isipabbajjaÑ pabbaji. Atha naÑ kumÈro vanditvÈ nagaraÑ agamÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ– 
 
 95. “Tato have dhitimÈ rÈjaputto, 
 KataÒjalÊ pariyÈya1 PorisÈdaÑ. 
 AnuÒÒÈto sotthi sukhÊ arogo, 
 PaccÈgamÈ Kapila’malÊnasattÈ”ti– 

gÈthaÑ vatvÈ tassa nagaraÑ gatassa negamÈdÊhi katakiriyaÑ dassento 
osÈnagÈthamÈha– 
 
 96. “TaÑ negamÈ jÈnapadÈ ca sabbe, 
 HatthÈrohÈ rathikÈ pattikÈ ca. 
 NamassamÈnÈ paÒjalikÈ upÈgamuÑ, 
 Namatthu te dukkarakÈrakosÊ”ti. 

 RÈjÈ “kumÈro kira Ègato”ti sutvÈ paccuggamanaÑ akÈsi. KumÈro 
mahÈjanaparivÈro gantvÈ rÈjÈnaÑ vandi. Atha naÑ so pucchi “tÈta kathaÑ 
tÈdisÈ PorisÈdÈ muttosÊ”ti. “TÈta nÈyaÑ yakkho, tumhÈkaÑ jeÔÔhabhÈtiko, 
esa mayhaÑ petteyyo”ti sabbaÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ “tumhehi mama 
petteyyaÑ daÔÔhuÑ vaÔÔatÊ”ti Èha. RÈjÈ ta~khaÓaÒÒeva bheriÑ carÈpetvÈ 
mahantena parivÈrena tÈpasÈnaÑ santikaÑ agamÈsi. MahÈtÈpaso tassa 
yakkhiniyÈ ÈnetvÈ akhÈditvÈ positakÈraÓaÒca yakkhÈbhÈvakÈraÓaÒca tesaÑ 
ÒÈtibhÈvaÒca sabbaÑ vitthÈrato kathesi. RÈjÈ “ehi bhÈtika rajjaÑ kÈrehÊ”ti 
Èha. AlaÑ mahÈrÈjÈti. Tena hi etha uyyÈne vasissatha, ahaÑ vo cat|hi 
paccayehi upaÔÔhahissÈmÊti. Na ÈgacchÈmi mahÈrÈjÈti. RÈjÈ tesaÑ 
assamapadato avid|re ekaÑ pabbatantaraÑ bandhitvÈ mahantaÑ taÄÈkaÑ 
kÈretvÈ kedÈre sampÈdetvÈ mahaÉÉhakulasahassaÑ ÈnetvÈ mahÈgÈmaÑ 
nivÈsetvÈ tÈpasÈnaÑ bhikkhÈcÈriÑ paÔÔhapesi. So gÈmo  
______________________________________________________________ 
 1. PariyagÈ (SÊ), paggayha (SyÈ, I) 
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C|ÄakammÈsadammanigamo nÈma jÈto. SutasomamahÈsattena PorisÈdassa 
Damitapadeso pana MahÈkammÈsadammanigamoti veditabbo.  

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakatthero sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 
TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, tÈpaso SÈriputto, PorisÈdo 
A~gulimÈlo, kaniÔÔhÈ UppalavaÓÓÈ, aggamahesÊ RÈhulamÈtÈ, 
AlÊnasattukumÈro pana ahameva ahosinti. 
 

JayaddisajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ. 
_____ 

 
4. ChaddantajÈtakavaÓÓanÈ (514) 

 KiÑ nu socasÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ 
daharabhikkhuniÑ Èrabbha kathesi. SÈ kira SÈvatthiyaÑ kuladhÊtÈ gharÈvÈse 
ÈdÊnavaÑ disvÈ sÈsane pabbajitvÈ ekadivasaÑ bhikkhunÊhi saddhiÑ 
dhammasavanÈya gantvÈ ala~katadhammÈsane nisÊditvÈ dhammaÑ 
desentassa Dasabalassa aparimÈÓapuÒÒapabhÈvÈbhinibbattaÑ 
uttamar|pasampattiyuttaÑ attabhÈvaÑ oloketvÈ “pariciÓÓapubbÈ nu kho me 
bhavasmiÑ vicarantiyÈ imassa mahÈpurisassa pÈdaparicÈrikÈ”ti cintesi. 
AthassÈ ta~khaÓaÒÒeva jÈtissaraÒÈÓaÑ uppajji “ChaddantavÈraÓakÈle ahaÑ 
imassa mahÈpurisassa pÈdaparicÈrikÈ bh|tapubbÈ”ti. AthassÈ sarantiyÈ 
mahantaÑ pÊtipÈmojjaÑ uppajji. SÈ pÊtivegena mahÈhasitaÑ hasitvÈ puna 
cintesi “pÈdaparicÈrikÈ nÈma sÈmikÈnaÑ hitajjhÈsayÈ appakÈ, 
ahitajjhÈsayÈva bahutarÈ, hitajjhÈsayÈ nu kho ahaÑ imassa mahÈpurisassa 
ahosiÑ; ahitajjhÈsayÈ”ti. SÈ anussaramÈnÈ “ahaÑ appamattakaÑ dosaÑ 
hadaye ÔhapetvÈ vÊsaratanasatikaÑ ChaddantamahÈgajissaraÑ SonuttaraÑ1 
nÈma nesÈdaÑ pesetvÈ visapÊtasallena vijjhÈpetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpesin”ti 
addasa. AthassÈ soko udapÈdi, hadayaÑ uÓhaÑ ahosi, sokaÑ sandhÈretuÑ 
asakkontÊ assasitvÈ passasitvÈ mahÈsaddena parodi. TaÑ disvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SoÓuttaraÑ (SÊ, SyÈ) 
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SatthÈ sitaÑ pÈtu karitvÈ “ko nu kho bhante hetu, ko paccayo sitassa 
pÈtukammÈyÈ”ti bhikkhusaÑghena puÔÔho “bhikkhave ayaÑ 
daharabhikkhunÊ pubbe mayi kataÑ aparÈdhaÑ saritvÈ rodatÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ 
Èhari. 

 AtÊte Himavantapadese ChaddantadahaÑ upanissÈya aÔÔhasahassÈ 
hatthinÈgÈ vasiÑsu iddhimantÈ vehÈsa~gamÈ. TadÈ bodhisatto 
jeÔÔhakavÈraÓassa putto hutvÈ nibbatti, so sabbaseto ahosi rattamukhapÈdo. 
So aparabhÈge vuddhippatto aÔÔhÈsÊtihatthubbedho ahosi 
vÊsaratanasatÈyÈmo. AÔÔhapaÓÓÈsahatthÈya rajatadÈmasadisÈya soÓÉÈya 
samannÈgato. DantÈ panassa parikkhepato pannarasahatthÈ ahesuÑ dÊghato 
tiÑsahatthÈ chabbaÓÓaraÑsÊhi samannÈgatÈ. So aÔÔhannaÑ nÈgasahassÈnaÑ 
jeÔÔhako ahosi, paÒcasate Paccekabuddhe p|jesi. Tassa dve aggamahesiyo 
ahesuÑ C|ÄasubhaddÈ MahÈsubhaddÈ cÈti. NÈgarÈjÈ 
aÔÔhanÈgasahassaparivÈro KaÒcanaguhÈyaÑ vasati. So pana Chaddantadaho 
ÈyÈmato ca vitthÈrato ca paÓÓÈsayojano hoti. Tassa majjhe 
dvÈdasayojanappamÈÓe ÔhÈne sevÈlo vÈ paÓakaÑ vÈ natthi, 
maÓikkhandhavaÓÓa-udakameva santiÔÔhati, tadanantaraÑ yojanavitthataÑ 
suddhaÑ kallahÈravanaÑ, taÑ udakaÑ parikkhipitvÈ ÔhitaÑ, tadanantaraÑ 
yojanavitthatameva suddhaÑ nÊluppalavanaÑ taÑ parikkhipitvÈ ÔhitaÑ, tato 
yojanayojanavitthatÈneva 
rattuppalasetuppalarattapadumasetapadumakumudavanÈni purimaÑ 
purimaÑ parikkhipitvÈ ÔhitÈni. ImesaÑ pana sattannaÑ vanÈnaÑ anantaraÑ 
sabbesampi tesaÑ kallahÈrÈdivanÈnaÑ vasena omissakavanaÑ 
yojanavitthatameva tÈni parikkhipitvÈ ÔhitaÑ. TadanantaraÑ nÈgÈnaÑ 
kaÔippamÈÓe udake yojanavitthatameva rattasÈlivanaÑ, tadanantaraÑ 
udakapariyante yojanavitthatameva nÊlapÊtalohita-
odÈtasurabhisukhumakusumasamÈkiÓÓaÑ khuddakagacchavanaÑ, iti imÈni 
dasa vanÈni yojanavitthatÈneva. Tato 
khuddakarÈjamÈsamahÈrÈjamÈsamuggavanaÑ, tadanantaraÑ tipusa-
elÈlukalÈbukumbhaÓÉavallivanÈni, tato p|garukkhappamÈÓaÑ ucchuvanaÑ, 
tato hatthidantappamÈÓaphalaÑ kadalivanaÑ, tato sÈlavanaÑ, tadanantaraÑ 
cÈÔippamÈÓaphalaÑ panasavanaÑ, tato madhuraphalaÑ ciÒcavanaÑ, tato 
ambavanaÑ, tato kapiÔÔhavanaÑ, tato omissako mahÈvanasaÓÉo, tato 
VeÄuvanaÑ, ayamassa 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 39 

tasmiÑ kÈle sampatti. SaÑyuttaÔÔhakathÈyaÑ pana idÈni 
pavattamÈnasampattiyeva kathitÈ. 

 VeÄuvanaÑ pana parikkhipitvÈ satta pabbatÈ ÔhitÈ. TesaÑ bÈhirantato 
paÔÔhÈya paÔhamo C|ÄakÈÄapabbato nÈma, dutiyo MahÈkÈÄapabbato nÈma, 
tato Udakapabbato1 nÈma, tato Candimapassapabbato nÈma, tato 
S|riyapassapabbato nÈma, tato MaÓipassapabbato nÈma, sattamo 
SuvaÓÓapassapabbato nÈma. So ubbedhato sattayojaniko ChaddantadahaÑ 
parikkhipitvÈ pattassa mukhavaÔÔi viya Ôhito. Tassa abbhantarimaÑ passaÑ 
suvaÓÓavaÓÓaÑ, tato nikkhantena obhÈsena Chaddantadaho 
samuggatabÈlas|riyo viya hoti. BÈhirapabbatesu pana eko ubbedhato 
chayojaniko, eko paÒca, eko cattÈri, eko tÊÓi, eko dve, eko yojaniko, evaÑ 
sattapabbataparikkhittassa pana tassa dahassa pubbuttarakaÓÓe 
udakavÈtappaharaÓokÈse mahÈnigrodharukkho atthi. Tassa khandho 
parikkhepato paÒcayojaniko, ubbedhato sattayojaniko, cat|su disÈsu catasso 
sÈkhÈ chayojanikÈ, uddhaÑ uggatasÈkhÈpi chayojanikÈva, iti so m|lato 
paÔÔhÈya ubbedhena terasayojaniko, sÈkhÈnaÑ orimantato yÈva pÈrimantÈ2 
dvÈdasayojaniko, aÔÔhahi pÈrohasahassehi paÔimaÓÉito muÓÉamaÓipabbato 
viya vilÈsamÈno tiÔÔhati. Chaddantadahassa pana pacchimadisÈbhÈge 
suvaÓÓapassapabbate dvÈdasayojanikÈ KaÒcanaguhÈ tiÔÔhati. Chaddanto 
nÈma nÈgarÈjÈ vassÈratte hemante aÔÔhasahassanÈgaparivuto 
KaÒcanaguhÈyaÑ vasati. GimhakÈle udakavÈtaÑ sampaÔicchamÈno 
mahÈnigrodham|le pÈrohantare tiÔÔhati.  

 Athassa ekadivasaÑ “MahÈsÈlavanaÑ pupphitan”ti taruÓanÈgÈ ÈgantvÈ 
ÈrocayiÑsu. So saparivÈro “sÈlakÊÄaÑ kÊÄissÈmÊ”ti SÈlavanaÑ gantvÈ ekaÑ 
supupphitaÑ sÈlarukkhaÑ kumbhena pahari. TadÈ C|ÄasubhaddÈ 
paÔivÈtapasse ÔhitÈ, tassÈ sarÊre sukkhadaÓÉakamissakÈni purÈÓapaÓÓÈni 
ceva tambakipillikÈni ca patiÑsu. MahÈsubhaddÈ adhovÈtapasse ÔhitÈ, tassÈ 
sarÊre pupphareÓukiÒjakkhapattÈni patiÑsu. C|ÄasubhaddÈ “ayaÑ nÈgarÈjÈ 
attano piyabhariyÈya upari pupphareÓukiÒjakkhapattÈni pÈtesi, 
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mama sarÊre sukkhadaÓÉakamissÈni purÈÓapaÓÓÈni ceva tambakipillikÈni ca 
pÈtesi, hotu, kÈtabbaÑ jÈnissÈmÊ”ti mahÈsatte veraÑ bandhi.  

 Aparampi divasaÑ nÈgarÈjÈ saparivÈro nhÈnatthÈya ChaddantadahaÑ 
otari. Atha dve taruÓanÈgÈ soÓÉÈhi usirakalÈpe gahetvÈ kelÈsak|ÔaÑ 
majjantÈ viya nhÈpesuÑ. TasmiÑ nhatvÈ uttiÓÓe dve kareÓuyo nhÈpesuÑ. 
TÈpi uttaritvÈ mahÈsattassa santike aÔÔhaÑsu. Tato aÔÔhasahassanÈgÈ saraÑ 
otaritvÈ udakakÊÄaÑ kÊÄitvÈ sarato nÈnÈpupphÈni ÈharitvÈ rajatath|paÑ 
ala~karontÈ viya mahÈsattaÑ ala~karitvÈ pacchÈ dve kareÓuyo ala~kariÑsu. 
Atheko hatthÊ sare vicaranto SattuddayaÑ nÈma mahÈpadumaÑ labhitvÈ 
ÈharitvÈ mahÈsattassa adÈsi. So taÑ soÓÉÈya gahetvÈ reÓuÑ kumbhe 
okiritvÈ jeÔÔhakÈya MahÈsubhaddÈya adÈsi. TaÑ disvÈ itarÈ “idampi 
SattuddayaÑ mahÈpadumaÑ attano piyabhariyÈya eva adÈsi, na mayhan”ti 
punapi tasmiÑ veraÑ bandhi.  

 AthekadivasaÑ bodhisatte madhuraphalÈni ceva bhisamuÄÈlÈni ca 
pokkharamadhunÈ yojetvÈ paÒcasate Paccekabuddhe bhojente C|ÄasubhaddÈ 
attanÈ laddhaphalÈphalaÑ PaccekabuddhÈnaÑ datvÈ “bhante ito cavitvÈ 
MaddarÈjakule nibbattitvÈ SubhaddÈ nÈma rÈjakaÒÒÈ hutvÈ vayappattÈ 
BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesibhÈvaÑ patvÈ tassa piyÈ manÈpÈ taÑ attano 
ruciÑ kÈretuÑ samatthÈ hutvÈ tassa ÈcikkhitvÈ ekaÑ luddakaÑ pesetvÈ 
imaÑ hatthiÑ visapÊtena sallena vijjhÈpetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ 
chabbaÓÓaraÑsiÑ vissajjente yamakadante ÈharÈpetuÑ samatthÈ homÊ”ti 
patthanaÑ Ôhapesi. SÈ tato paÔÔhÈya gocaraÑ aggahetvÈ sussitvÈ nacirasseva 
kÈlaÑ katvÈ MaddaraÔÔhe rÈja-aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, 
SubhaddÈtissÈ nÈmaÑ kariÑsu. Atha naÑ vayappattaÑ BÈrÈÓasiraÒÒo 
adaÑsu. SÈ tassa piyÈ ahosi manÈpÈ, soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ jeÔÔhikÈ 
hutvÈ jÈtissaraÒÈÓaÒca paÔilabhi. SÈ cintesi “samiddhÈ me patthanÈ, idÈni 
tassa nÈgassa yamakadante ÈharÈpessÈmÊ”ti. Tato sarÊraÑ telena makkhetvÈ 
kiliÔÔhavatthaÑ nivÈsetvÈ gilÈnÈkÈraÑ dassetvÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ 
maÒcake nipajji. RÈjÈ “kuhiÑ SubhaddÈ”ti vatvÈ “gilÈnÈ”ti sutvÈ 
sirigabbhaÑ pavisitvÈ maÒcake nisÊditvÈ tassÈ piÔÔhiÑ parimajjanto 
paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
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 97. “KiÑ nu socasi’nucca~gi, paÓÉ|’si varavaÓÓini. 
 MilÈyasi visÈlakkhi, mÈlÈva parimadditÈ”ti. 

 Tattha anucca~gÊti kaÒcanasannibhasarÊre. MÈlÈva parimadditÈti 
hatthehi parimadditÈ padumamÈlÈ viya. 

 TaÑ sutvÈ sÈ itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 98. “DohaÄo me mahÈrÈja, supinantenu’pajjhagÈ. 
 Na so sulabhar|pova, yÈdiso mama dohaÄo”ti. 

 Tattha na soti yÈdiso mama supinantenu’pajjhagÈ supine passantiyÈ 
mayÈ diÔÔho dohaÄo, so sulabhar|po viya na hoti, dullabho so, mayhaÑ pana 
taÑ alabhantiyÈ jÊvitaÑ natthÊti avaca. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ gÈthamÈha– 
 
 99. “Ye keci mÈnusÈ kÈmÈ, idha lokamhi nandane. 
 Sabbe te pacurÈ mayhaÑ, ahaÑ te dammi dohaÄan”ti. 

 Tattha pacurÈti bah| sulabhÈ. (  )1. 

 TaÑ sutvÈ devÊ “mahÈrÈja dullabho mama dohaÄo, na taÑ idÈni 
kathemi, yÈvattakÈ pana te vijite luddÈ, te sabbe sannipÈtetha, tesaÑ majjhe 
kathessÈmÊ”ti dÊpentÊ anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 100. “LuddÈ deva samÈyantu, ye keci vijite tava. 
 EtesaÑ ahamakkhissaÑ, yÈdiso mama dohaÄo”ti. (  )2. 

 RÈjÈ “sÈdh|”ti sirigabbhÈ nikkhamitvÈ “yÈvatikÈ tiyojanasatike 
KÈsikaraÔÔhe luddÈ, tesaÑ sannipÈtatthÈya bheriÑ carÈpethÈ”ti amacce 
ÈÓÈpesi. Te tathÈ akaÑsu. Nacirasseva KÈsiraÔÔhavÈsino luddÈ yathÈbalaÑ 
paÓÓÈkÈraÑ gahetvÈ ÈgantvÈ ÈgatabhÈvaÑ raÒÒo 
______________________________________________________________ 
 1. (Bhadde Subhadde idha lokasmiÑ mÈnusÈ kÈmÈ manussehi patthiyamÈnÈ ye keci 

satta ratanÈ, nandane mÈnuse ye keci paÒca kÈmaguÓÈ atthi, sabbe te 
vatthukÈmakilesakÈme ahaÑ te tuyhaÑ dadÈmÊti vadati.) (SyÈ, Ka) 

 2. (Tattha deva ye keci tava vijite luddÈ atthi, sabbe te luddÈ samÈyantu, pakkosassu, 
ahaÑ yÈdiso mama dohaÄo, etesaÑ luddÈnaÑ akkhissaÑ akkhissÈmÊti.) (SyÈ, Ka) 
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ÈrocÈpesuÑ. Te sabbepi saÔÔhisahassamattÈ ahesuÑ. RÈjÈ tesaÑ 
ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ vÈtapÈne Ôhito hatthaÑ pasÈretvÈ tesaÑ ÈgatabhÈvaÑ 
deviyÈ kathento Èha– 
 
 101. “Ime te luddakÈ devi, katahatthÈ visÈradÈ. 
 VanaÒÒ| ca migaÒÒ| ca, mama’tthe cattajÊvitÈ”ti. 

 Tattha ime teti ye tvaÑ sannipÈtÈpesi, ime te. KatahatthÈti 
vijjhanachedanesu katahatthÈ kusalÈ susikkhitÈ. VisÈradÈti nibbhayÈ. 
VanaÒÒ| ca migaÒÒ| cÈti vanÈni ca mige ca jÈnanti. Mama’ttheti sabbepi 
cete mamatthe1 cattajÊvitÈ, yamahaÑ icchÈmi, taÑ karontÊti. 

 TaÑ sutvÈ devÊ te ÈmantetvÈ itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 102. “LuddaputtÈ nisÈmetha, yÈvante’ttha samÈgatÈ. 
 ChabbisÈÓaÑ gajaÑ setaÑ, addasaÑ supine ahaÑ. 
 Tassa dantehi me attho, alÈbhe natthi jÊvitan”ti. 

 (Tattha nisÈmethÈti suÓÈtha. ChabbisÈÓanti chabbaÓÓavisÈÓaÑ.)2 

 TaÑ sutvÈ luddaputtÈ ÈhaÑsu– 
 
 103. “Na no pit|naÑ na pitÈmahÈnaÑ, 
 DiÔÔho suto kuÒjaro chabbisÈÓo. 
 YamaddasÈ supine rÈjaputtÊ, 
 AkkhÈhi no yÈdiso hatthinÈgo”ti. 

 Tattha pit|nanti karaÓatthe sÈmivacanaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–devi neva 
amhÈkaÑ pit|hi, na pitÈmahehi evar|po kuÒjaro diÔÔhapubbo, pageva 
amhehi, tasmÈ attanÈ diÔÔhalakkhaÓavasena akkhÈhi no, yÈdiso tayÈ diÔÔho 
hatthinÈgoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Mama teti sabbepi te mama (I) 
 2. Tattha bhonto luddaputtÈ ettha etasmiÑ ÔhÈne yÈvanto yattakÈ tumhe samÈgatÈ me 

mama vacanaÑ nisÈmetha suÓÈtha. ChabbisÈÓanti chabbaÓÓavisÈÓaÑ. AhaÑ gajaÑ 
kÊdisaÑ? ChabbisÈÓaÑ setaÑ evar|paÑ gajaÑ supine addasaÑ passÈmi, tassa 
nÈgarÈjassa dantehi me attho, alÈbhe natthi jÊvitanti. (SyÈ, Ka) 
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 AnantaragÈthÈpi teheva vuttÈ– 
 
 104. “DisÈ catasso vidisÈ catasso, 
 UddhaÑ adho dasa disÈ imÈyo. 
 KatamaÑ disaÑ tiÔÔhati nÈgarÈjÈ, 
 YamaddasÈ supine chabbisÈÓan”ti. 

 Tattha disÈti disÈsu. Katamanti etÈsu disÈsu katamÈya disÈyÈti. 

 EvaÑ vutte SubhaddÈ sabbe ludde oloketvÈ tesaÑ antare patthaÔapÈdaÑ 
bhattapuÔasadisaja~ghaÑ mahÈjÈÓukaÑ mahÈphÈsukaÑ 
bahalamassutambadÈÔhikaÑ nibbiddhapi~galaÑ dussaÓÔhÈnaÑ bÊbhacchaÑ 
sabbesaÑ matthakamatthakena paÒÒÈyamÈnaÑ mahÈsattassa pubbaveriÑ 
SonuttaraÑ nÈma nesÈdaÑ disvÈ “esa mama vacanaÑ kÈtuÑ sakkhissatÊ”ti 
rÈjÈnaÑ anujÈnÈpetvÈ taÑ ÈdÈya sattabh|mikapÈsÈdassa uparimatalaÑ 
Èruyha uttarasÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ UttarahimavantÈbhimukhaÑ hatthaÑ 
pasÈretvÈ catasso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 105. “Ito ujuÑ uttariyaÑ disÈyaÑ, 
 Atikkamma so satta girÊ brahante. 
 SuvaÓÓapasso nÈma girÊ uÄÈro,  
 Supupphito kimpurisÈnuciÓÓo. 
 
 106. Œruyha selaÑ bhavanaÑ KinnarÈnaÑ, 
 Olokaya pabbatapÈdam|laÑ. 
 Atha dakkhasÊ meghasamÈnavaÓÓaÑ, 
 NigrodharÈjaÑ aÔÔhasahassapÈdaÑ. 
 
 107. Tattha’cchatÊ kuÒjaro chabbisÈÓo, 
 Sabbaseto duppasaho parebhi. 
 Rakkhanti naÑ aÔÔhasahassanÈgÈ, 
 ¢sÈdantÈ vÈtajavappahÈrino. 
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 108. TiÔÔhanti te tum|laÑ passasantÈ, 
 Kuppanti vÈtassapi eritassa. 
 Manussabh|taÑ pana tattha disvÈ, 
 BhasmaÑ kareyyuÑ nÈssa rajopi tassÈ”ti. 

 Tattha itoti imamhÈ ÔhÈnÈ. Uttariyanti uttarÈya. UÄÈroti mahÈ itarehi 
chahi pabbatehi uccataro. OlokayÈti olokeyyÈsi. Tattha’cchatÊti tasmiÑ 
nigrodham|le gimhasamaye udakavÈtaÑ sampaÔicchanto tiÔÔhati. 
Duppasahoti aÒÒe taÑ upagantvÈ pasayhakÈraÑ kÈtuÑ samatthÈ nÈma 
natthÊti duppasaho parebhi. ¢sÈdantÈti rathÊsÈya samÈnadantÈ. 
VÈtajavappahÈrinoti vÈtajavena gantvÈ paccÈmitte paharaÓasÊlÈ evar|pÈ 
aÔÔhasahassanÈgÈ nÈgarÈjÈnaÑ rakkhanti. Tum|lanti1 bhiÑsanakaÑ 
mahÈsaddÈnubandhaÑ assÈsaÑ2 muÒcantÈ tiÔÔhanti. EritassÈti 
vÈtapaharitassa yaÑ saddÈnubandhaÑ eritaÑ calanaÑ kampanaÑ, tassapi 
kuppanti, evaÑpharusÈ te nÈgÈ. NÈssÈti tassa nÈsavÈtena viddhaÑsetvÈ 
bhasmaÑ katassa tassa rajopi na bhaveyyÈti.  

 TaÑ sutvÈ Sonuttaro maraÓabhayabhÊto Èha– 
 
 109. “Bah| hi’me rÈjakulamhi santi, 
 PiÄandhanÈ jÈtar|passa devi. 
 MuttÈ maÓÊ veÄuriyÈmayÈ ca, 
 KiÑ kÈhasi dantapiÄandhanena. 
 MÈretukÈmÈ kuÒjaraÑ chabbisÈÓaÑ, 
 UdÈhu ghÈtessasi luddaputte”ti. 

 Tattha piÄandhanÈti ÈbharaÓÈni. VeÄuriyÈmayÈti veÄuriyamayÈni. 
GhÈtessasÊti udÈhu piÄandhanÈpadesena luddaputte ghÈtÈpesukÈmÈsÊti 
pucchati. 

 Tato devÊ gÈthamÈha– 
 
 110. “SÈ issitÈ dukkhitÈ casmi ludda, 
 UddhaÒca sussÈmi anussarantÊ. 
 Karohi me luddaka etamatthaÑ, 
 DassÈmi te gÈmavarÈni paÒcÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhim|lanti (I, Ka) 2. AssÈsapassÈsaÑ (SÊ, SyÈ) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 45 

 Tattha sÈti sÈ ahaÑ. AnussarantÊti tena vÈraÓena pure mayi kataÑ 
veraÑ anussaramÈnÈ. DassÈmi teti etasmiÑ te atthe nipphÈdite saÑvacchare 
satasahassuÔÔhÈnake paÒca gÈmavare dadÈmÊti. 

 EvaÒca pana vatvÈ “samma luddaputta ahaÑ ‘etaÑ ChaddantahatthiÑ 
mÈrÈpetvÈ yamakadante ÈharÈpetuÑ samatthÈ homÊ’ti pubbe 
PaccekabuddhÈnaÑ dÈnaÑ datvÈ patthanaÑ paÔÔhapesiÑ, mayÈ supinantena 
diÔÔhaÑ nÈma natthi, sÈ pana mayÈ patthitapatthanÈ samijjhissati, tvaÑ 
gacchanto mÈ bhÈyÊ”ti taÑ samassÈsetvÈ pesesi. So “sÈdhu ayye”ti tassÈ 
vacanaÑ sampaÔicchitvÈ “tena hi me pÈkaÔaÑ katvÈ tassa vasanaÔÔhÈnaÑ 
kathehÊ”ti pucchanto imaÑ gÈthamÈha– 
 
 111. “Kattha’cchatÊ kattha mupeti ÔhÈnaÑ, 
 VÊthi’ssa kÈ nhÈnagatassa hoti. 
 KathaÒhi so nhÈyati nÈgarÈjÈ, 
 KathaÑ vijÈnemu gatiÑ gajassÈ”ti. 

 Tattha kattha’cchatÊti kattha vasati. Kattha mupetÊti kattha upeti, kattha 
tiÔÔhatÊti attho. VÊthi’ssa kÈti tassa nhÈnagatassa kÈ vÊthi hoti, kataramaggena 
so gacchati. KathaÑ vijÈnemu gatinti tayÈ akathite mayaÑ kathaÑ tassa 
nÈgarÈjassa gatiÑ vijÈnissÈma, tasmÈ kathehi noti attho. 

 Tato sÈ jÈtissaraÒÈÓena1 paccakkhato diÔÔhaÔÔhÈnaÑ tassa ÈcikkhantÊ 
dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 112. “Tattheva sÈ pokkharaÓÊ ad|re, 
 RammÈ sutitthÈ ca mahodikÈ ca. 
 SampupphitÈ bhamaragaÓÈnuciÓÓÈ, 
 Ettha hi so nhÈyati nÈgarÈjÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈtissaraÒÈÓÈnubhÈvena (Ka) 
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 113. SÊsaÑ nahÈtu’ppalamÈlabhÈrÊ, 
 Sabbaseto puÓÉarÊkattaca~gÊ. 
 ŒmodamÈno gacchati sanniketaÑ, 
 PurakkhatvÈ mahesiÑ sabbabhaddan”ti. 

 Tattha tatthevÈti tassa1 vasanaÔÔhÈneyeva. PokkharaÓÊti 
ChaddantadahaÑ sandhÈyÈha. SampupphitÈti duvidhehi kumudehi tividhehi 
uppalehi paÒcavaÓÓehi ca padumehi samantato pupphitÈ. Ettha hi soti so 
nÈgarÈjÈ ettha Chaddantadahe nhÈyati. UppalamÈlabhÈrÊti2 uppalÈdÊnaÑ 
jalajathalajÈnaÑ pupphÈnaÑ mÈlaÑ dhÈrento3. PuÓÉarÊkattaca~gÊti 
puÓÉarÊkasadisatacena odÈtena a~gena samannÈgato. ŒmodamÈnoti 
Èmoditapamodito. Sanniketanti attano vasanaÔÔhÈnaÑ. PurakkhatvÈti 
sabbabhaddaÑ nÈma mahesiÑ purato katvÈ aÔÔhahi nÈgasahassehi parivuto 
attano vasanaÔÔhÈnaÑ gacchatÊti. 

 TaÑ sutvÈ Sonuttaro “sÈdhu ayye, ahaÑ taÑ vÈraÓaÑ mÈretvÈ tassa 
dante ÈharissÈmÊ”ti sampaÔicchi. Athassa sÈ tuÔÔhÈ sahassaÑ datvÈ “gehaÑ 
tÈva gaccha, ito sattÈhaccayena tattha gamissasÊ”ti taÑ uyyojetvÈ kammÈre 
pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ amhÈkaÑ vÈsipharasu kuddÈla nikhÈdana 
muÔÔhikaveÄugumbacchedana satthatiÓalÈyana asilohadaÓÉakakacakhÈÓuka-
ayasi~ghÈÔakehi attho, sabbaÑ sÊghaÑ katvÈ ÈharathÈ”ti ÈÓÈpetvÈ 
cammakÈre pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ amhÈkaÑ kumbhabhÈragÈhitaÑ 
cammabhastaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, cammayottavarattahatthipÈda-
upÈhanacammachattehipi no attho, sabbaÑ sÊghaÑ katvÈ ÈharathÈ”ti 
ÈÓÈpesi. Te ubhopi sabbÈni tÈni sÊghaÑ katvÈ ÈharitvÈ adaÑsu. SÈ tassa 
pÈtheyyaÑ saÑvidahitvÈ araÓisahitaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbaÑ upakaraÓaÒca 
baddhasattumÈdiÑ katvÈ pÈtheyyaÒca cammabhastÈyaÑ pakkhipi, taÑ 
sabbampi kumbhabhÈramattaÑ ahosi. 

 Sonuttaropi attano parivacchaÑ katvÈ sattame divase ÈgantvÈ deviÑ 
vanditvÈ aÔÔhÈsi. Atha naÑ sÈ “niÔÔhitaÑ te samma sabb|pakaraÓaÑ, imaÑ 
tÈva pasibbakaÑ gaÓhÈ”ti Èha. So pana mahÈthÈmo paÒcannaÑ hatthÊnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Tattha (SÊ, SyÈ) 2. UppalamÈladhÈrÊti (SÊ, SyÈ) 3. Bharanto (I) 
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balaÑ dhÈreti, tasmÈ tamb|lapasibbakaÑ viya ukkhipitvÈ upakacchantare 
ÔhapetvÈ rittahattho viya aÔÔhÈsi. SubhaddÈ luddassa puttadÈrÈnaÑ 
paribbayaÑ datvÈ raÒÒo ÈcikkhitvÈ SonuttaraÑ uyyojesi. Sopi rÈjÈnaÒca 
deviÒca vanditvÈ rÈjanivesanÈ oruyha rathe ÔhatvÈ mahantena parivÈrena 
nagarÈ nikkhamitvÈ gÈmanigamajanapadaparamparÈya paccantaÑ patvÈ 
jÈnapade nivattetvÈ paccantavÈsÊhi saddhiÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ 
manussapathaÑ atikkamma paccantavÈsinopi nivattetvÈ ekakova gacchanto 
tiÑsayojanaÑ patvÈ1 paÔhamaÑ dabbagahanaÑ kÈsagahanaÑ tiÓagahanaÑ 
tulasigahanaÑ saragahanaÑ tirivacchagahananti cha gahanÈni, 
kaÓÔakaveÄugumbagahanÈni2 vettagahanaÑ omissakagahanaÑ naÄagahanaÑ 
saragahanasadisaÑ uragenapi dubbinivijjhaÑ ghanavanagahanaÑ 
rukkhagahanaÑ veÄugahanaÑ aparampi veÄugumbagahanaÑ kalalagahanaÑ 
udakagahanaÑ pabbatagahananti aÔÔhÈrasa gahanÈni paÔipÈÔiyÈ patvÈ3 
dabbagahanÈdÊni asitena lÈyitvÈ tulasigahanÈdÊni 
veÄugumbacchedanasatthena chinditvÈ rukkhe pharasunÈ koÔÔetvÈ 
atimahante rukkhe nikhÈdanena vijjhitvÈ maggaÑ karonto VeÄuvane 
nisseÓiÑ katvÈ veÄugumbaÑ Èruyha veÄuÑ chinditvÈ aparassa veÄugumbassa 
upari pÈtetvÈ veÄugumbamatthakena gantvÈ kalalagahane 
sukkharukkhapadaraÑ attharitvÈ tena gantvÈ aparaÑ attharitvÈ itaraÑ 
ukkhipitvÈ puna purato attharanto taÑ atikkamitvÈ udakagahane doÓiÑ 
katvÈ tÈya udakagahanaÑ taritvÈ pabbatapÈde ÔhatvÈ ayasi~ghÈÔakaÑ 
yottena bandhitvÈ uddhaÑ khipitvÈ pabbate laggÈpetvÈ yottenÈruyha 
vajiraggena lohadaÓÉena pabbataÑ vijjhitvÈ khÈÓukaÑ koÔÔetvÈ tattha ÔhatvÈ 
si~ghÈÔakaÑ ÈkaÉÉhitvÈ puna upari laggÈpetvÈ tattha Ôhito cammayottaÑ 
olambetvÈ taÑ ÈdÈya otaritvÈ heÔÔhimakhÈÓuke bandhitvÈ vÈmahatthena 
yottaÑ gahetvÈ dakkhiÓahatthena muggaraÑ ÈdÈya yottaÑ paharitvÈ 
khÈÓukaÑ nÊharitvÈ puna abhiruhati. EtenupÈyena pabbatamatthakaÑ 
abhiruyha parato otaranto purimanayeneva paÔhamaÑ pabbatamatthake 
khÈÓukaÑ koÔÔetvÈ cammapasibbake yottaÑ bandhitvÈ khÈÓuke veÔhetvÈ 
sayaÑ antopasibbake nisÊditvÈ makkaÔakÈnaÑ makkaÔasuttavissajjanÈkÈrena 
yottaÑ viniveÔhento otarati. Cammachattena vÈtaÑ gÈhÈpetvÈ sakuÓo viya 
otaratÊtipi vadantiyeva. 
______________________________________________________________ 
 1. GantvÈ (SÊ) 2. KaÓÔakagumbagahanÈni (SÊ, SyÈ) 3. UpagantvÈ (SÊ) 

 



 KhuddakanikÈya 48 

 EvaÑ tassa SubhaddÈya vacanaÑ ÈdÈya nagarÈ nikkhamitvÈ sattarasa 
gahanÈni atikkamitvÈ pabbatagahanaÑ patvÈ tatrÈpi cha pabbate atikkamitvÈ 
SuvaÓÓapassapabbatamatthakaÑ ÈruÄhabhÈvaÑ Èvikaronto SatthÈ Èha– 
 
 114. “Tattheva so uggahetvÈna vÈkyaÑ, 
 ŒdÈya t|ÓiÒca dhanuÒca luddo. 
 Vituriyati1 satta girÊ brahante, 
 SuvaÓÓapassaÑ nÈma giriÑ uÄÈraÑ. 
 
 115. Œruyha selaÑ bhavanaÑ kinnarÈnaÑ, 
 OlokayÊ pabbatapÈdam|laÑ. 
 Tattha’ddasÈ meghasamÈnavaÓÓaÑ, 
 NigrodharÈjaÑ aÔÔhasahassapÈdaÑ. 
 
 116. Tattha’ddasÈ kuÒjaraÑ chabbisÈÓaÑ, 
 SabbasetaÑ duppasahaÑ parebhi. 
 Rakkhanti naÑ aÔÔhasahassanÈgÈ, 
 ¢sÈdantÈ vÈtajavappahÈrino. 
 
 117. Tattha’ddasÈ pokkharaÓiÑ ad|re, 
 RammaÑ sutitthaÒca mahodikaÒca. 
 SampupphitaÑ bhamaragaÓÈnuciÓÓaÑ, 
 Hattha hi so nhÈyati nÈgarÈjÈ. 
 
 118. DisvÈna nÈgassa gatiÑ ÔhitiÒca, 
 VÊthissa’yÈ nhÈnagatassa hoti. 
 OpÈtamÈgacchi anariyar|po, 
 Payojito cittavasÈnugÈyÈ”ti. 

 Tattha soti bhikkhave so luddo tattheva sattabh|mikapÈsÈdatale ÔhitÈya 
tassÈ SubhaddÈya vacanaÑ uggahetvÈ sarat|ÓiÒca mahÈdhanuÒca ÈdÈya 
pabbatagahanaÑ patvÈ “kataro nu kho SuvaÓÓapassapabbato nÈmÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Vituriya so (SÊ, SyÈ) 
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satta mahÈpabbate vituriyati, tasmiÑ kÈle tuleti tÊreti. So evaÑ tÊrento 
SuvaÓÓapassaÑ nÈma giriÑ uÄÈraÑ disvÈ “ayaÑ so bhavissatÊ”ti cintesi. 
OlokayÊti taÑ kinnarÈnaÑ bhavanabh|taÑ pabbataÑ Èruyha SubhaddÈya 
dinnasaÒÒÈvasena heÔÔhÈ olokesi. TatthÈti tasmiÑ pabbatapÈdam|le 
avid|reyeva taÑ nigrodhaÑ addasa. 

 TatthÈti tasmiÑ nigrodharukkham|le ÔhitaÑ. TatthÈti tattheva 
antopabbate tassa nigrodhassÈvid|re yattha so nhÈyati, taÑ pokkharaÓiÑ 
addasa. DisvÈnÈti SuvaÓÓapassapabbatÈ oruyha hatthÊnaÑ gatakÈle 
hatthipÈda-upÈhanaÑ Èruyha tassa nÈgaraÒÒo gataÔÔhÈnaÑ 
nibaddhavasanaÔÔhÈnaÑ upadhÈrento “iminÈ maggena gacchati, idha 
nhÈyati, nhatvÈ uttiÓÓo, idha tiÔÔhatÊ”ti sabbaÑ disvÈ ahirikabhÈvena 
anariyar|po tÈya cittavasÈnugÈya payojito, tasmÈ opÈtaÑ Ègacchi paÔipajji, 
ÈvÈÔaÑ khaÓÊti attho. 

 TatrÈyaÑ anupubbikathÈ–“so kira mahÈsattassa vasanokÈsaÑ 
sattamÈsÈdhikehi sattahi saÑvaccharehi sattahi ca divasehi patvÈ 
vuttanayeneva tassa vasanokÈsaÑ sallakkhetvÈ “idha ÈvÈÔaÑ khaÓitvÈ 
tasmiÑ Ôhito vÈraÓÈdhipatiÑ visapÊtena sallena vijjhitvÈ jÊvitakkhayaÑ 
pÈpessÈmÊ”ti vavatthapetvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ thambhÈdÊnaÑ atthÈya 
rukkhe chinditvÈ dabbasambhÈre sajjetvÈ hatthÊsu nhÈnatthÈya gatesu tassa 
vasanokÈse mahÈkuddÈlena caturassaÑ ÈvÈÔaÑ khaÓitvÈ uddhatapaÑsuÑ 
bÊjaÑ vapanto viya udakena vikiritvÈ udukkhalapÈsÈÓÈnaÑ upari thambhe 
patiÔÔhapetvÈ tulÈ ca kÈje ca1 datvÈ padarÈni attharitvÈ kaÓÉappamÈÓaÑ2 
chiddaÑ katvÈ upari paÑsuÒca kacavaraÒca pakkhipitvÈ ekena passena 
attano pavisanaÔÔhÈnaÑ katvÈ evaÑ niÔÔhite ÈvÈÔe pacc|sakÈleyeva 
patisÊsakaÑ3 paÔimuÒcitvÈ kÈsÈyÈni paridahitvÈ saddhiÑ visapÊtena sallena 
dhanuÑ ÈdÈya ÈvÈÔaÑ otaritvÈ aÔÔhÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 119. “KhaÓitvÈna kÈsuÑ phalakehi chÈdayi, 
 AttÈna’modhÈya dhanuÒca luddo. 
 PassÈgataÑ puthusallena nÈgaÑ, 
 SamappayÊ dukkaÔakammakÈrÊ. 
______________________________________________________________ 
 1. TulÈdhÈre ca (SÊ, SyÈ) 2. KaÓÔhamÈÓaÑ (SÊ) 3. PaÔisÊsakaÑ (SÊ, SyÈ, I)  
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 120. Viddho ca nÈgo koÒca’manÈdi ghoraÑ, 
 Sabbe ca nÈgÈ ninnaduÑ1 ghorar|paÑ. 
 TiÓaÒca kaÔÔhaÒca raÓaÑ karontÈ, 
 DhÈviÑsu te aÔÔha disÈ samantato. 
 
 121. Vadhissametanti parÈmasanto, 
 KÈsÈvamaddakkhi dhajaÑ isÊnaÑ. 
 Dukkhena phuÔÔhassu’dapÈdi saÒÒÈ, 
 Arahaddhajo sabbhi avajjhar|po”ti. 

 Tattha odhÈyÈti odahitvÈ pavesetvÈ. PassÈgatanti attano ÈvÈÔassa 
passaÑ ÈgataÑ. So kira dutiyadivase ÈgantvÈ nhatvÈ uttiÓÓo tasmiÑ 
mahÈvisÈlamÈlake nÈma padese aÔÔhÈsi. Athassa sarÊrato udakaÑ 
nÈbhipadesena ogalitvÈ tena chiddena luddassa sarÊre pati. TÈya saÒÒÈya so 
mahÈsattassa ÈgantvÈ ÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ passÈgataÑ puthunÈ sallena 
samappayi vijjhi. DukkaÔakammakÈrÊti tassa mahÈsattassa kÈyikacetasikassa 
dukkhassa uppÈdanena dukkaÔassa kammassa kÈrako. 

 KoÒca’manÈdÊti koÒcanÈdaÑ akari. Tassa kira taÑ sallaÑ nÈbhiyaÑ 
pavisitvÈ pihakÈdÊni saÒcuÓÓetvÈ antÈni chinditvÈ piÔÔhibhÈgaÑ pharasunÈ 
padÈlentaÑ viya uggantvÈ ÈkÈse pakkhandi. Bhinnarajatakumbhato rajanaÑ 
viya pahÈramukhena lohitaÑ pagghari, balavavedanÈ uppajji. So vedanaÑ 
adhivÈsetuÑ asakkonto vedanÈppatto sakalapabbataÑ ekaninnÈdaÑ karonto 
tikkhattuÑ mahantaÑ koÒcanÈdaÑ nadi. Sabbe cÈti2 tepi sabbe 
aÔÔhasahassanÈgÈ taÑ saddaÑ sutvÈ maraÓabhayabhÊtÈ ghorar|paÑ 
ninnaduÑ anuravaÑ kariÑsu. RaÓaÑ3 karontÈti tena saddena gantvÈ 
ChaddantavÈraÓaÑ vedanÈppattaÑ disvÈ “paccÈmittaÑ gaÓhissÈmÈ”ti 
tiÓaÒca kaÔÔhaÒca cuÓÓavicuÓÓaÑ karontÈ samantÈ dhÈviÑsu. 

 Vadhissametanti “bhikkhave so ChaddantavÈraÓo disÈ pakkantesu 
nÈgesu SubhaddÈya kareÓuyÈ passe ÔhatvÈ sandhÈretvÈ samassÈsayamÈnÈya 
vedanaÑ adhivÈsetvÈ kaÓÉassa ÈgataÔÔhÈnaÑ sallakkhento 
______________________________________________________________ 
 1. Ninnadu (SyÈ), ninnÈdaÑ (Ka) 2. SabbevÈti (SÊ) 3. CuÓÓaÑ (SÊ, I, Ka) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 51 

“sace idaÑ puratthimadisÈdÊhi ÈgataÑ abhavissa, kumbhÈdÊhi pavisitvÈ 
pacchimakÈyÈdÊhi nikkhamissa1, idaÑ pana nÈbhiyÈ pavisitvÈ ÈkÈsaÑ 
pakkhandi, tasmÈ pathaviyaÑ Ôhitena vissaÔÔhaÑ bhavissatÊ”ti upadhÈretvÈ 
ÔhitaÔÔhÈnaÑ upaparikkhitukÈmo “ko jÈnÈti, kiÑ bhavissati, SubhaddaÑ 
apanetuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ “bhadde aÔÔhasahassanÈgÈ mama paccÈmittaÑ 
pariyesantÈ disÈ pakkhandÈ, tvaÑ idha kiÑ karosÊ”ti vatvÈ “deva ahaÑ 
tumhe sandhÈretvÈ samassÈsentÊ ÔhitÈ, khamatha me”ti tikkhattuÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ cat|su ÔhÈnesu vanditvÈ tÈya ÈkÈsaÑ pakkhandÈya 
nÈgarÈjÈ bh|miÑ pÈdanakhena pahari, padaraÑ uppatitvÈ gataÑ. So 
chiddena olokento SonuttaraÑ disvÈ “vadhissÈmi nan”ti cittaÑ uppÈdetvÈ 
rajatadÈmavaÓÓasoÓÉaÑ pavesetvÈ parÈmasanto BuddhÈnaÑ isÊnaÑ dhajaÑ 
kÈsÈvaÑ addakkhi. Luddo kÈsÈvaÑ mahÈsattassa hatthe Ôhapesi. So taÑ 
ukkhipitvÈ purato Ôhapesi. Athassa tena tathÈr|penapi dukkhena phuÔÔhassa 
“arahaddhajo nÈma sabbhi paÓÉitehi avajjhar|po, aÒÒadatthu sakkÈtabbo 
garukÈtabboyevÈ”ti ayaÑ saÒÒÈ udapÈdi. 

 So tena saddhiÑ sallapanto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 122. “AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ, yo vatthaÑ paridahissati. 
 Apeto damasaccena, na so kÈsÈvamarahati. 
 
 123. Yo ca vantakasÈvassa, sÊlesu susamÈhito. 
 Upeto damasaccena, sa ve kÈsÈvamarahatÊ”ti. 

 Tassattho–samma luddaputta yo puriso rÈgÈdÊhi kasÈvehi anikkasÈvo 
indriyadamena ceva vacÊsaccena ca apeto anupagato tehi guÓehi 
kasÈvarasapÊtaÑ kÈsÈvavatthaÑ paridahati, so taÑ kÈsÈvaÑ nÈrahati, 
nÈnucchaviko so tassa vatthassa. Yo pana tesaÑ kasÈvÈnaÑ vantattÈ 
vantakasÈvo assa sÊlesu susamÈhito supatiÔÔhito paripuÓÓasÊlÈcÈro, so taÑ 
kÈsÈvaÑ arahati nÈmÈti. 

 EvaÑ vatvÈ mahÈsatto tasmiÑ cittaÑ nibbÈpetvÈ “samma kimatthaÑ 
tvaÑ maÑ vijjhasi, kiÑ attano atthÈya2, udÈhu aÒÒena payojitosÊ”ti pucchi. 
TamatthaÑ ÈvÊkaronto SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. Nikkhamissati (SÊ, SyÈ, I) 2. Atthena (I, Ka) 
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 124. “Samappito puthusallena nÈgo, 
 AduÔÔhacitto luddakamajjhabhÈsi. 
 Ki’matthayaÑ kissa vÈ samma hetu, 
 MamaÑ vadhÊ kassa vÈ’yaÑ payogo”ti. 

 Tattha ki’matthayanti ÈyatiÑ kiÑ patthento. Kissa vÈti kissa hetu kena 
kÈraÓena, kiÑ nÈma tava mayÈ saddhiÑ veranti adhippÈyo. Kassa vÈti kassa 
vÈ aÒÒassa ayaÑ payogo, kena payojito maÑ avadhÊti attho. 

 Athassa Ècikkhanto luddo gÈthamÈha– 
 
 125. “KÈsissa raÒÒo mahesÊ bhadante, 
 SÈ p|jitÈ rÈjakule SubhaddÈ. 
 TaÑ addasÈ sÈ ca mamaÑ asaÑsi, 
 Dantehi atthoti ca maÑ avocÈ”ti. 

 Tattha p|jitÈti aggamahesiÔÔhÈne ÔhapetvÈ p|jitÈ. AddasÈti sÈ kira taÑ 
supinante addasa. AsaÑsÊti sÈ ca mama sakkÈraÑ kÈretvÈ 
“Himavantapadese evar|po nÈma nÈgo asukasmiÑ nÈma ÔhÈne vasatÊ”ti 
mamaÑ Ècikkhi. DantehÊti tassa nÈgassa chabbaÓÓaraÑsisamujjalÈ dantÈ, 
tehi mama attho, piÄandhanaÑ kÈretukÈmÈmhi, te me ÈharÈti maÑ avocÈti. 

 TaÑ sutvÈ “idaÑ C|ÄasubhaddÈya kamman”ti ÒatvÈ mahÈsatto vedanaÑ 
adhivÈsetvÈ “tassÈ mama dantehi attho natthi, maÑ mÈretukÈmatÈya pana 
pahiÓÊ”ti dÊpento gÈthÈdvayamÈha– 
 
 126. “Bah| hime dantayugÈ uÄÈrÈ, 
 Ye me pit|naÒca pitÈmahÈnaÑ. 
 JÈnÈti sÈ kodhanÈ rÈjaputtÊ, 
 VadhattikÈ veramakÈsi bÈlÈ. 
 
 127. UÔÔhehi tvaÑ ludda kharaÑ gahetvÈ, 
 Dante ime chinda purÈ marÈmi. 
 VajjÈsi taÑ kodhanaÑ rÈjaputtiÑ, 
 NÈgo hato handa ima’ssa dantÈ”ti. 
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 Tattha imeti tassa kira pitu pitÈmahÈnaÑ dantÈ mÈ vinassant|ti 
guhÈyaÑ sannicitÈ, te sandhÈya evamÈha. JÈnÈtÊti bah|naÑ vÈraÓÈnaÑ idha 
sannicite dante jÈnÈti. VadhatthikÈti kevalaÑ pana sÈ maÑ mÈretukÈmÈ 
appamattakaÑ dosaÑ hadaye ÔhapetvÈ attano veraÑ akÈsi, evar|pena 
pharusakammena matthakaÑ pÈpesi. Kharanti kakacaÑ. PurÈ marÈmÊti yÈva 
na marÈmi. VajjÈsÊti vadeyyÈsi. Handa imassa dantÈti hato so mayÈ nÈgo, 
manoratho te matthakappatto, gaÓha, ime tassa dantÈti. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ nisÊdanaÔÔhÈnÈ vuÔÔhÈya kakacaÑ ÈdÈya “dante 
chindissÈmÊ”ti tassa santikaÑ upagato. So pana ubbedhato aÔÔhÈsÊtihattho 
rajatapabbato viya Ôhito, tenassa so dantaÔÔhÈnaÑ na pÈpuÓi. Atha1 

mahÈsatto kÈyaÑ upanÈmento heÔÔhÈsÊsako nipajji. TadÈ nesÈdo 
mahÈsattassa rajatadÈmasadisaÑ soÓÉaÑ maddanto abhiruhitvÈ KelÈsak|Ôe 
viya kumbhe ÔhatvÈ mukhakoÔimaÑsaÑ dhanukena2 paharitvÈ anto 
pakkhipitvÈ kumbhato oruyha kakacaÑ antomukhe pavesesi, ubhohi 
hatthehi daÄhaÑ aparÈparaÑ kaÉÉhi. MahÈsattassa balavavedanÈ uppajji, 
mukhaÑ lohitena p|ri. NesÈdo ito cito ca saÒcÈrento kakacena chindituÑ 
nÈsakkhi. Atha naÑ mahÈsatto mukhato lohitaÑ chaÉÉetvÈ vedanaÑ 
adhivÈsetvÈ “kiÑ samma chindituÑ na sakkosÊ”ti pucchi. Œma sÈmÊti. 
MahÈsatto satiÑ paccupaÔÔhapetvÈ “tena hi samma mama soÓÉaÑ 
ukkhipitvÈ kakacakoÔiÑ gaÓhÈpehi, mama sayaÑ soÓÉaÑ ukkhipituÑ balaÑ 
natthÊ”ti Èha. NesÈdo tathÈ akÈsi. 

 MahÈsatto soÓÉÈya kakacaÑ gahetvÈ aparÈparaÑ cÈresi3, dantÈ kaÄÊrÈ 
viya chijjiÑsu. Atha naÑ te ÈharÈpetvÈ gaÓhitvÈ “samma luddaputta ahaÑ 
ime dante tuyhaÑ dadamÈno neva ‘mayhaÑ appiyÈ’ti dammi, na 
sakkattamÈrattabrahmattÈni patthento, imehi pana me dantehi sataguÓena 
sahassaguÓena satasahassaguÓena sabbaÒÒutaÒÒÈÓadantÈva piyatarÈ, 
sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔivedhÈya me idaÑ puÒÒaÑ paccayo hot|”ti dante datvÈ 
“samma idaÑ ÔhÈnaÑ kittakena kÈlena ÈgatosÊ”ti pucchitvÈ 
“sattamÈsasattadivasÈdhikehi sattahi saÑvaccharehÊ”ti vutte “gaccha 
______________________________________________________________ 
 1. Athassa (SÊ, SyÈ) 2. JÈÓunÈ (SyÈ, I, Ka) 3. CÈlesi (I, Ka) 
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imesaÑ dantÈnaÑ ÈnubhÈvena sattadivasabbhantareyeva BÈrÈÓasiÑ 
pÈpuÓissasÊ”ti vatvÈ tassa parittaÑ katvÈ taÑ uyyojesi. UyyojetvÈ ca pana 
anÈgatesuyeva tesu nÈgesu SubhaddÈya ca anÈgatÈya kÈlamakÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 128. “UÔÔhÈya so luddo kharaÑ gahetvÈ, 
 ChetvÈna dantÈni gajuttamassa. 
 Vagg| subhe appaÔime pathabyÈ, 
 ŒdÈya pakkÈmi tato hi khippan”ti. 

 Tattha vagg|ti vilÈsavante. Subheti sundare. AppaÔimeti imissaÑ 
pathaviyaÑ aÒÒehi dantehi asadiseti. 

 TasmiÑ pakkante te nÈgÈ paccÈmittaÑ adisvÈ ÈgamiÑsu. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 129. “BhayaÔÔitÈ nÈgavadhena aÔÔÈ, 
 Ye te nÈgÈ aÔÔha disÈ vidhÈvuÑ. 
 AdisvÈna posaÑ gajapaccamittaÑ, 
 PaccÈgamuÑ yena so nÈgarÈjÈ”ti. 

 Tattha sayaÔÔitÈti1 maraÓabhayena upaddutÈ. AÔÔÈti dukkhitÈ. 
Gajapaccamittanti gajassa paccÈmittaÑ. Yena soti yattha visÈlamÈlake so 
nÈgarÈjÈ kÈlaÑ katvÈ KelÈsapabbato viya patito, taÑ ÔhÈnaÑ paccÈgamunti 
attho. 

 Tehi pana saddhiÑ MahÈsubhaddÈpi ÈgatÈ. Te sabbepi aÔÔhasahassanÈgÈ 
tattha roditvÈ kanditvÈ mahÈsattassa kulupakÈnaÑ PaccekabuddhÈnaÑ 
santikaÑ gantvÈ “bhante tumhÈkaÑ paccayadÈyako visapÊtena sallena 
viddho kÈlakato, sÊvathikadassanamassa ÈgacchathÈ”ti vadiÑsu. PaÒcasatÈ 
PaccekabuddhÈpi ÈkÈsenÈgantvÈ visÈlamÈlake otariÑsu. TasmiÑ khaÓe dve 
taruÓanÈgÈ nÈgaraÒÒo sarÊraÑ dantehi ukkhipitvÈ Paccekabuddhe 
vandÈpetvÈ citakaÑ ÈropetvÈ jhÈpayiÑsu. PaccekabuddhÈ sabbarattiÑ  
______________________________________________________________ 
 1. BhayadditÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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ÈÄÈhane dhammasajjhÈyamakaÑsu. AÔÔhasahassanÈgÈ ÈÄÈhanaÑ nibbÈpetvÈ 
vanditvÈ nhatvÈ MahÈsubhaddaÑ purato katvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÑ 
agamaÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 130. “Te tattha kanditvÈ roditvÈna1 nÈgÈ, 
 SÊse sake paÑsukaÑ okiritvÈ. 
 AgamaÑsu te sabbe sakaÑ niketaÑ, 
 PurakkhatvÈ mahesiÑ sabbabhaddan”ti. 

tattha paÑsukanti ÈÄÈhanapaÑsukaÑ. 

 Sonuttaropi appatteyeva sattame divase dante ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ 
sampÈpuÓi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 131. “ŒdÈya dantÈni gajuttamassa, 
 Vagg| subhe appaÔime pathabyÈ. 
 SuvaÓÓarÈjÊhi samanta’modare, 
 So luddako kÈsipuraÑ upÈgami. 
 Upanesi so rÈjakaÒÒÈya dante, 
 NÈgo hato handa ima’ssa dantÈ”ti. 

 Tattha suvaÓÓarÈjÊhÊti suvaÓÓarÈjiraÑsÊhi. Samanta’modareti samantato 
obhÈsante sakalavanasaÓÉaÑ suvaÓÓavaÓÓaÑ viya karonte. UpanesÊti ahaÑ 
ChaddantavÈraÓassa chabbaÓÓaraÑsivissajjane yamakadante ÈdÈya 
ÈgacchÈmi, nagaraÑ ala~kÈrÈpethÈti deviyÈ sÈsanaÑ pesetvÈ tÈya raÒÒo 
ÈrocÈpetvÈ devanagaraÑ viya nagare ala~kÈrÈpite Sonuttaropi nagaraÑ 
pavisitvÈ pÈsÈdaÑ ÈruhitvÈ dante upanesi, upanetvÈ ca pana “ayye yassa 
kira tumhe appamattakaÑ dosaÑ hadaye karittha, so nÈgo mayÈ hato mato, 
‘matabhÈvaÑ me ÈroceyyÈsÊ’ti Èha, tassa matabhÈvaÑ tumhe jÈnÈtha, 
gaÓhatha, ime tassa dantÈ”ti dante adÈsi. 

 SÈ mahÈsattassa chabbaÓÓaraÑsivicittadante maÓitÈlavaÓÔena gahetvÈ 
|r|su ÔhapetvÈ purimabhave2 attano piyasÈmikassa dante olokentÊ  
______________________________________________________________ 
 1. Roditva (SÊ, I) 2. PorÈÓakassa (Ka) 
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“evar|paÑ sobhaggappattaÑ vÈraÓaÑ visapÊtena sallena jÊvitakkhayaÑ 
pÈpetvÈ ime dante chinditvÈ Sonuttaro Ègato”ti mahÈsattaÑ anussarantÊ 
sokaÑ uppÈdetvÈ adhivÈsetuÑ nÈsakkhi. AthassÈ tattheva hadayaÑ phali, 
taÑ divasameva kÈlamakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 132. “DisvÈna dantÈni gajuttamassa, 
 Bhattuppiyassa purimÈya jÈtiyÈ. 
 Tattheva tassÈ hadayaÑ aphÈli, 
 Teneva sÈ kÈlamakÈsi bÈlÈ”ti. 
 
 133. “Sambodhipatto sa mahÈnubhÈvo, 
 SitaÑ akÈsÊ parisÈya majjhe. 
 PucchiÑsu bhikkh| suvimuttacittÈ, 
 NÈkÈraÓe pÈtukaronti BuddhÈ. 
 
 134. Ya’maddasÈtha dahariÑ kumÈriÑ, 
 KÈsÈyavatthaÑ anagÈriyaÑ carantiÑ. 
 SÈ kho tadÈ rÈjakaÒÒÈ ahosi, 
 AhaÑ tadÈ nÈgarÈjÈ ahosiÑ. 
 
 135. ŒdÈya dantÈni gajuttamassa, 
 Vagg| subhe appaÔime pathabyÈ. 
 Yo luddako kÈsipuraÑ upÈgami, 
 So kho tadÈ Devadatto ahosi. 
 
 136. AnÈvas|raÑ cirarattasaÑsitaÑ, 
 UccÈvacaÑ caritamidaÑ purÈÓaÑ. 
 VÊtaddaro vÊtasoko visallo, 
 SayaÑ abhiÒÒÈya abhÈsi Buddho. 
 
 137. AhaÑ vo tena kÈlena, ahosiÑ tattha bhikkhavo.  
 NÈgarÈjÈ tadÈ homi, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti– 
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imÈ gÈthÈ Dasabalassa guÓe vaÓÓentehi dhammasa~gÈhakattherehi ÔhapitÈ. 

 Tattha sitaÑ akÈsÊti so sambodhippatto SatthÈ mahÈnubhÈvo 
ala~katadhammasabhÈyaÑ ala~katadhammÈsane parisamajjhe nisinno 
ekadivasaÑ sitaÑ akÈsi. NÈkÈraÓeti “bhante BuddhÈ nÈma akÈraÓe sitaÑ na 
karonti, tumhe hi ca sitaÑ kataÑ, kena nu kho kÈraÓena sitaÑ katan”ti 
mahÈkhÊÓÈsavÈ bhikkh| pucchiÑsu. Ya’maddasÈthÈti evaÑ puÔÔho Èvuso 
SatthÈ attano sitakÈraÓaÑ Ècikkhanto ekaÑ daharabhikkhuniÑ dassetvÈ 
evamÈha, bhikkhave yaÑ ekaÑ daharaÑ yobbanappattaÑ kumÈriÑ 
kÈsÈyavatthaÑ anagÈriyaÑ upetaÑ pabbajitvÈ imasmiÑ sÈsane carantiÑ 
addasÈtha passatha, sÈ tadÈ “visapÊtena sallena nÈgarÈjaÑ vijjhitvÈ 
vadhehÊ”ti Sonuttarassa pesetÈ rÈjakaÒÒÈ ahosi. Tena gantvÈ jÊvitakkhayaÑ 
pÈpito ahaÑ tadÈ so nÈgarÈjÈ ahosinti attho. Devadattoti bhikkhave idÈni 
Devadatto tadÈ so luddako ahosi.  

 AnÈvas|ranti na avas|raÑ, anattha~gatas|riyanti attho. 
CirarattasaÑsitanti ito ciraratte1 anekavassakoÔimatthake saÑsitaÑ 
saÑsaritaÑ anuciÓÓaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–Èvuso ito 
anekavassakoÔimatthake saÑsaritampi pubbaÓhe kataÑ taÑ divasameva 
sÈyanhe saranto viya attano caritavasena uccattÈ tÈya rÈjadhÊtÈya ca 
Sonuttarassa ca caritavasena nÊcattÈ uccÈnÊcaÑ caritaÑ idaÑ purÈÓaÑ 
rÈgÈdÊnaÑ darÈnaÑ vigatatÈya vÊtaddaro, ÒÈtidhanasokÈdÊnaÑ abhÈvena 
vÊtasoko, rÈgasallÈdÊnaÑ vigatattÈ visallo attanÈva jÈnitvÈ Buddho abhÈsÊti. 
AhaÑ voti ettha voti nipÈtamattaÑ, bhikkhave ahaÑ tena kÈlena tattha 
Chaddantadahe ahosinti attho. NÈgarÈjÈti honto ca pana na aÒÒo koci tadÈ 
homi, atha kho nÈgarÈjÈ homÊti attho. EvaÑ dhÈrethÈti tumhe taÑ jÈtakaÑ 
evaÑ dhÈretha uggaÓhÈtha pariyÈpuÓÈthÈti. 

 ImaÒca pana dhammadesanaÑ sutvÈ bah| sotÈpannÈdayo ahesuÑ. SÈ 
pana bhikkhunÊ pacchÈ vipassitvÈ arahattaÑ pattÈti. 
 

ChaddantajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Cirato (SÊ, SyÈ) 
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5. SambhavajÈtakavaÓÓanÈ (515) 

 RajjaÒca paÔipannÈ’smÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
paÒÒÈpÈramiÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu MahÈ-uma~gajÈtake1 
Èvi bhavissati. 

 AtÊte pana KururaÔÔhe Indapatthanagare2 DhanaÒcayakorabyo nÈma rÈjÈ 
rajjaÑ kÈresi. Tassa Sucirato nÈma brÈhmaÓo purohito 
atthadhammÈnusÈsako ahosi. RÈjÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karonto dhammena 
rajjamanusÈsi. So ekadivasaÑ dhammayÈgaÑ nÈma paÒhaÑ abhisa~kharitvÈ 
SucirataÑ nÈma brÈhmaÓaÑ purohitaÑ Èsane nisÊdÈpetvÈ sakkÈraÑ katvÈ 
paÒhaÑ pucchanto catasso gÈthÈyo abhÈsi–  
 
 138. “RajjaÒca paÔipannÈ’sma, ÈdhipaccaÑ SucÊrata. 
 MahattaÑ pattumicchÈmi, vijetuÑ pathaviÑ imaÑ. 
 
 139. Dhammena no adhammena, adhammo me na ruccati. 
 Kiccova dhammo carito, raÒÒo hoti SucÊrata. 
 
 140. Idha cevÈninditÈ yena, pecca yena aninditÈ. 
 YasaÑ devamanussesu, yena pappomu brÈhmaÓa. 
 
 141. YohaÑ atthaÒca dhammaÒca, kattumicchÈmi brÈhmaÓa. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, brÈhmaÓa’kkhÈhi pucchito”ti. 

 Tattha rajjanti Ècariya mayaÑ imasmiÑ sattayojanike Indapatthanagare 
rajjaÒca, tiyojanasatike KururaÔÔhe issarabhÈvasa~khÈtaÑ ÈdhipaccaÒca. 
PaÔipannÈ’smÈti adhigatÈ bhavÈma. Mahattanti idÈni mahantabhÈvaÑ. 
PattumicchÈmi vijetunti imaÑ pathaviÑ dhammena abhibhavituÑ 
ajjhottharituÑ icchÈmi. KiccovÈti avasesajanehi raÒÒo carito dhammo kicco 
karaÓÊyataro. RÈjÈnuvattako hi loko, so tasmiÑ dhammike sabbopi 
dhammiko hoti. TasmÈ esa dhammo nÈma raÒÒova kiccoti. 

 Idha cevÈninditÈti yena mayaÑ idhaloke paraloke ca aninditÈ. Yena 
pappom|ti3 yena mayaÑ nirayÈdÊsu anibbattitvÈ devesu ca manussesu ca 
yasaÑ issariyaÑ sobhaggaÑ pÈpuÓeyyÈma, taÑ no kÈraÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 204 piÔÔhe. 2. Indapattanagare (SÊ, SyÈ, I) 3. Pappem|ti (SÊ) 
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kathehÊti. Yohanti brÈhmaÓa yo ahaÑ phalavipÈkasa~khÈtaÑ atthaÒca tassa 
atthassa hetubh|taÑ dhammaÒca kattuÑ samÈdÈya vattituÑ uppÈdetuÒca 
icchÈmi. TaÑ tvanti tassa mayhaÑ tvaÑ sukheneva nibbÈnagÈmimaggaÑ 
Èruyha apaÔisandhikabhÈvaÑ patthentassa taÑ atthaÒca dhammaÒca 
pucchito akkhÈhi, pÈkaÔaÑ katvÈ kathehÊti brÈhmaÓaÑ dhammayÈgapaÒhaÑ 
pucchi. 

 AyaÑ pana paÒho gambhÊro Buddhavisayo, SabbaÒÒubuddhameva taÑ 
pucchituÑ yuttaÑ, tasmiÑ asati sabbaÒÒutaÒÒÈÓapariyesakaÑ bodhisattanti. 
Sucirato pana attano abodhisattatÈya paÒhaÑ kathetuÑ nÈsakkhi, asakkonto 
ca paÓÉitamÈnaÑ akatvÈ attano asamatthabhÈvaÑ kathento gÈthamÈha– 
 
 142. “NÈÒÒatra vidhurÈ rÈja, etadakkhÈtumarahati. 
 YaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, kattumicchasi khattiyÈ”ti. 

 Tassattho–avisayo esa mahÈrÈja paÒho mÈdisÈnaÑ. AhaÒhi nevassa 
ÈdiÑ, na pariyosÈnaÑ passÈmi, andhakÈraÑ paviÔÔho viya homi. 
BÈrÈÓasiraÒÒo pana purohito Vidhuro nÈma brÈhmaÓo atthi, so etaÑ 
Ècikkheyya, taÑ ÔhapetvÈ yaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca kattumicchasi, 
etaÑ akkhÈtuÑ na aÒÒo arahatÊti. 

 RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “tena hi brÈhmaÓa khippaÑ tassa santikaÑ 
gacchÈhÊ”ti paÓÓÈkÈraÑ datvÈ taÑ pesetukÈmo hutvÈ gÈthamÈha– 
 
 143. “Ehi kho pahito gaccha, Vidhurassa upantikaÑ. 
 NikkhaÒcimaÑ suvaÓÓassa1, haraÑ gaccha SucÊrata. 
 AbhihÈraÑ imaÑ dajjÈ, atthadhammÈnusiÔÔhiyÈ”ti. 

 Tattha upantikanti santikaÑ. Nikkhanti paÒcasuvaÓÓo2 eko nikkho. 
AyaÑ pana rattasuvaÓÓassa nikkhasahassaÑ datvÈ evamÈha. ImaÑ dajjÈti 
tena imasmiÑ dhammayÈgapaÒhe kathite tassa atthadhammÈnusiÔÔhiyÈ 
abhihÈrap|jaÑ karonto imaÑ nikkhasahassaÑ dadeyyÈsÊti. 

 EvaÒca pana vatvÈ paÒhavissajjanassa likhanatthÈya 
satasahassagghanakaÑ suvaÓÓapaÔÔaÒca gamanatthÈya yÈnaÑ, 
parivÈratthÈya balakÈyaÑ, taÒca paÓÓÈkÈraÑ  
______________________________________________________________ 
 1. NikkhaÑ rattasuvaÓÓassa (SÊ, SyÈ) 
 2. PaÒcatulÈsuvaÓÓÈ (SÊ), paÒcadasasuvaÓÓÈ (I, Ka) 
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datvÈ ta~khaÓaÒÒeva uyyojesi. So pana IndapatthanagarÈ nikkhamitvÈ 
ujukameva BÈrÈÓasiÑ ÈgantvÈ yattha yattha paÓÉitÈ vasanti, sabbÈni tÈni 
ÔhÈnÈni upasa~kamitvÈ sakalajambudÊpe paÒhassa vissajjetÈraÑ alabhitvÈ 
anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ ekasmiÑ ÔhÈne nivÈsaÑ gahetvÈ katipayehi 
janehi saddhiÑ pÈtarÈsabhuÒjanavelÈya Vidhurassa nivesanaÑ gantvÈ 
ÈgatabhÈvaÑ ÈrocÈpetvÈ tena pakkosÈpito taÑ sake ghare bhuÒjamÈnaÑ 
addasa. TamatthaÑ Èvikaronto SatthÈ sattamaÑ gÈthamÈha– 
 
 144. “SvÈ’dhippÈgÈ BhÈradvÈjo, Vidhurassa upantikaÑ. 
 Tamaddasa mahÈbrahmÈ, asamÈnaÑ sake ghare”ti. 

 Tattha svÈ’dhippÈgÈti so BhÈradvÈjagotto Sucirato adhippÈgÈ, gatoti 
attho. MahÈbrahmÈti mahÈbrÈhmaÓo. AsamÈnanti bhuÒjamÈnaÑ.  

 So pana tassa bÈlasahÈyako ekÈcariyakule uggahitasippo, tasmÈ tena 
saddhiÑ ekato bhuÒjitvÈ bhattakiccapariyosÈne sukhanisinno “samma 
kimatthaÑ ÈgatosÊ”ti puÔÔho ÈgamanakÈraÓaÑ Ècikkhanto aÔÔhamaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 145. “RaÒÒohaÑ pahito d|to, Korabyassa yasassino. 
 ‘AtthaÑ dhammaÒca pucchesi’, iccabravi YudhiÔÔhilo. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, Vidhura’kkhÈhi pucchito”ti. 

 Tattha raÒÒohanti ahaÑ raÒÒo Korabyassa yasassino d|to. Pahitoti tena 
pesito idhÈgamiÑ. PucchesÊti so YudhiÔÔhilagotto DhanaÒcayarÈjÈ maÑ 
dhammayÈgapaÒhaÑ nÈma pucchi, ahaÑ kathetuÑ asakkonto “tvaÑ 
sakkhissasÊ”ti ÒatvÈ tassa ÈrocesiÑ, so ca paÓÓÈkÈraÑ datvÈ 
paÒhapucchanatthÈya maÑ tava santikaÑ pesento “Vidhurassa santikaÑ 
gantvÈ imassa paÒhassa atthaÒca PÈÄidhammaÒca puccheyyÈsÊ”ti abravi. 
TaÑ tvaÑ idÈni mayÈ pucchito akkhÈhÊti. 

 TadÈ pana so brÈhmaÓo “mahÈjanassa cittaÑ gaÓhissÈmÊ”ti ga~gaÑ 
pidahanto viya vinicchayaÑ vicÈreti. Tassa paÒhavissajjane okÈso natthi. So 
tamatthaÑ Ècikkhanto navamaÑ gÈthamÈha– 
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 146. “Ga~gaÑ me pidahissanti, naÑ taÑ sakkomi brÈhmaÓa. 
 ApidhetuÑ mahÈsindhuÑ, taÑ kathaÑ so bhavissati. 
 Na te sakkomi akkhÈtuÑ, atthaÑ dhammaÒca pucchito”ti. 

 Tassattho–brÈhmaÓa mayhaÑ “mahÈjanassa nÈnÈcittagatisa~khÈtaÑ 
ga~gaÑ pidahissan”ti byÈpÈro uppanno, tamahaÑ mahÈsindhuÑ apidhetuÑ 
na sakkomi, tasmÈ kathaÑ so okÈso bhavissati, yasmÈ te ahaÑ paÒhaÑ 
vissajjeyyaÑ. Iti cittekaggataÒceva okÈsaÒca alabhanto na te sakkomi 
akkhÈtuÑ atthaÑ dhammaÒca pucchitoti. 

 EvaÒca pana vatvÈ “putto me paÓÉito mayÈ ÒÈÓavantataro, so te 
byÈkarissati, tassa santikaÑ gacchÈhÊ”ti vatvÈ dasamaÑ gÈthamÈha– 
 
 147. “BhadrakÈro ca me putto, oraso mama atrajo. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, gantvÈ pucchassu brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha orasoti ure saÑvaÉÉho. Atrajoti attanÈ jÈtoti.  

 TaÑ sutvÈ Sucirato Vidhurassa gharÈ nikkhamitvÈ BhadrakÈrassa 
bhuttapÈtarÈsassa attano parisamajjhe nisinnakÈle nivesanaÑ agamÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ ekÈdasamaÑ gÈthamÈha–  
 
 148. “SvÈ’dhippÈgÈ BhÈradvÈjo, BhadrakÈrassu’pantikaÑ. 
 Tamaddasa mahÈbrahmÈ, nisinnaÑ samhi vesmanÊ”ti. 

 Tattha vesmanÊti ghare. 

 So tattha gantvÈ BhadrakÈramÈÓavena katÈsanÈbhihÈrasakkÈro nisÊditvÈ 
ÈgamanakÈraÓaÑ puÔÔho dvÈdasamaÑ gÈthamÈha– 
 
 149. “RaÒÒohaÑ pahito d|to, Korabyassa yasassino. 
 ‘AtthaÑ dhammaÒca pucchesi’, iccabravi YudhiÔÔhilo. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, BhadrakÈra pabr|hi1 me”ti. 

 Atha naÑ BhadrakÈro “tÈta ahaÑ imesu divasesu paradÈrikakamme 
abhiniviÔÔho, cittaÑ me byÈkulaÑ, tena tyÈhaÑ vissajjetuÑ na sakkhissÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. BravÊhi (SÊ, I) 
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mayhaÑ pana kaniÔÔho SaÒcayakumÈro nÈma mayÈ ativiya ÒÈÓavantataro, 
taÑ puccha, so te paÒhaÑ vissajjessatÊ”ti tassa santikaÑ pesento dve gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 150. “MaÑsakÈjaÑ avahÈya, godhaÑ anupatÈmahaÑ. 
 Na te sakkomi akkhÈtuÑ, atthaÑ dhammaÒca pucchito. 
 
 151. SaÒcayo nÈma me bhÈtÈ, kaniÔÔho me SucÊrata. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, gantvÈ pucchassu brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha maÑsakÈjanti yathÈ nÈma puriso th|lamigamaÑsaÑ kÈjenÈdÈya 
gacchanto antarÈmagge godhapotakaÑ disvÈ maÑsakÈjaÑ chaÉÉetvÈ taÑ 
anubandheyya, evameva attano ghare vasavattiniÑ1 bhariyaÑ chaÉÉetvÈ 
parassa rakkhitagopitaÑ itthiÑ anubandhanto homÊti dÊpento evamÈhÈti. 

 So tasmiÑ khaÓe SaÒcayassa nivesanaÑ gantvÈ tena katasakkÈro 
ÈgamanakÈraÓaÑ puÔÔho Ècikkhi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ dve gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 152. “SvÈ’dhippÈgÈ BhÈradvÈjo, SaÒcayassa upantikaÑ. 
 Tamaddasa mahÈbrahmÈ, nisinnaÑ samhi vesmani. 
 
 153. RaÒÒohaÑ pahito d|to, Korabyassa yasassino. 
 ‘AtthaÑ dhammaÒca pucchesi’, iccabravi YudhiÔÔhilo. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, SaÒcaya’kkhÈhi pucchito”ti. 

 SaÒcayakumÈro pana tadÈ paradÈrameva sevati. Athassa so “ahaÑ tÈta 
paradÈraÑ sevÈmi, sevanto ca pana ga~gaÑ otaritvÈ paratÊraÑ gacchÈmi, 
taÑ maÑ sÈyaÒca pÈto ca nadiÑ tarantaÑ maccu gilati nÈma, tena cittaÑ 
me byÈkulaÑ, na tyÈhaÑ ÈcikkhituÑ sakkhissÈmi, kaniÔÔho pana me 
SambhavakumÈro nÈma atthi jÈtiyÈ sattavassiko, mayÈ sataguÓena 
sahassaguÓena satasahassaguÓenÈdhikaÒÈÓataro, so te Ècikkhissati, gaccha 
taÑ pucchÈhÊ”ti Èha. ImamatthaÑ pakÈsento SatthÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. VasantiÑ (I) 
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 154. “SadÈ maÑ gilate maccu, sÈyaÑ pÈto SucÊrata. 
 Na te sakkomi akkhÈtuÑ, atthaÑ dhammaÒca pucchito. 
 
 155. Sambhavo nÈma me bhÈtÈ, kaniÔÔho me SucÊrata. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, gantvÈ pucchassu brÈhmaÓÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ Sucirato “ayaÑ paÒho imasmiÑ loke abbhuto bhavissati, 
imaÑ paÒhaÑ vissajjetuÑ samattho nÈma natthi maÒÒe”ti cintetvÈ dve gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 156. “Abbhuto vata bho dhammo, nÈyaÑ asmÈka ruccati. 
 Tayo janÈ pitÈputtÈ, te su paÒÒÈya no vid|. 
 
 157. Na taÑ sakkotha akkhÈtuÑ, atthaÑ dhammaÒca pucchitÈ. 
 KathaÑ nu daharo jaÒÒÈ, atthaÑ dhammaÒca pucchito”ti. 

 Tattha nÈyanti ayaÑ paÒhadhammo abbhuto, imaÑ kathetuÑ 
samatthena nÈma na bhavitabbaÑ, tasmÈ yaÑ tvaÑ “kumÈro kathessatÊ”ti 
vadasi, nÈyaÑ asmÈkaÑ ruccati. Te s|ti ettha su-kÈro nipÈtamattaÑ. PitÈti 
Vidhuro paÓÉito, puttÈ BhadrakÈro SaÒcayo cÈti tepi tayo pitÈputtÈ paÒÒÈya 
imaÑ dhammaÑ no vid|, na vijÈnanti, aÒÒo ko jÈnissatÊti attho. Na tanti 
tumhe tayo janÈ pucchitÈ etaÑ akkhÈtuÑ na sakkotha, daharo sattavassiko 
kumÈro pucchito kathaÑ nu jaÒÒÈ, kena kÈraÓena jÈnituÑ sakkhissatÊti 
attho. 

 TaÑ sutvÈ SaÒcayakumÈro “tÈta SambhavakumÈraÑ ‘daharo’ti mÈ 
uÒÒÈsi1, sacepi paÒhavissajjanenÈtthiko, gaccha naÑ pucchÈ”ti atthadÊpanÈhi 
upamÈhi kumÈrassa vaÓÓaÑ pakÈsento dvÈdasa gÈthÈ abhÈsi– 
 
 158. “MÈ naÑ daharoti uÒÒÈsi, apucchitvÈna sambhavaÑ. 
 PucchitvÈ sambhavaÑ jaÒÒÈ, atthaÑ dhammaÒca brÈhmaÓa. 
 
 159. YathÈpi cando vimalo, gacchaÑ ÈkÈsadhÈtuyÈ. 
 Sabbe tÈrÈgaÓe loke, ÈbhÈya atirocati. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ maÒÒÈsi (SyÈ, I) 
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 160. Evampi dahar|peto, paÒÒÈyogena sambhavo. 
 MÈ naÑ daharoti uÒÒÈsi, apucchitvÈna sambhavaÑ. 
 PucchitvÈ sambhavaÑ jaÒÒÈ, atthaÑ dhammaÒca brÈhmaÓa. 
 
 161. YathÈpi rammako mÈso, gimhÈnaÑ hoti brÈhmaÓa. 
 Ate’va’ÒÒehi mÈsehi, dumapupphehi sobhati. 
 
 162. Evampi dahar|peto, paÒÒÈyogena sambhavo. 
 MÈ naÑ daharoti uÒÒÈsi, apucchitvÈna sambhavaÑ. 
 PucchitvÈ sambhavaÑ jaÒÒÈ, atthaÑ dhammaÒca brÈhmaÓa. 
 
 163. YathÈpi HimavÈ brahme, pabbato GandhamÈdano. 
 NÈnÈrukkhehi saÒchanno, mahÈbh|tagaÓÈlayo. 
 Osadhehi ca dibbehi, disÈ bhÈti pavÈti ca. 
 
 164. Evampi dahar|peto, paÒÒÈyogena sambhavo. 
 MÈ naÑ daharoti uÒÒÈsi, apucchitvÈna sambhavaÑ. 
 PucchitvÈ sambhavaÑ jaÒÒÈ, atthaÑ dhammaÒca brÈhmaÓa. 
 
 165. YathÈpi pÈvako brahme, accimÈlÊ yasassimÈ. 
 JalamÈno vane gacche, analo kaÓhavattanÊ. 
 166. GhatÈsano dh|maketu, uttamÈhevanandaho. 
 NisÊthe pabbataggasmiÑ, pah|tedho virocati. 
 
 167. Evampi dahar|peto, paÒÒÈyogena sambhavo. 
 MÈ naÑ daharoti uÒÒÈsi, apucchitvÈna sambhavaÑ. 
 PucchitvÈ sambhavaÑ jaÒÒÈ, atthaÑ dhammaÒca brÈhmaÓa. 
 
 168. Javena bhadraÑ jÈnanti, balibaddaÒca vÈhiye. 
 Dohena dhenuÑ jÈnanti, bhÈsamÈnaÒca paÓÉitaÑ. 
 
 169. Evampi dahar|peto, paÒÒÈyogena sambhavo. 
 MÈ naÑ daharoti uÒÒÈsi, apucchitvÈna sambhavaÑ. 
 PucchitvÈ sambhavaÑ jaÒÒÈ, atthaÑ dhammaÒca brÈhmaÓÈ”ti. 
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 Tattha jaÒÒÈti jÈnissasi. Candoti puÓÓacando. Vimaloti 
abbhÈdimalavirahito. Evampi dahar|petoti evaÑ SambhavakumÈro 
daharabhÈvena upetopi paÒÒÈyogena sakalajambudÊpatale avasese paÓÉite 
atikkamitvÈ virocati. Rammakoti cittamÈso. Ateva’va’ÒÒehÊti ativiya aÒÒehi 
ekÈdasahi mÈsehi. Evanti evaÑ sambhavopi paÒÒÈyogena sobhasi. HimavÈti 
himapÈtasamaye himayuttoti himavÈ, gimhakÈle himaÑ vamatÊti HimavÈ. 
SampattaÑ janaÑ gandhena madayatÊti1 GandhamÈdano. 
MahÈbh|tagaÓÈlayoti devagaÓÈnaÑ nivÈso. DisÈ bhÈtÊti sabbadisÈ ekobhÈsÈ 
viya karoti. PavÈtÊti gandhena sabbadisÈ vÈyati. Evanti evaÑ sambhavopi 
paÒÒÈyogena sabbadisÈ bhÈti ceva pavÈti ca. 

 YasassimÈti tejasampattiyÈ yasassimÈ. AccimÈlÊti accÊhi yutto. 
JalamÈno vane gaccheti gacchasa~khÈte mahÈvane jalanto carati. Analoti 
atitto. Gatamaggassa kaÓhabhÈvena kaÓhavattanÊ. YaÒÒe Èhutivasena 
ÈhutaÑ ghataÑ asnÈtÊti ghatÈsano. Dh|mo ketukiccaÑ assa sÈdhetÊti 
dh|maketu. UttamÈhevanandahoti ahevanaÑ vuccati vanasaÓÉo, uttamaÑ 
vanasaÓÉaÑ dahatÊti attho. NisÊtheti rattibhÈge. Pabbataggasminti 
pabbatasikhare. Pah|tedhoti pah|ta-indhano. VirocatÊti sabbadisÈsu 
obhÈsati. Evanti evaÑ mama kaniÔÔho SambhavakumÈro daharopi 
paÒÒÈyogena virocati. Bhadranti bhadraÑ assÈjÈnÊyaÑ javasampattiyÈ 
jÈnanti, na sarÊrena. VÈhiyeti vahitabbabhÈre sati bhÈravahatÈya “ayaÑ 
uttamo”ti balibaddaÑ jÈnanti. DohenÈti dohasampattiyÈ dhenuÑ “sukhÊrÈ”ti 
jÈnanti. BhÈsamÈnanti ettha “nÈbhÈsamÈnaÑ jÈnanti, missaÑ bÈlehi 
paÓÉitan”ti suttaÑ2 ÈharitabbaÑ. 

 Sucirato evaÑ tasmiÑ SambhavaÑ vaÓÓente “paÒhaÑ pucchitvÈ 
jÈnissÈmÊ”ti “kahaÑ pana te kumÈra kaniÔÔho”ti pucchi. Athassa so 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ hatthaÑ pasÈretvÈ “yo esa3 pÈsÈdadvÈre 
antaravÊthiyÈ kumÈrakehi saddhiÑ suvaÓÓavaÓÓo kÊÄati, ayaÑ mama 
kaniÔÔho, upasa~kamitvÈ taÑ puccha, BuddhalÊÄÈya te paÒhaÑ kathessatÊ”ti 
Èha. Sucirato tassa vacanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ModayatÊti (Ka) 2. SaÑ 1. 468 piÔÔhe. 3. So esa (I), so eso (Ka) 
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sutvÈ pÈsÈdÈ oruyha kumÈrassa santikaÑ agamÈsi. KÈya velÈyÈti? 
KumÈrassa nivatthasÈÔakaÑ mocetvÈ khandhe khipitvÈ ubhohi hatthehi 
paÑsuÑ gahetvÈ ÔhitavelÈya. TamatthaÑ Èvikaronto SatthÈ gÈthamÈha– 
 
 170. “SvÈ’dhippÈgÈ BhÈradvÈjo, Sambhavassa upantikaÑ. 
 Tamaddasa mahÈbrahmÈ, kÊÄamÈnaÑ bahÊpure”ti. 

 Tattha bahÊpureti bahinivesane. 

 MahÈsattopi brÈhmaÓaÑ ÈgantvÈ purato ÔhitaÑ disvÈ “tÈta 
kenatthenÈgatosÊ”ti pucchitvÈ “tÈta kumÈra ahaÑ jambudÊpatale ÈhiÓÉanto 
mayÈ pucchitaÑ paÒhaÑ kathetuÑ samatthaÑ alabhitvÈ tava santikaÑ 
ÈgatomhÊ”ti vutte “sakalajambudÊpe kira avinicchito paÒho mama santikaÑ 
Ègato, ahaÑ ÒÈÓena mahallako”ti hirottappaÑ paÔilabhitvÈ hatthagataÑ 
paÑsuÑ chaÉÉetvÈ khandhato sÈÔakaÑ ÈdÈya nivÈsetvÈ “puccha brÈhmaÓa, 
BuddhalÊÄÈya te kathessÈmÊ”ti sabbaÒÒupavÈraÓaÑ pavÈresi. Tato 
brÈhmaÓo– 
 
 171. “RaÒÒohaÑ pahito d|to, Korabyassa yasassino. 
 ‘AtthaÑ dhammaÒca pucchesi’, iccabravi YudhiÔÔhilo. 
 TaÑ tvaÑ atthaÒca dhammaÒca, sambhava’kkhÈhi pucchito”ti– 

gÈthÈya paÒhaÑ pucchi. 

 Tassa attho SambhavapaÓÉitassa gaganamajjhe puÓÓacando viya pÈkaÔo 
ahosi. 

 Atha naÑ “tena hi suÓohÊ”ti vatvÈ dhammayÈgapaÒhaÑ vissajjento 
gÈthamÈha–  
 
 172. “Taggha te ahamakkhissaÑ, yathÈpi kusalo tathÈ. 
 RÈjÈ ca kho taÑ jÈnÈti, yadi kÈhati vÈ na vÈ”ti. 

 Tassa antaravÊthiyaÑ ÔhatvÈ madhurassarena dhammaÑ desentassa 
saddo dvÈdasayojanikaÑ sakalabÈrÈÓasinagaraÑ avatthari. Atha rÈjÈ ca 
uparÈjÈdayo ca sabbe sannipatiÑsu. MahÈsatto mahÈjanassa majjhe 
dhammadesanaÑ paÔÔhapesi. 
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 Tattha tagghÈti ekaÑsavacanaÑ. YathÈpi kusaloti yathÈ atikusalo 
SabbaÒÒubuddho Ècikkhati, tathÈ te ekaÑseneva ahamakkhissanti attho. 
RÈjÈ ca kho tanti ahaÑ taÑ paÒhaÑ yathÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ jÈnituÑ sakkoti, 
tathÈ kathessÈmi. Tato uttari rÈjÈ eva taÑ jÈnÈti, yadi karissati vÈ na vÈ 
karissati, karontassa vÈ akarontassa vÈ tassevetaÑ bhavissati, mayhaÑ pana 
doso natthÊti dÊpeti. 

 EvaÑ imÈya gÈthÈya paÒhakathanaÑ paÔijÈnitvÈ idÈni 
dhammayÈgapaÒhaÑ kathento Èha– 
 
 173. “Ajja suveti saÑseyya, raÒÒÈ puÔÔho SucÊrata. 
 MÈ katvÈ avasÊ rÈjÈ, atthe jÈte YudhiÔÔhilo. 
 
 174. AjjhattaÒÒeva saÑseyya, raÒÒÈ puÔÔho SucÊrata. 
 KummaggaÑ na niveseyya, yathÈ m|Äho acetaso. 
 
 175. AttÈnaÑ nÈtivatteyya, adhammaÑ na samÈcare. 
 Atitthe nappatÈreyya, anatthe na yuto siyÈ. 
 
 176. Yo ca etÈni ÔhÈnÈni, kattuÑ jÈnÈti khattiyo. 
 SadÈ so vaÉÉhate rÈjÈ, sukkapakkheva candimÈ. 
 
 177. ©ÈtÊnaÒca piyo hoti, mittesu ca virocati. 
 KÈyassa bhedÈ sappaÒÒo, saggaÑ so upapajjatÊ”ti. 

 Tattha saÑseyyÈti katheyya. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta Sucirata sace 
tumhÈkaÑ raÒÒÈ “ajja dÈnaÑ dema, sÊlaÑ rakkhÈma, uposathakammaÑ, 
karomÈ”ti koci puÔÔho “mahÈrÈja ajja tÈva pÈÓaÑ hanÈma1, kÈme 
paribhuÒjÈma, suraÑ pivÈma, kusalaÑ pana karissÈma suve”ti raÒÒo 
katheyya, tassa atimahantassapi amaccassa vacanaÑ katvÈ tumhÈkaÑ rÈjÈ 
YudhiÔÔhilagotto tathÈr|pe atthe jÈte taÑ divasaÑ pamÈdena vÊtinÈmento mÈ 
avasi, tassa vacanaÑ akatvÈ uppannaÑ kusalacittaÑ aparihÈpetvÈ 
kusalapaÔisaÑyuttaÑ kammaÑ karotuyeva, idamassa katheyyÈsÊti. EvaÑ 
mahÈsatto imÈya gÈthÈya– 
______________________________________________________________ 
 1. PÈtema (Ka) 
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  “Ajjeva kiccamÈtappaÑ, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve”ti1– 

bhaddekarattasuttaÒceva, 

  “AppamÈdo amatapadaÑ, pamÈdo maccuno padan”ti2– 

appamÈdovÈdaÒca kathesi. 

 AjjhattaÒÒevÈti tÈta Sucirata SambhavapaÓÉito tayÈ dhammayÈgapaÒhe 
pucchite kiÑ kathesÊti raÒÒÈ puÔÔho samÈno tumhÈkaÑ raÒÒo ajjhattaÒÒeva 
saÑseyya, niyakajjhattasa~khÈtaÑ khandhapaÒcakaÑ hutvÈ abhÈvato 
aniccanti katheyyÈsi. EttÈvatÈ mahÈsatto– 

  “Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti, yadÈ paÒÒÈya passati3. 
  AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino”ti4– 

evaÑ vibhÈvitaÑ aniccataÑ kathesÊti. 

 Kummagganti brÈhmaÓa yathÈ m|Äho acetano andhabÈlaputhujjano 
dvÈsaÔÔhidiÔÔhigatasa~khÈtaÑ kummaggaÑ sevati, evaÑ tava rÈjÈ taÑ 
kummaggaÑ na seveyya, niyyÈnikaÑ dasakusalakammapathamaggameva 
sevatu, evamassa vadeyyÈsÊti. 

 AtthÈnanti imaÑ sugatiyaÑ ÔhitaÑ attabhÈvaÑ nÈtivatteyya, yena 
kammena tisso kusalasampattiyo sabbakÈmasagge atikkamitvÈ apÈye 
nibbattanti, taÑ kammaÑ na kareyyÈti attho. Adhammanti 
tividhaduccaritasa~khÈtaÑ adhammaÑ na samÈcareyya. Atittheti 
dvÈsaÔÔhidiÔÔhisa~khÈte atitthe nappatÈreyya na otÈreyya. “Na tÈreyyÈ”tipi 
pÈÔho, attano diÔÔhÈnugatimÈpajjantaÑ janaÑ na otÈreyya. Anattheti 
akÈraÓe. Na yutoti yuttapayutto na siyÈ. BrÈhmaÓa yadi te rÈjÈ 
dhammayÈgapaÒhe vattitukÈmo, “imasmiÑ ovÈde vattat|”ti tassa 
katheyyÈsÊti ayamettha adhippÈyo. 

 SadÈti satataÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yo khattiyo etÈni kÈraÓÈni kÈtuÑ 
jÈnÈti, so rÈjÈ sukkapakkhe cando viya sadÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Ma 3. 226 piÔÔhe. 2. Khu 1. 16 piÔÔhe Dhammapade. 
 3. Khu 1. 53 piÔÔhe. 4. DÊ 2. 129 piÔÔhe. 
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vaÉÉhatÊti. VirocatÊti mittÈmaccÈnaÑ majjhe attano sÊlÈcÈraÒÈÓÈdÊhi guÓehi 
sobhati virocatÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto gaganatale candaÑ uÔÔhÈpento viya BuddhalÊÄÈya 
brÈhmaÓassa paÒhaÑ kathesi. MahÈjano nadanto selento apphoÔento 
sÈdhukÈrasahassÈni adÈsi, celukkhepe ca a~guliphoÔe ca pavattesi, 
hatthapiÄandhanÈdÊni khipi. EvaÑ khittadhanaÑ koÔimattaÑ ahosi. RÈjÈpissa 
tuÔÔho mahantaÑ yasaÑ adÈsi. Suciratopi nikkhasahassena p|jaÑ katvÈ 
suvaÓÓapaÔÔe jÈtihi~gulakena paÒhavissajjanaÑ likhitvÈ IndapatthanagaraÑ 
gantvÈ raÒÒo dhammayÈgapaÒhaÑ kathesi. RÈjÈ tasmiÑ dhamme vattitvÈ 
saggapuraÑ1 p|resi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
TathÈgato mahÈpaÒÒoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ 
DhanaÒcayarÈjÈ Œnando ahosi, Sucirato Anuruddho, Vidhuro Kassapo, 
BhadrakÈro MoggallÈno, SaÒcayamÈÓavo SÈriputto, SambhavapaÓÉito pana 
ahameva ahosin”ti. 
 

SambhavajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ. 
_____ 

 
6. MahÈkapijÈtakavaÓÓanÈ (516) 

 BÈrÈÓasyaÑah|rÈjÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Devadattassa 
silÈpavijjhanaÑ Èrabbha kathesi. Tena hi dhanuggahe payojetvÈ aparabhÈge 
silÈya paviddhÈya bhikkh|hi Devadattassa avaÓÓe kathite SatthÈ “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto mayhaÑ silaÑ pavijjhiyevÈ”ti vatvÈ 
atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente KÈsikagÈmake eko 
KassakabrÈhmaÓo khettaÑ kasitvÈ goÓe vissajjetvÈ kuddÈlakammaÑ kÈtuÑ 
Èrabhi. GoÓÈ ekasmiÑ gacche paÓÓÈni khÈdantÈ anukkamena aÔaviÑ 
pavisitvÈ palÈyiÑsu. So velaÑ sallakkhetvÈ kuddÈlaÑ ÔhapetvÈ goÓe 
olokento adisvÈ domanassappatto te 
______________________________________________________________ 
 1. SaggapadaÑ (SÊ, I) 
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pariyesanto anto-aÔaviÑ pavisitvÈ ÈhiÓÉanto HimavantaÑ pÈvisi. So tattha 
disÈm|Äho hutvÈ sattÈhaÑ nirÈhÈro vicaranto ekaÑ tindukarukkhaÑ disvÈ 
abhiruyha phalÈni khÈdanto tindukarukkhato parigaÄitvÈ saÔÔhihatthe 
narakapapÈte pati. Tatrassa dasa divasÈ vÊtivattÈ. TadÈ bodhisatto 
kapiyoniyaÑ nibbattitvÈ phalÈphalÈni khÈdanto taÑ purisaÑ disvÈ silÈya 
yoggaÑ katvÈ taÑ purisaÑ uddharitvÈ silÈya matthake nisÊdÈpetvÈ evamÈha 
“bho brÈhmaÓa ahaÑ kilamÈmi, muhuttaÑ niddÈyissÈmi, maÑ rakkhÈhÊ”ti. 
So tassa niddÈyantassa silÈya matthakaÑ padÈlesi. MahÈsatto tassa taÑ 
kammaÑ ÒatvÈ uppatitvÈ sÈkhÈya nisÊditvÈ “bho purisa tvaÑ bh|miyÈ 
gaccha, ahaÑ sÈkhaggena tuyhaÑ maggaÑ Ècikkhanto gamissÈmÊ”ti taÑ 
purisaÑ araÒÒato nÊharitvÈ magge ÔhapetvÈ pabbatapÈdameva pÈvisi. So 
puriso mahÈsatte aparajjhitvÈ kuÔÔhÊ hutvÈ diÔÔhadhammeyeva manussapeto 
ahosi. 

 So satta vassÈni dukkhapÊÄito vicaranto BÈrÈÓasiyaÑ MigÈjinaÑ nÈma 
uyyÈnaÑ1 pavisitvÈ pÈkÈrantare kadalipaÓÓaÑ attharitvÈ vedanÈppatto 
nipajji. TadÈ BÈrÈÓasirÈjÈ uyyÈnaÑ gantvÈ tattha vicaranto taÑ disvÈ “kosi 
tvaÑ, kiÑ vÈ katvÈ imaÑ dukkhaÑ patto”ti pucchi. Sopissa sabbaÑ 
vitthÈrato Ècikkhi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 178. “BÈrÈÓasyaÑ ah| rÈjÈ, KÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 MittÈmaccapariby|Äho, agamÈsi MigÈjinaÑ. 
 
 179. Tattha brÈhmaÓamaddakkhi, setaÑ citraÑ kilÈsinaÑ. 
 ViddhastaÑ koviÄÈraÑva, kisaÑ dhamanisanthataÑ. 
 
 180. ParamakÈruÒÒataÑ pattaÑ, disvÈ kicchagataÑ naraÑ. 
 Avaca byamhito rÈjÈ, yakkhÈnaÑ katamo nu’si. 
 
 181. HatthapÈdÈ ca te setÈ, tato setataraÑ siro. 
 GattaÑ kammÈsavaÓÓaÑ te, kilÈsabahulo ca’si. 
______________________________________________________________ 
 1. MigÈjira-uyyÈnaÑ (SÊ, I) 
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 182. VaÔÔanÈvaÄisa~kÈsÈ, piÔÔhi te ninnatunnatÈ. 
 KÈÄapabbÈva te a~gÈ, nÈÒÒaÑ passÈmi edisaÑ. 
 
 183. UgghaÔÔapÈdo tasito, kiso dhamanisanthato. 
 ChÈto Ètattar|posi, kutosi kattha gacchasi. 
 
 184. DuddasÊ appakÈrosi, dubbaÓÓo bhÊmadassano. 
 Janetti yÈpi te mÈtÈ, na taÑ iccheyya passituÑ. 
 
 185. KiÑ kammamakaraÑ pubbe, kaÑ avajjhaÑ aghÈtayi. 
 KibbisaÑ yaÑ karitvÈna, idaÑ dukkhaÑ upÈgamÊ”ti.  

 Tattha BÈrÈÓasyanti BÈrÈÓasiyaÑ. MittÈmaccapariby|Ähoti1 mittehi ca 
daÄhabhattÊhi2 amaccehi ca parivuto. MigÈjinanti evaÑnÈmakaÑ uyyÈnaÑ. 
Setanti setakuÔÔhena setaÑ kabarakuÔÔhena vicitraÑ paribhinnena 
kaÓÉ|yanakilÈsakuÔÔhena kilÈsinaÑ vedanÈppattaÑ kadalipaÓÓe nipannaÑ 
addasa. ViddhastaÑ koviÄÈraÑvÈti vaÓamukhehi paggharantena maÑsena 
viddhastaÑ pupphitakoviÄÈrasadisaÑ. Kisanti ekaccesu padesesu 
aÔÔhicammamattasarÊraÑ sirÈjÈlasanthataÑ. Byamhitoti bhÊto 
vimhayamÈpanno vÈ. YakkhÈnanti yakkhÈnaÑ antare tvaÑ katarayakkho 
nÈmÈsi. VaÔÔanÈvaÄisa~kÈsÈti piÔÔhikaÓÔakaÔÔhÈne ÈvunitvÈ 
ÔhapitÈvaÔÔanÈvaÄisadisÈ. A~gÈti kÈÄapabbavallisadisÈni te a~gÈni. NÈÒÒanti 
aÒÒaÑ purisaÑ edisaÑ na passÈmi. UgghaÔÔapÈdoti rajokiÓÓapÈdo. 
Œtattar|poti sukkhasarÊro. DuddasÊti dukkhena passitabbo. AppakÈrosÊti 
sarÊrappakÈrarahitosi, dussaÓÔhÈnosÊti attho. KiÑ kammamakaranti3 ito 
pubbe kiÑ kammaÑ akaraÑ4, akÈsÊti attho. Kibbisanti dÈruÓakammaÑ. 

 Tato paraÑ brÈhmaÓo Èha– 
 
 186. “Taggha te ahamakkhissaÑ, yathÈpi kusalo tathÈ. 
 SaccavÈdiÑ hi lokasmiÑ, pasaÑsantÊdha paÓÉitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. MittÈmaccaparibb|Ähoti (SÊ, I) 2. DaÄhamittehi (Ka) 
 3. KiÑ kammamakarÈti (SÊ) 4. Akara (SyÈ) 

 



 KhuddakanikÈya 72 

 187. Eko caraÑ gogaveso, m|Äho accasariÑ vane. 
 AraÒÒe irÊÓe vivane, nÈnÈkuÒjarasevite. 
 
 188. VÈÄamigÈnucarite, vippanaÔÔhosmi kÈnane. 
 AcariÑ tattha sattÈhaÑ, khuppipÈsasamappito. 
 
 189. Tattha tindukamaddakkhiÑ, visamaÔÔhaÑ bubhukkhito. 
 PapÈtamabhilambantaÑ, sampannaphaladhÈrinaÑ. 
 
 190. VÈtassitÈni bhakkhesiÑ, tÈni rucciÑsu me bhusaÑ. 
 Atitto rukkhamÈr|hiÑ1, tattha hessÈmi Èsito. 
 
 191. EkaÑ me bhakkhitaÑ Èsi, dutiyaÑ abhipatthitaÑ. 
 Tato sÈ bhaÒjatha sÈkhÈ, chinnÈ pharasunÈ viya. 
 
 192. SohaÑ sahÈva sÈkhÈhi, uddhaÑpÈdo avaÑsiro. 
 AppatiÔÔhe anÈlambe, giriduggasmi pÈpataÑ. 
 
 193. YasmÈ ca vÈri gambhÊraÑ, tasmÈ na samapajjisaÑ. 
 Tattha sesiÑ nirÈnando, an|nÈ2 dasa rattiyo. 
 
 194. Athettha kapi mÈgaÒchi, gona~gulo darÊcaro. 
 SÈkhÈhi sÈkhaÑ vicaranto, khÈdamÈno dumapphalaÑ. 
 
 195. So maÑ disvÈ kisaÑ paÓÉuÑ, kÈruÒÒamakaraÑ mayi. 
 Ambho ko nÈma so ettha, evaÑ dukkhena aÔÔito. 
 
 196. Manusso amanusso vÈ, attÈnaÑ me pavedaya. 
 TassaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ, idaÑ vacanamabraviÑ. 
 
 197. ManussohaÑ byasampatto, sÈ me natthi ito gati. 
 TaÑ vo vadÈmi bhaddaÑ vo, tvaÒca me saraÓaÑ bhava. 
 
 198. GaruÑ silaÑ gahetvÈna, vicarÊ pabbate kapi. 
 SilÈya yoggaÑ katvÈna, nisabho etadabravi. 
______________________________________________________________ 
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 199. Ehi me piÔÔhimÈruyha, gÊvaÑ gaÓhÈhi bÈhubhi. 
 AhaÑ taÑ uddharissÈmi, giriduggata vegasÈ. 

 200. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, vÈnarindassa sirÊmato. 
 PiÔÔhimÈruyha dhÊrassa, gÊvaÑ bÈhÈhi aggahiÑ. 

 201. So maÑ tato samuÔÔhÈsi, tejassÊ balavÈ kapi. 
 VihaÒÒamÈno kicchena, giriduggata vegasÈ. 

 202. UddharitvÈna maÑ santo, nisabho etadabravi. 
 I~gha maÑ samma rakkhassu, pasupissaÑ muhuttakaÑ. 

 203. SÊhÈ byagghÈ ca dÊpÊ ca, acchakokataracchayo. 
 Te maÑ pamattaÑ hiÑseyyuÑ, te tvaÑ disvÈ nivÈraya. 

 204. EvaÑ me parittÈt|na, pasupÊ so muhuttakaÑ. 
 TadÈhaÑ pÈpikaÑ diÔÔhiÑ, paÔilacchiÑ ayoniso. 

 205. Bhakkho ayaÑ manussÈnaÑ, yathÈ caÒÒe vane migÈ. 
 YaÑ n|nimaÑ vadhitvÈna, chÈto khÈdeyya vÈnaraÑ. 

 206. Asito ca gamissÈmi, maÑsamÈdÈya sambalaÑ. 
 KantÈraÑ nittharissÈmi, pÈtheyyaÑ me bhavissati. 

 207. Tato silaÑ gahetvÈna, matthakaÑ sannitÈÄayiÑ. 
 Mama gattakilantassa, pahÈro dubbalo ahu. 

 208. So ca vegenudappatto, kapi ruhiramakkhito. 
 AssupuÓÓehi nettehi, rodanto maÑ udikkhati. 

 209. MÈ’yyo maÑ kari bhaddante, tvaÒca nÈmedisaÑ kari. 
 TvaÑ ca kho nÈma DÊghÈvu, aÒÒe vÈretu marahasi. 

 210. Aho vata re purisa, tÈvadukkarakÈraka. 
 EdisÈ visamÈ duggÈ, papÈtÈ uddhato mayÈ. 

 211. ŒnÊto paralokÈva, dubbheyyaÑ maÑ amaÒÒatha. 
 TaÑ tena pÈpakammena, pÈpaÑ pÈpena cintitaÑ. 
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 212. MÈ heva tvaÑ adhammaÔÔha, vedanaÑ kaÔukaÑ phusi. 
 MÈ heva pÈpakammaÑ taÑ, phalaÑ veÄuÑva taÑ vadhi. 

 213. Tayi me natthi vissÈso, pÈpadhamma asaÒÒata. 
 Ehi me piÔÔhito gaccha, dissamÈnova santike. 

 214. Muttosi hatthÈ vÈÄÈnaÑ1, pattosi mÈnusiÑ padaÑ. 
 Esa maggo adhammaÔÔha, tena gaccha yathÈsukhaÑ. 

 215. IdaÑ vatvÈ giricaro, rahade2 pakkhalya matthakaÑ. 
 Ass|ni sampamajjitvÈ, tato pabbatamÈruhi. 

 216. SohaÑ tenÈbhisattosmi, pariÄÈhena aÔÔito. 
 �ayhamÈnena gattena, vÈriÑ pÈtuÑ upÈgamiÑ. 

 217. AgginÈ viya santatto, rahado ruhiramakkhito. 
 Pubbalohitasa~kÈso, sabbo me samapajjatha. 

 218. YÈvanto udabind|ni, kÈyasmiÑ nipatiÑsu me. 
 TÈvanto gaÓÉa jÈyetha, addhabeluvasÈdisÈ. 

 219. PabhinnÈ pagghariÑsu me, kuÓapÈ pubbalohitÈ. 
 Yena yeneva gacchÈmi, gÈmesu nigamesu ca. 

 220. DaÓÉahatthÈ nivÈrenti, itthiyo purisÈ ca maÑ. 
 OkkitÈ p|tigandhena, mÈssu orena ÈgamÈ. 

 221. EtÈdisaÑ idaÑ dukkhaÑ, satta vassÈni dÈni me. 
 Anubhomi sakaÑ kammaÑ, pubbe dukkaÔamattano. 

 222. TaÑ vo vadÈmi bhaddante, yÈvantettha samÈgatÈ. 
 MÈssu mittÈna dubbhittho, mittadubbho hi pÈpako. 

 223. KuÔÔhÊ kilÈsÊ bhavati, yo mittÈnidha dubbhati. 
 KÈyassa bhedÈ mittaddu, nirayaÑ sopapajjatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. BÈlÈnaÑ (SyÈ) 2. RuhiraÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 
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 Tattha kusaloti yathÈ cheko kusalo katheti, tathÈ vo kathessÈmi. 
Gogavesoti naÔÔhe goÓe gavesanto. Accasarinti manussapathaÑ atikkamitvÈ 
HimavantaÑ pÈvisiÑ. AraÒÒeti arÈjake suÒÒe. IrÊÓeti1 sukkhakantÈre. 
Vivaneti vivitte. VippanaÔÔhoti maggam|Äho. Bubhukkhitoti 
saÒjÈtabubhukkho chÈtajjhatto. PapÈtamabhilambantanti papÈtÈbhimukhaÑ 
olambantaÑ. SampannaphaladhÈrinanti madhuraphaladhÈrinaÑ. 
VÈtassitÈnÊti paÔhamaÑ tÈva vÈtapatitÈni khÈdiÑ. Tattha hessÈmÊti tasmiÑ 
rukkhe suhito bhavissÈmÊti ÈruÄhomhi. Tato sÈ bhaÒjatha sÈkhÈti tassa 
abhipatthitassa atthÈya hatthe pasÈrite sÈ mayÈ abhiruÄhÈ sÈkhÈ pharasunÈ 
chinnÈ viya abhaÒjatha. AnÈlambeti ÈlambitabbaÔÔhÈnarahite. 
Giriduggasminti girivisame. Sesinti sayitomhi.   

 Kapi mÈgaÒchÊti kapi ÈgaÒchi. Gona~guloti gunnaÑ 
na~guÔÔhasadisana~guÔÔho. “Gona~guÔÔho”tipi pÈÔho. “Gona~gulÊ”tipi 
paÔhanti. AkaraÑ mayÊti akarÈ mayi. Ambhoti mahÈrÈja so KapirÈjÈ tasmiÑ 
narakapapÈte mama udakapothanasaddaÑ sutvÈ maÑ “ambho”ti ÈlapitvÈ 
“ko nÈmeso”ti pucchi. Byasampattoti byasanaÑ patto, papÈtassa vasaÑ 
pattoti vÈ attho2. BhaddaÑ voti tasmÈ tumhe vadÈmi “bhaddaÑ tumhÈkaÑ 
hot|”ti. GaruÑ silanti mahÈrÈja so KapirÈjÈ mayÈ evaÑ vutte “mÈ bhÈyÊ”ti 
maÑ assÈsetvÈ paÔhamaÑ tÈva garuÑ silaÑ gahetvÈ yoggaÑ karonto 
pabbate vicari. Nisabhoti purisanisabho uttamavÈnarindo pabbatapapÈte 
ÔhatvÈ maÑ etadabravÊti. 

 BÈhubhÊti dvÊhi bÈhÈhi mama gÊvaÑ suggahitaÑ gaÓha. VegasÈti 
vegena. SirÊmatoti puÒÒavantassa. Aggahinti saÔÔhihatthaÑ narakapapÈtaÑ 
vÈtavegena otaritvÈ udakapiÔÔhe Ôhitassa ahaÑ vegena piÔÔhimabhiruhitvÈ 
ubhohi bÈhÈhi gÊvaÑ aggahesiÑ. VihaÒÒamÈnoti kilamanto. KicchenÈti 
dukkhena. Santoti paÓÉito, atha vÈ parisanto kilanto. Rakkhass|ti ahaÑ taÑ 
uddharanto kilanto muhuttaÑ vissamanto pasupissaÑ, tasmÈ maÑ rakkhÈhi. 
YathÈ caÒÒe vane migÈti sÊhÈdÊhi aÒÒepi ye imasmiÑ vane vÈÄamigÈ. 
PÈÄiyaÑ pana “acchakokataracchayo”ti likhanti. ParittÈt|nÈti mahÈrÈja evaÑ 
so KapirÈjÈ maÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ¢riÓeti (SÊ, SyÈ) 2. PapÈtassa vasaÑ pattotipi pÈÔho (SÊ, SyÈ) 
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attano parittÈÓaÑ katvÈ muhuttaÑ pasupi. Ayonisoti ayonisomanasikÈrena. 
Bhakkhoti khÈditabbayuttako. Asitoti dhÈto suhito. Sambalanti pÈtheyyaÑ. 
MatthakaÑ sannitÈÄayinti tassa vÈnarindassa matthakaÑ pahariÑ. 
“SannitÈÄayan”tipi pÈÔho. Dubbalo ah|ti na balavÈ Èsi, yathÈdhippÈyaÑ na 
agamÈsÊti. 

 VegenÈti mayÈ pahaÔapÈsÈÓavegena. Udappattoti uÔÔhito. MÈyyoti tena 
mittadubbhipurisena silÈya paviddhÈya mahÈcammaÑ chinditvÈ olambi, 
ruhiraÑ pagghari. MahÈsatto vedanÈppatto cintesi “imasmiÑ ÔhÈne aÒÒo 
natthi, idaÑ bhayaÑ imaÑ purisaÑ nissÈya uppannan”ti. So 
maraÓabhayabhÊto olambantaÑ cammabandhaÑ hatthena gahetvÈ uppatitvÈ 
sÈkhaÑ abhiruyha tena pÈpapurisena saddhiÑ sallapanto “mÈ’yyo man”ti-
ÈdimÈha. Tattha MÈ’yyo maÑ kari bhaddanteti mÈ akari ayyo maÑ 
bhaddanteti taÑ nivÈreti. TvaÑ ca kho nÈmÈti tvaÑ nÈma evaÑ mayÈ 
papÈtÈ uddhaÔo edisaÑ pharusakammaÑ mayi kari, aho te ayuttaÑ katanti. 
Aho vatÈti taÑ garahanto evamÈha. TÈvadukkarakÈrakÈti mayi 
aparajjhanena atidukkarakammakÈraka. ParalokÈvÈti paralokato viya ÈnÊto. 
Dubbheyyanti dubbhitabbaÑ vadhitabbaÑ. VedanaÑ kaÔukanti evaÑ 
santepi tvaÑ adhammaÔÔha yÈdisaÑ vedanaÑ ahaÑ phusÈmi, edisaÑ 
vedanaÑ kaÔukaÑ mÈ phusi, taÑ pÈpakammaÑ phalaÑ veÄuÑva taÑ mÈ 
vadhi. Iti maÑ mahÈrÈja so piyaputtakaÑ viya anukampi. 

 Atha naÑ ahaÑ etadavocaÑ “ayya mayÈ kataÑ dosaÑ hadaye mÈ kari, 
mÈ maÑ asappurisaÑ evar|pe araÒÒe nÈsaya, ahaÑ disÈm|Äho maggaÑ na 
jÈnÈmi, attanÈ kataÑ kammaÑ mÈ nÈsetha, jÊvitadÈnaÑ me detha, araÒÒÈ 
nÊharitvÈ manussapathe ÔhapethÈ”ti. EvaÑ vutte so mayÈ saddhiÑ sallapanto 
“tayi me natthi vissÈso”ti-ÈdimÈha. Tattha tayÊti ito paÔÔhÈya mayhaÑ tayi 
vissÈso natthi. EhÊti bho purisa ahaÑ tayÈ saddhiÑ maggena na gamissÈmi, 
tvaÑ pana ehi mama piÔÔhito avid|re dissamÈnasarÊrova gaccha, ahaÑ 
rukkhaggeheva gamissÈmÊti. MuttosÊti atha so maÑ mahÈrÈja araÒÒÈ 
nÊharitvÈ bho purisa vÈÄamigÈnaÑ hatthÈ muttosi. Pattosi mÈnusiÑ padanti 
manuss|pacÈraÑ patto Ègatosi, esa te maggo, etena gacchÈti Èha. 
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 Giricaroti giricÈrÊ vÈnaro. PakkhalyÈti dhovitvÈ. TenÈbhisattosmÊti so 
ahaÑ mahÈrÈja tena vÈnarena abhisatto, pÈpakamme pariÓate 
tenÈbhisattosmÊti maÒÒamÈno evamÈha. AÔÔitoti upadduto. UpÈgaminti 
ekaÑ rahadaÑ upagatosmi. SamapajjathÈti jÈto, evar|po hutvÈ upaÔÔhÈsi. 
YÈvantoti yattakÈni. GaÓÉa jÈyethÈti gaÓÉÈ jÈyiÑsu. So kira pipÈsaÑ 
sandhÈretuÑ asakkonto udakaÒjaliÑ ukkhipitvÈ thokaÑ pivitvÈ sesaÑ sarÊre 
siÒci. Athassa tÈvadeva udakabindugaÓanÈya aÉÉhabeluvapakkappamÈÓÈ 
gaÓÉÈ uÔÔhahiÑsu, tasmÈ evamÈha. PabhinnÈti te gaÓÉÈ taÑ divasameva 
bhijjitvÈ kuÓapÈ p|tigandhikÈ hutvÈ pubbalohitÈni pagghariÑsu. Yena 
yenÈti yena yena maggena. OkkitÈti p|tigandhena okiÓÓÈ parikkhittÈ1 
parivÈritÈ. MÈssu orena ÈgamÈti duÔÔhasatta orena mÈssu ÈgamÈ, amhÈkaÑ 
santikaÑ mÈ ÈgamÊti evaÑ vadantÈ maÑ nivÈrentÊti attho. Satta vassÈni dÈni 
meti mahÈrÈja tato paÔÔhÈya idÈni satta vassÈni mama ettakaÑ kÈlaÑ sakaÑ 
kammaÑ anubhomi. 

 Iti so attano mittadubbhikammaÑ vitthÈretvÈ “mahÈrÈja maÒÒeva 
oloketvÈ evar|paÑ kammaÑ na kenaci kattabban”ti vatvÈ “taÑ vo”ti-
ÈdimÈha. Tattha tanti tasmÈ. YasmÈ evar|paÑ kammaÑ evaÑ 
dukkhavipÈkaÑ, tasmÈti attho. 
 
 223. “KuÔÔhÊ kilÈsÊ bhavati, yo mittÈnidha dubbhati. 
 KÈyassa bhedÈ mittaddu, nirayaÑ sopapajjatÊ”ti– 

ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ. Bhikkhave yo idha loke mittÈni dubbhati 
haÑsati, so evar|po hotÊti attho. 

 Tassapi purisassa raÒÒÈ saddhiÑ kathentasseva pathavÊ vivaraÑ adÈsi. 
Ta~khaÓaÒÒevacavitvÈ AvÊcimhi nibbatto. RÈjÈ tasmiÑ pathaviÑ paviÔÔhe 
uyyÈnÈ nikkhamitvÈ nagaraÑ paviÔÔho. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
Devadatto mayhaÑ silaÑ paÔivijjhiyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi 
______________________________________________________________ 
 1. PurakkhatÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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“tadÈ mittadubbhÊ puriso Devadatto ahosi, KapirÈjÈ pana ahameva ahosin”ti. 
 

MahÈkapijÈtakavaÓÓanÈ chaÔÔhÈ. 
_____ 

 
7. DakarakkhasajÈtakavaÓÓanÈ (517) 

 224-257. Sace vo vuyhamÈnÈnanti DakarakkhasajÈtakaÑ. TaÑ sabbaÑ 
MahÈ-uma~gajÈtake Èvi bhavissatÊti. 
 

DakarakkhasajÈtakavaÓÓanÈ sattamÈ. 
_____ 

 
8. PaÓÉaranÈgarÈjajÈtakavaÓÓanÈ (518) 

 VikiÓÓavÈcanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto musÈvÈdaÑ katvÈ 
Devadattassa pathavippavesanaÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ bhikkh|hi 
tassa avaÓÓe kathite “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Devadatto musÈvÈdaÑ 
katvÈ pathaviÑ paviÔÔhoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente paÒcasatavÈÓijÈ nÈvÈya 
samuddaÑ pakkhanditvÈ sattame divase atÊradassaniyÈ nÈvÈya 
samuddapiÔÔhe bhinnÈya ÔhapetvÈ ekaÑ avasesÈ macchakacchapabhakkhÈ 
ahesuÑ, eko pana vÈtavegena KarampiyapaÔÔanaÑ1 nÈma pÈpuÓi. So 
samuddato uttaritvÈ naggabhogo tasmiÑ paÔÔaneyeva bhikkhÈya cari. 
TamenaÑ manussÈ “ayaÑ samaÓo appiccho santuÔÔho”ti sambhÈvetvÈ 
sakkÈraÑ kariÑsu. So “laddho me jÊvik|pÈyo”ti tesu nivÈsanapÈrupanaÑ 
dentesupi na icchi. Te “natthi ito uttari appiccho samaÓo”ti bhiyyo bhiyyo 
pasÊditvÈ tassa assamapadaÑ katvÈ tattha naÑ nivÈsÈpesuÑ. So 
“Karampiya-acelo”ti2 paÒÒÈyi. Tassa tattha vasantassa mahÈlÈbhasakkÈro 
udapÈdi. 
______________________________________________________________ 
 1. KadambiyapaÔÔanaÑ (SÊ, SyÈ) 2. Kadambiya-aceloti (SÊ, SyÈ) 
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 Eko nagarÈjÈpissa supaÓÓarÈjÈ ca upaÔÔhÈnaÑ Ègacchanti. Tesu nÈgarÈjÈ 
nÈmena PaÓÉaro nÈma. AthekadivasaÑ supaÓÓarÈjÈ tassa santikaÑ gantvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ nisinno evamÈha “bhante amhÈkaÑ ÒÈtakÈ nÈge 
gaÓhantÈ bah| vinassanti, etesaÑ nÈgÈnaÑ gahaÓaniyÈmaÑ mayaÑ na 
jÈnÈma, guyhakÈraÓaÑ kira tesaÑ atthi, sakkuÓeyyÈtha nu kho tumhe ete 
piyÈyamÈnÈ viya taÑ kÈraÓaÑ pucchitun”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ 
supaÓÓarÈje vanditvÈ pakkante nÈgarÈjassa ÈgatakÈle vanditvÈ nisinnaÑ 
nÈgarÈjÈnaÑ pucchi “nÈgarÈja supaÓÓÈ kira tumhe gaÓhantÈ bah| 
vinassanti, tumhe gaÓhantÈ kathaÑ gaÓhituÑ na sakkontÊ”ti. Bhante idaÑ 
amhÈkaÑ guyhaÑ rahassaÑ, mayÈ imaÑ kathentena ÒÈtisaÑghassa 
maraÓaÑ ÈhaÔaÑ hotÊti. KiÑ pana tvaÑ Èvuso “ayaÑ aÒÒassa kathessatÊ”ti 
evaÑsaÒÒÊ hosi, nÈhaÑ aÒÒassa kathessÈmi, attanÈ pana jÈnitukÈmatÈya 
pucchÈmi, tvaÑ mayhaÑ saddahitvÈ nibbhayo hutvÈ kathehÊti. NÈgarÈjÈ “na 
kathessÈmi bhante”ti vanditvÈ pakkÈmi. Punadivasepi pucchi, tathÈpissa na 
kathesi. 

 Atha naÑ tatiyadivase ÈgantvÈ nisinnaÑ “nÈgarÈja ajja tatiyo divaso, 
mama pucchantassa kimatthaÑ na kathesÊ”ti Èha. “Tumhe aÒÒassa 
ÈcikkhissathÈ”ti bhayena bhanteti. Kassaci na kathessÈmi, nibbhayo 
kathehÊti. “Tena hi bhante aÒÒassa mÈ kathayitthÈ”ti paÔiÒÒaÑ gahetvÈ 
“bhante mayaÑ mahante mahante pÈsÈÓe gilitvÈ bhÈriyÈ hutvÈ nipajjitvÈ 
supaÓÓÈnaÑ ÈgamanakÈle mukhaÑ nibbÈhetvÈ dante vivaritvÈ supaÓÓe 
ÉaÑsituÑ acchÈma1, te ÈgantvÈ amhÈkaÑ sÊsaÑ gaÓhanti, tesaÑ amhe 
garubhÈre hutvÈ nipanne uddharituÑ vÈyamantÈnaÒÒeva udakaÑ ottharati. 
Te sÊdantÈ anto-udakeyeva maranti, iminÈ kÈraÓena bah| supaÓÓÈ 
vinassanti, tesaÑ amhe gaÓhantÈnaÑ kiÑ sÊsena gahitena, bÈlÈ na~guÔÔhe 
gahetvÈ amhe heÔÔhÈsÊsake katvÈ gahitaÑ gocaraÑ mukhena chaÉÉÈpetvÈ 
lahuke katvÈ gantuÑ sakkontÊ”ti so attano rahassakÈraÓaÑ tassa dussÊlassa 
kathesi. 

 Atha tasmiÑ pakkante supaÓÓarÈjÈ ÈgantvÈ Karampiya-acelaÑ vanditvÈ 
“kiÑ bhante pucchitaÑ te nÈgarÈjassa guyhakÈraÓan”ti Èha. So 
______________________________________________________________ 
 1. IcchÈma (SÊ, SyÈ) 

 



 KhuddakanikÈya 80 

“ÈmÈvuso”ti vatvÈ sabbaÑ tena kathitaniyÈmeneva kathesi. TaÑ sutvÈ 
supaÓÓo “nÈgarÈjena ayuttaÑ kataÑ, ÒÈtÊnaÑ nÈma nassananiyÈmo parassa 
na kathetabbo, hotu, ajjeva mayÈ supaÓÓavÈtaÑ katvÈ paÔhamaÑ etameva 
gahetuÑ vaÔÔatÊ”ti supaÓÓavÈtaÑ katvÈ PaÓÉaranÈgarÈjÈnaÑ na~guÔÔhe 
gahetvÈ heÔÔhÈsÊsaÑ katvÈ gahitagocaraÑ chaÉÉÈpetvÈ uppatitvÈ ÈkÈsaÑ 
pakkhandi. PaÓÉaro ÈkÈse heÔÔhÈsÊsakaÑ olambanto “mayÈva mama 
dukkhaÑ Èbhatan”ti paridevanto Èha– 
 
 258. “VikiÓÓavÈcaÑ aniguyhamantaÑ, 
 AsaÒÒataÑ aparicakkhitÈraÑ. 
 BhayaÑ ta’manveti sayaÑ abodhaÑ, 
 NÈgaÑ yathÈ PaÓÉarakaÑ supaÓÓo. 
 
 259. Yo guyhamantaÑ parirakkhaÓeyyaÑ, 
 MohÈ naro saÑsati hÈsamÈno. 
 TaÑ bhinnamantaÑ bhayamanveti khippaÑ, 
 NÈgaÑ yathÈ PaÓÉarakaÑ supaÓÓo. 
 
 260. NÈnumitto garuÑ atthaÑ, guyhaÑ veditumarahati. 
 Sumitto ca asambuddhaÑ, SambuddhaÑ vÈ anatthavÈ. 
 
 261. VissÈsamÈpajjimahaÑ acelaÑ, 
 SamaÓo ayaÑ sammato bhÈvitatto. 
 TassÈhamakkhiÑ vivariÑ guyhamatthaÑ,  
 AtÊtamattho kapaÓaÑ rudÈmi. 
 
 262. TassÈhaÑ paramaÑ brahme guyhaÑ, 
 VÈcaÑ himaÑ nÈsakkhiÑ saÑyametuÑ. 
 Tappakkhato hi bhayamÈgataÑ mamaÑ, 
 AtÊtamattho kapaÓaÑ rudÈmi. 
 
 263. Yo ve naro suhadaÑ maÒÒamÈno, 
 GuyhamatthaÑ saÑsati dukkulÊne. 
 DosÈ bhayÈ athavÈ rÈgarattÈ, 
 Pallatthito bÈlo asaÑsayaÑ so. 
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 264. TirokkhavÈco asataÑ paviÔÔho, 
 Yo sa~gatÊsu mudÊreti vÈkyaÑ. 
 ŒsÊviso dummukhotyÈhu taÑ naraÑ, 
 ŒrÈ ÈrÈ saÑyame tÈdisamhÈ. 
 
 265. AnnaÑ pÈnaÑ kÈsikacandanaÒca, 
 ManÈpitthiyo mÈlamucchÈdanaÒca. 
 OhÈya gacchÈmase sabbakÈme, 
 SupaÓÓa pÈÓ|pagatÈva tyamhÈ”ti. 

 Tattha vikiÓÓavÈcanti patthaÔavacanaÑ. Aniguyhamantanti 
appaÔicchannamantaÑ. AsaÒÒatanti kÈyadvÈrÈdÊni rakkhituÑ asakkontaÑ. 
AparicakkhitÈranti “ayaÑ mayÈ kathitamantaÑ rakkhituÑ sakkhissati; na 
sakkhissatÊ”ti puggalaÑ oloketuÑ upaparikkhituÑ asakkontaÑ. BhayaÑ 
tamanvetÊti taÑ imehi cat|hi a~gehi samannÈgataÑ abodhaÑ duppaÒÒaÑ 
puggalaÑ sayaÑkatameva bhayaÑ anveti, yathÈ maÑ PaÓÉarakanÈgaÑ 
supaÓÓo anvÈgatoti. SaÑsati hÈsamÈnoti rakkhituÑ asamatthassa 
pÈpapurisassa hÈsamÈno katheti. NÈnumittoti anuvattanamattena yo mitto, 
na hadayena, so guyhaÑ atthaÑ jÈnituÑ nÈrahatÊti paridevati. 
Asambuddhanti asambuddhanto1 ajÈnanto, appaÒÒoti attho. Sambuddhanti 
sambuddhanto2 jÈnanto, sappaÒÒoti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–yopi suhadayo 
mitto vÈ amitto vÈ appaÒÒo sappaÒÒopi vÈ3 yo anatthavÈ anatthacaro, sopi 
guyhaÑ vedituÑ nÈrahateti. 

 SamaÓo ayanti ayaÑ samaÓoti ca lokasammatoti ca bhÈvitattoti ca 
maÒÒamÈno ahaÑ etasmiÑ vissÈsamÈpajjiÑ. Akkhinti kathesiÑ. 
AtÊtamatthoti atÊtattho, atikkantattho hutvÈ idÈni kapaÓaÑ rudÈmÊti 
paridevati. TassÈti tassa acelakassa. Brahmeti supaÓÓaÑ Èlapati. 
SaÑyametunti imaÑ guyhavÈcaÑ rahassakÈraÓaÑ rakkhituÑ nÈsakkhiÑ. 
Tappakkhato hÊti idÈni idaÑ bhayaÑ mama tassa acelakassa pakkhato 
koÔÔhÈsato santikÈ ÈgataÑ, iti  
______________________________________________________________ 
 1. AsambujjhaÑ (SÊ), asambuddhaÑ (SyÈ, I) 
 2. SambujjhaÑ (SÊ), sambuddhaÑ (SyÈ, I) 
 3. Yopi suhadayo mitto appaÒÒopi sappaÒÒopi vÈ (SÊ, SyÈ) 
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atÊtattho kapaÓaÑ rudÈmÊti. Suhadanti “suhado mama ayan”ti maÒÒamÈno. 
DukkulÊneti akulaje nÊce. DosÈti etehi dosÈdÊhi kÈraÓehi yo evar|paÑ 
guyhaÑ saÑsati, so bÈlo asaÑsayaÑ pallatthito parivattetvÈ pÈpito, 
hatoyeva nÈmÈti attho.  

 TirokkhavÈcoti attano yaÑ vÈcaÑ kathetukÈmo, tassÈ tirokkhakatattÈ 
paÔicchannavÈco. AsataÑ paviÔÔhoti asappurisÈnaÑ antaraÑ paviÔÔho 
asappurisesu pariyÈpanno. Sa~gatÊsu mudÊretÊti yo evar|po paresaÑ 
rahassaÑ sutvÈva parisamajjhesu “asukena asukaÑ nÈma kataÑ vÈ vuttaÑ 
vÈ”ti vÈkyaÑ udÊreti, taÑ naraÑ “ÈsÊviso dummukho p|timukho”ti Èhu, 
tÈdisamhÈ purisÈ ÈrÈ ÈrÈ saÑyame, d|rato d|ratova virameyya, parivajjeyya 
nanti attho. MÈlamucchÈdanaÒcÈti mÈlaÒca dibbaÑ catujjÈtiyagandhaÒca 
ucchÈdanaÒca. OhÈyÈti ete dibba-annÈdayo sabbakÈme ajja mayaÑ ohÈya 
chaÉÉetvÈ gamissÈma. SupaÓÓapÈÓ|pagatÈva tyamhÈti bho supaÓÓa pÈÓehi 
upagatÈva te amhÈ, saraÓaÑ no hohÊti. 

 EvaÑ PaÓÉarako ÈkÈse heÔÔhÈsÊsako olambanto aÔÔhahi gÈthÈhi paridevi. 
SupaÓÓo tassa paridevanasaddaÑ sutvÈ “nÈgarÈja attano rahassaÑ 
acelakassa kathetvÈ idÈni kimatthaÑ paridevasÊ”ti taÑ garahitvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 266. “Ko nÊdha tiÓÓaÑ garahaÑ upeti, 
 AsmiÑdha loke pÈÓabh| nÈgarÈja. 
 SamaÓo supaÓÓo athavÈ tvameva, 
 KiÑ kÈraÓÈ PaÓÉaraka’ggahÊto”ti. 

 Tattha ko nÊdhÈti idha amhesu tÊsu janesu ko nu. AsmiÑdhÈti ettha 
idhÈti nipÈtamattaÑ, asmiÑ loketi attho. PÈÓabh|ti pÈÓabh|to. Atha vÈ 
tvamevÈti udÈhu tvaÑyeva. Tattha samaÓaÑ tÈva mÈ garaha, so hi upÈyena 
taÑ rahassaÑ pucchi. SupaÓÓampi mÈ garaha, ahaÒhi tava paccatthikova. 
PaÓÉaraka’ggahÊtoti samma PaÓÉaraka “ahaÑ kiÑ kÈraÓÈ supaÓÓena 
gahito”ti cintetvÈ ca pana attÈnameva garaha, tayÈ hi rahassaÑ kathentena 
attanÈva attano anattho katoti ayamettha adhippÈyo. 
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 TaÑ sutvÈ PaÓÉarako itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 267. “SamaÓoti me sammatatto ahosi, 
 Piyo ca me manasÈ bhÈvitatto. 
 TassÈhamakkhiÑ vivariÑ guyhamatthaÑ, 
 AtÊtamattho kapaÓaÑ rudÈmÊ”ti. 

 Tattha sammatattoti so samaÓo mayhaÑ “sappuriso ayan”ti 
sammatabhÈvo1 ahosi. BhÈvitattoti sambhÈvitabhÈvo2 ca me ahosÊti. 

 Tato supaÓÓo catasso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 268. “Na catthi satto amaro pathabyÈ, 
 PaÒÒÈvidhÈ natthi na ninditabbÈ. 
 Saccena dhammena dhitiyÈ damena, 
 AlabbhamabyÈharatÊ naro idha. 
 
 269. MÈtÈ pitÈ paramÈ bandhavÈnaÑ, 
 NÈssa tatiyo anukampaka’tthi. 
 Tesampi guyhaÑ paramaÑ na saÑse, 
 Mantassa bhedaÑ parisa~kamÈno. 
 
 270. MÈtÈ pitÈ bhaginÊ bhÈtaro ca, 
 SahÈyÈ vÈ yassa honti sapakkhÈ. 
 Tesampi guyhaÑ paramaÑ na saÑse, 
 Mantassa bhedaÑ parisa~kamÈno. 
 
 271. BhariyÈ ce purisaÑ vajjÈ, komÈrÊ piyabhÈÓinÊ. 
 Puttar|payas|petÈ, ÒÈtisaÑghapurakkhatÈ. 
 TassÈpi guyhaÑ paramaÑ na saÑse, 
 Mantassa bhedaÑ parisa~kamÈno”ti. 

 Tattha amaroti amaraÓasabhÈvo satto nÈma natthi. PaÒÒÈvidhÈ natthÊti 
na-kÈro padasandhikaro, paÒÒÈvidhÈ atthÊti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti– 
______________________________________________________________ 
 1. SammatasabhÈvo (SÊ, SyÈ) 2. SambhÈvitasabhÈvo (SÊ, SyÈ) 
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NÈgarÈja loke amaropi natthi, paÒÒÈvidhÈpi atthi, sÈ aÒÒesaÑ 
paÒÒÈkoÔÔhÈsasa~khÈtÈ paÒÒÈvidhÈ attano jÊvitahetu na ninditabbÈti. Atha vÈ 
paÒÒÈvidhÈti paÒÒÈsadisÈ na ninditabbÈ nÈma aÒÒÈ dhammajÈti natthi taÑ 
kasmÈ nindasÊti. YesaÑ pana “paÒÒÈvidhÈnampi na ninditabban”tipi pÈÔho, 
tesaÑ ujukameva. SaccenÈti-ÈdÊsu vacÊsaccena ca sucaritadhammena ca 
paÒÒÈsa~khÈtÈya dhitiyÈ ca indriyadamena ca alabbhaÑ dullabhaÑ 
aÔÔhasamÈpattimaggaphalanibbÈnasa~khÈtampi visesaÑ abyÈharati Èvahati 
taÑ nipphÈdeti naro idha, tasmÈ nÈrahasi acelaÑ nindituÑ, attÈnameva 
garaha. Acelena hi attano paÒÒavantatÈya upÈyakusalatÈya ca vaÒcetvÈ tvaÑ 
rahassaÑ guyhaÑ mantaÑ pucchitoti attho. 

 ParamÈti ete ubho bandhavÈnaÑ uttamabandhavÈ nÈma. NÈssa tatiyoti 
assa puggalassa mÈtÈpit|ti aÒÒo tatiyo satto anukampako nÈma natthi, 
mantassa bhedaÑ parisa~kamÈno paÓÉito tesaÑ mÈtÈpit|nampi paramaÑ 
guyhaÑ na saÑseyya, tvaÑ pana mÈtÈpit|nampi akathetabbaÑ acelakassa 
kathesÊti attho. SahÈyÈ vÈti suhadayamittÈ vÈ. SapakkhÈti 
petteyyamÈtulapitucchÈdayo samÈnapakkhÈ ÒÈtayo. TesampÊti etesampi 
ÒÈtimittÈnaÑ na katheyya, tvaÑ pana acelakassa kathesi, attanova 
kujjhass|ti dÊpeti. BhariyÈceti komÈrÊ piyabhÈÓinÊ puttehi ca r|pena ca 
yasena ca upetÈ evar|pÈ bhariyÈpi ce “ÈcikkhÈhi me tava guyhan”ti 
vedeyya, tassÈpi na saÑseyya. 

 Tato parÈ– 
 
 272. “Na guyhamatthaÑ vivareyya, rakkheyya naÑ yathÈ nidhiÑ. 
 Na hi pÈtukato sÈdhu, guyho attho pajÈnatÈ. 
 
 273. ThiyÈ guyhaÑ na saÑseyya, amittassa ca paÓÉito. 
 Yo cÈmisena saÑhÊro, hadayattheno ca yo naro. 
 
 274. GuyhamatthaÑ asambuddhaÑ, sambodhayati yo naro. 
 MantabhedabhayÈ tassa, dÈsabh|to titikkhati. 
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 275. YÈvanto purisassa’tthaÑ, guyhaÑ jÈnanti mantinaÑ. 
 TÈvanto tassa ubbegÈ, tasmÈ guyhaÑ na vissaje. 
 
 276. Vivicca bhÈseyya divÈ rahassaÑ, 
 RattiÑ giraÑ nÈtivelaÑ pamuÒce. 
 UpassutikÈ hi suÓanti mantaÑ, 
 TasmÈ manto khippamupeti bhedan”ti– 

paÒca gÈthÈ Uma~gajÈtake paÒcapaÓÉitapaÒhe Èvi bhavissanti. 

 Tato parÈsu– 
 
 277. “YathÈpi assa nagaraÑ mahantaÑ1, 
 AdvÈrakaÑ ÈyasaÑ bhaddasÈlaÑ. 
 SamantakhÈtÈparikhÈ-upetaÑ, 
 Evampi me te idha guyhamantÈ. 
 
 278. Ye guyhamantÈ avikiÓÓavÈcÈ, 
 DaÄhÈ sadatthesu narÈ dujivha. 
 ŒrÈ amittÈ byavajanti tehi, 
 ŒsÊvisÈ vÈ riva sattusa~ghÈ”ti– 

DvÊsu gÈthÈsu bhaddasÈlanti ÈpaÓÈdÊhi sÈlÈhi sampannaÑ. 
SamantakhÈtÈparikhÈ-upetanti samantakhÈtÈhi tÊhi parikhÈhi upagataÑ. 
Evampi meti evampi mayhaÑ te purisÈ khÈyanti. Katare? Ye idha 
guyhamantÈ. IdaÑ vuttaÑ hoti–yathÈ advÈrakassa ayomayanagarassa 
manussÈnaÑ upabhogaparibhogo antova hoti, na abbhantarimÈ bahi 
nikkhamanti, na bÈhirÈ anto pavisanti, aparÈparaÑ saÒcÈro chijjati, 
guyhamantÈ purisÈ evar|pÈ honti, attano guyhaÑ attano antoyeva jÊrÈpenti, 
na aÒÒassa kathentÊti. DaÄhÈ sadatthes|ti attano atthesu thirÈ. DujivhÈti 
PaÓÉarakanÈgaÑ Èlapati. ByavajantÊti paÔikkamanti. ŒsÊvisÈ vÈ riva 
sattusa~ghÈti2 ettha vÈti nipÈtamattaÑ, ÈsÊvisÈ sattusa~ghÈ rivÈti3 attho. 
YathÈ ÈsÊvisato sattusa~ghÈ jÊvitukÈmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈpi ayanagaraÑ mahantaÑ (Ka) 2. Sattasa~ghÈti (SÊ, SyÈ) 
 3. Sattasa~ghÈrivÈti (SÊ, SyÈ) 
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manussÈ ÈrÈ paÔikkamanti, evaÑ tehi guyhamantehi narehi ÈrÈ amittÈ 
paÔikkamanti, upagantuÑ okÈsaÑ na labhantÊti vuttaÑ hoti. 

 EvaÑ supaÓÓena dhamme kathite PaÓÉarako Èha– 
 
 279. “HitvÈ gharaÑ pabbajito acelo, 
 Naggo muÓÉo carati ghÈsahetu. 
 Tamhi nu kho vivariÑ guyhamatthaÑ, 
 AtthÈ ca dhammÈ ca apaggatÈmhÈ. 
 
 280. KathaÑkaro hoti supaÓÓarÈja, 
 KiÑ sÊlo kena vatena vattaÑ. 
 SamaÓo caraÑ hitvÈ mamÈyitÈni, 
 KathaÑkaro saggamupeti ÔhÈnan”ti. 

 Tattha ghÈsahet|ti nissiriko kucchip|raÓatthÈya khÈdanÊyabhojanÊye 
pariyesanto carati. ApaggatÈmhÈti1 apagatÈ parihÊnÈmhÈ. KathaÑkaroti 
idaÑ nÈgarÈjÈ tassa naggassa samaÓabhÈvaÑ ÒatvÈ samaÓapaÔipattiÑ 
pucchanto Èha. Tattha kiÑ sÊloti katarena ÈcÈrena samannÈgato. Kena 
vatenÈti katarena vatasamÈdÈnena vattanto. SamaÓo caranti pabbajjÈya 
caranto taÓhÈmamÈyitÈni hitvÈ kathaÑ samitapÈpasamaÓo nÈma hoti. 
Sagganti kathaÑ karonto ca suÔÔhu aggaÑ devanagaraÑ so samaÓo upetÊti. 

 SupaÓÓo Èha– 
 
 281. “HiriyÈ titikkhÈya damenupeto, 
 Akkodhano pesuÓiyaÑ pahÈya. 
 SamaÓo caraÑ hitvÈ mamÈyitÈni, 
 EvaÑkaro saggamupeti ÔhÈnan”ti. 

 Tattha hiriyÈti samma nÈgarÈja ajjhattabahiddhÈsamuÔÔhÈnehi 
hirottappehi titikkhÈsa~khÈtÈya adhivÈsanakhantiyÈ indriyadamena ca upeto 
akujjhanasÊlo pisuÓavÈcaÑ pahÈya taÓhÈmamÈyitÈni ca hitvÈ pabbajjÈya 
______________________________________________________________ 
 1. ApÈgatÈmhÈti (SÊ), apagatÈmhÈti (SyÈ), avÈgatÈmhÈti (I) 
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caranto samaÓo nÈma hoti, evaÑkaroyeva ca etÈni hirÊ-ÈdÊni kusalÈni 
karonto saggamupeti ÔhÈnanti. 

 ImaÑ supaÓÓarÈjassa dhammakathaÑ sutvÈ PaÓÉarako jÊvitaÑ yÈcanto 
gÈthamÈha–  
 
 282. “MÈtÈva puttaÑ taruÓaÑ tanujjaÑ, 
 SamphassatÈ1 sabbagattaÑ phareti. 
 Evampi me tvaÑ pÈturahu dijinda, 
 MÈtÈva puttaÑ anukampamÈno”ti. 

 Tassattho–yathÈ mÈtÈ tanujaÑ attano sarÊrajÈtaÑ taruÓaÑ puttaÑ 
samphassataÑ2 disvÈ taÑ ure nipajjÈpetvÈ thaÒÒaÑ pÈyentÊ 
puttasamphassena sabbaÑ attano gattaÑ phareti, napi mÈtÈ puttato bhÈyati, 
napi putto mÈtito, evampi me tvaÑ pÈturahu pÈtubh|to dijinda dijarÈja, 
tasmÈ mÈtÈva puttaÑ mudukena hadayena anukampamÈno maÑ passa, 
jÊvitaÑ me dehÊti. 

 Athassa supaÓÓo jÊvitaÑ dento itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 283. “Handajja tvaÑ muÒja vadhÈ dujivha, 
 Tayo hi puttÈ na hi aÒÒo atthi. 
 AntevÈsÊ dinnako atrajo ca, 
 Rajjassu puttaÒÒataro me ahosÊ”ti. 

 Tattha muÒcÈti mucca3, ayameva vÈ pÈÔho. DujivhÈti taÑ Èlapati. 
AÒÒoti aÒÒo catuttho putto nÈma natthi. AntevÈsÊti sippaÑ vÈ uggaÓhamÈno 
paÒhaÑ vÈ suÓanto santike nivuttho. Dinnakoti “ayaÑ te putto hot|”ti 
parehi dinno. Rajjass|ti abhiramassu. AÒÒataroti tÊsu puttesu aÒÒataro 
antevÈsÊ putto me tvaÑ jÈtoti dÊpeti. 

 EvaÒca pana vatvÈ ÈkÈsÈ otaritvÈ taÑ bh|miyaÑ patiÔÔhÈpesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. Sampassa taÑ (SÊ, I), sampassatÈ (SyÈ) 
 2. Sampassa (SÊ), sampassatÈ (SyÈ), sampassaÑ (I) 3. MuccÈti muÒca (SÊ, SyÈ, I) 
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 284. “Icceva vÈkyaÑ visajjÊ supaÓÓo, 
 BhumyaÑ patiÔÔhÈya dijo dujivhaÑ. 
 Muttajja tvaÑ sabbabhayÈtivatto, 
 Thal|dake hohi mayÈbhigutto. 
 
 285. Œta~kinaÑ yathÈ kusalo bhisakko, 
 PipÈsitÈnaÑ rahadova sÊto. 
 VesmaÑ yathÈ himasÊtaÔÔitÈnaÑ, 
 Evampi te saraÓamehaÑ bhavÈmÊ”ti. 

 Tattha icceva vÈkyanti iti evaÑ vacanaÑ vatvÈ taÑ nÈgarÈjaÑ vissajji. 
Bhumyanti so sayampi bh|miyaÑ patiÔÔhÈya dijo taÑ dujivhaÑ 
samassÈsento mutto ajja tvaÑ ito paÔÔhÈya sabbabhayÈni ativatto thale ca 
udake ca mayÈ abhigutto rakkhito hohÊti Èha. Œta~kinanti gilÈnÈnaÑ. 
Evampi teti evaÑ ahaÑ tava saraÓaÑ bhavÈmi.  

 Gaccha tvanti taÑ uyyojesi. So nÈgarÈjÈ NÈgabhavanaÑ pÈvisi. Itaropi 
SupaÓÓabhavanaÑ gantvÈ “mayÈ PaÓÉarakanÈgo sapathaÑ katvÈ 
saddahÈpetvÈ vissajjito, kÊdisaÑ nu kho mayi tassa hadayaÑ, vÊmaÑsissÈmi 
nan”ti NÈgabhavanaÑ gantvÈ supaÓÓavÈtaÑ akÈsi. TaÑ disvÈ nÈgo 
“supaÓÓarÈjÈ maÑ gahetuÑ Ègato bhavissatÊ”ti maÒÒamÈno 
byÈmasahassamattaÑ attabhÈvaÑ mÈpetvÈ pÈsÈÓe ca vÈlukaÒca gilitvÈ 
bhÈriko hutvÈ na~guÔÔhaÑ heÔÔhÈkatvÈ bhogamatthake phaÓaÑ dhÈrayamÈno 
nipajjitvÈ supaÓÓarÈjÈnaÑ ÉaÑsitukÈmo viya ahosi. TaÑ disvÈ supaÓÓo 
itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 286. “SandhiÑ katvÈ amittena, aÓÉajena jalÈbuja. 
 Vivariya dÈÔhaÑ sesi, kuto taÑ bhayamÈgatan”ti. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 287. “Sa~ketheva amittasmiÑ, mittasmimpi na vissase. 
 AbhayÈ bhayamuppannaÑ, api m|lÈni kantati. 
 
 288. KathaÑ nu vissase tyamhi, yenÈsi kalaho kato. 
 Niccayattena ÔhÈtabbaÑ, so disabbhi na rajjati. 
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 289. VissÈsaye na ca taÑ vissayeyya, 
 Asa~kito sa~kito ca bhaveyya. 
 TathÈ tathÈ viÒÒ| parakkameyya, 
 YathÈ yathÈ bhÈvaÑ paro na jaÒÒÈ”ti. 

 Tattha abhayÈti abhayaÔÔhÈnabh|tÈ mittamhÈ bhayaÑ uppannaÑ 
jÊvitasa~khÈtÈni m|lÈneva kantati. TyamhÊti tasmiÑ. YenÈsÊti yena saddhiÑ 
kalaho kato ahosi. NiccayattenÈti niccapaÔiyattena. So disabbhi na rajjatÊti 
yo niccayattena abhitiÔÔhati, so attano satt|hi saddhiÑ vissÈsavasena na 
rajjati, tato tesaÑ yathÈkÈmakaraÓÊyo na hotÊti attho. VissÈsayeti paraÑ1 
attani vissÈsaye, taÑ pana sayaÑ na vissaseyya. Parena asa~kito attanÈ ca 
so2 sa~kito bhaveyya. BhÈvaÑ paroti yathÈ yathÈ paÓÉito parakkamati, tathÈ 
tathÈ tassa paro bhÈvaÑ na jÈnÈti, tasmÈ paÓÉitena vÊriyaÑ kÈtabbamevÈti 
dÊpeti. 

 Iti te aÒÒamaÒÒaÑ sallapitvÈ samaggÈ sammodamÈnÈ ubhopi 
acelakassa assamaÑ agamiÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 290. “Te devavaÓÓÈ sukhumÈlar|pÈ, 
 Ubho samÈ sujayÈ puÒÒakhandhÈ. 
 UpÈgamuÑ KarampiyaÑ3 acelaÑ, 
 MissÊbh|tÈ assavÈhÈva nÈgÈ”ti. 

 Tattha samÈti samÈnar|pÈ sadisasaÓÔhÈnÈ hutvÈ. SujayÈti suvayÈ4 
parisuddhÈ, ayameva vÈ pÈÔho. PuÒÒakhandhÈti katakusalatÈya 
puÒÒakkhandhÈ viya. MissÊbh|tÈti hatthena hatthaÑ gahetvÈ 
kÈyamissÊbhÈvaÑ upagatÈ. AssavÈhÈva nÈgÈti dhure yuttakÈ rathavÈhÈ dve 
assÈ viya purisanÈgÈ tassa assamaÑ agamiÑsu. 

 GantvÈ ca pana supaÓÓarÈjÈ cintesi “ayaÑ nÈgarÈjÈ acelakassa jÊvitaÑ 
na dassati, etaÑ dussÊlaÑ na vandissÈmÊ”ti. So bahi ÔhatvÈ nÈgarÈjÈnameva 
tassa santikaÑ pesesi. TaÑ sandhÈya SatthÈ itaraÑ gÈthamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. Yo (Ka) 2. AttÈva taÑ (SÊ, SyÈ, I) 
 3. KÈdambiyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 4. Sujayoti sucayo (SÊ, I) 
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 291. “Tato have PaÓÉarako acelaÑ, 
 SayamevupÈgamma idaÑ avoca. 
 Mutta’jjahaÑ sabbabhayÈtivatto, 
 Na hi n|na tuyhaÑ manaso piya’mhÈ”ti. 

 Tattha piya’mhÈti dussÊla naggabhogga musÈvÈdi n|na mayaÑ tava 
manaso na piyÈ ahumhÈti paribhÈsi. 

 Tato acelo itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 292. “Piyo hi me Èsi supaÓÓarÈjÈ, 
 AsaÑsayaÑ PaÓÉarakena saccaÑ. 
 So rÈgarattova akÈsi’metaÑ, 
 PÈpakammaÑ sampajÈno na mohÈ”ti. 

 Tattha PaÓÉarakenÈti tayÈ PaÓÉarakena so mama piyataro ahosi, 
saccametaÑ. Soti so ahaÑ tasmiÑ supaÓÓe rÈgena ratto hutvÈ etaÑ 
pÈpakammaÑ jÈnantova akÈsiÑ, na mohena ajÈnantoti. 

 TaÑ sutvÈ nÈgarÈjÈ dve gÈthÈ abhÈsi. 
 
 293. “Na me piyaÑ appiyaÑ vÈpi hoti, 
 Sampassato lokamimaÑ paraÒca. 
 SusaÒÒatÈnaÒhi viyaÒjanena, 
 AsaÒÒato lokamimaÑ carÈsi. 
 
 294. AriyÈvakÈsosi anariyovÈsi. 
 AsaÒÒato saÒÒatasannikÈso. 
 KaÓhÈbhijÈtikosi anariyar|po, 
 PÈpaÑ bahuÑ duccaritaÑ acÈrÊ”ti. 

 Tattha na meti ambho dussÊla nagga musÈvÈdi pabbajitassa hi imaÒca 
paraÒca lokaÑ sampassato piyaÑ vÈ me appiyaÑ vÈpi meti na hoti, tvaÑ 
pana susaÒÒatÈnaÑ sÊlavantÈnaÑ byaÒjanena pabbajitali~gena asaÒÒato 
hutvÈ imaÑ lokaÑ vaÒcento carasi. AriyÈvakÈsosÊti ariyapaÔir|pakosi. 
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AsaÒÒatoti kÈyÈdÊhi asaÒÒatosi. KaÓhÈbhijÈtikoti kÈÄakasabhÈvo. 

Anariyar|poti ahirikasabhÈvo. AcÈrÊti akÈsi. 

 Iti taÑ garahitvÈ idÈni abhisapanto imaÑ gÈthamÈha– 

 

 295. “AduÔÔhassa tuvaÑ dubbhi, dubbhÊ ca pisuÓo casi. 

 Etena saccavajjena, muddhÈ te phalatu sattadhÈ”ti. 

 Tassattho–ambho dubbhi tvaÑ aduÔÔhassa mittassa dubbhÊ cÈsi, pisuÓo 

cÈsi, etena saccavajjena muddhÈ te sattadhÈ phalat|ti. 

 Iti nÈgarÈjassa sapantasseva acelakassa sÊsaÑ sattadhÈ phali. 

NisinnaÔÔhÈneyevassa bh|mi vivaraÑ adÈsi. So pathaviÑ pavisitvÈ AvÊcimhi 

nibbatti, nÈgarÈjasupaÓÓarÈjÈnopi attano bhavanameva agamiÑsu. SatthÈ 

tassa pathaviÑ paviÔÔhabhÈvaÑ pakÈsento osÈnagÈthamÈha– 

 

 296. “TasmÈ hi mittÈnaÑ na dubbhitabbaÑ, 

 MittadubbhÈ pÈpiyo natthi aÒÒo. 

 Œsittasatto nihato pathabyÈ, 

 Indassa vÈkyena hi saÑvaro hato”ti. 

 Tattha tasmÈti yasmÈ mittadubbhikammassa pharuso vipÈko, tasmÈ. 

Œsittasattoti Èsittavisena satto. IndassÈti nÈgindassa vÈkyena. SaÑvaroti 

“ahaÑ saÑvare ÔhitosmÊ”ti paÔiÒÒÈya evaÑ paÒÒÈto ÈjÊvako hatoti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 

Devadatto musÈvÈdaÑ katvÈ pathaviÑ paviÔÔhoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ 

samodhÈnesi “tadÈ acelako Devadatto ahosi, nÈgarÈjÈ SÈriputto, supaÓÓarÈjÈ 

pana ahameva ahosin”ti. 

 

PaÓÉaranÈgarÈjajÈtakavaÓÓanÈ aÔÔhamÈ. 
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9. SambulÈjÈtakavaÓÓanÈ (519) 

 KÈ vedhamÈnÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto MallikaÑ deviÑ 
Èrabbha kathesi. Vatthu KummÈsapiÓÉijÈtake1 vitthÈritameva. SÈ pana 
TathÈgatassa tiÓÓaÑ kummÈsapiÓÉikÈnaÑ dÈnÈnubhÈvena taÑ divasaÒÒeva 
raÒÒo aggamahesibhÈvaÑ patvÈ pubbuÔÔhÈyitÈdÊhi2 paÒcahi 
kalyÈÓadhammehi samannÈgatÈ ÒÈÓasampannÈ BuddhupaÔÔhÈyikÈ patidevatÈ 
ahosi. TassÈ patidevatÈbhÈvo sakalanagare pÈkaÔo ahosi. AthekadivasaÑ 
dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso MallikÈ devÊ kira 
vattasampannÈ ÒÈÓasampannÈ patidevatÈ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha 
bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepesÈ vattasampannÈ patidevatÈyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ 
Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadattassa raÒÒo Sotthiseno nÈma putto ahosi. 
TaÑ rÈjÈ vayappattaÑ uparajje patiÔÔhapesi, SambulÈ nÈmassa aggamahesÊ 
ahosi uttamar|padharÈ sarÊrappabhÈsampannÈ, nivÈte jalamÈnÈ dÊpasikhÈ 
viya khÈyati. AparabhÈge Sotthisenassa sarÊre kuÔÔhaÑ uppajjati, vejjÈ 
tikicchituÑ nÈsakkhiÑsu. So bhijjamÈne kuÔÔhe paÔik|lo hutvÈ vippaÔisÈraÑ 
patvÈ “ko me rajjena attho, araÒÒe anÈthamaraÓaÑ marissÈmÊ”ti raÒÒo 
ÈrocÈpetvÈ itthÈgÈraÑ chaÉÉetvÈ nikkhami. SambulÈ bah|ti upÈyehi 
nivattiyamÈnÈpi anivattitvÈva “ahaÑ taÑ sÈmikaÑ araÒÒe paÔijaggissÈmÊ”ti 
vatvÈ saddhiÒÒeva nikkhami. So araÒÒaÑ pavisitvÈ sulabham|laphalÈphale 
chÈy|dakasampanne padese paÓÓasÈlaÑ katvÈ vÈsaÑ kappesi. RÈjadhÊtÈ taÑ 
paÔijaggi. KathaÑ? SÈ hi pÈto vuÔÔhÈya assamapadaÑ sammajjitvÈ 
pÈnÊyaparibhojanÊyaÑ upaÔÔhapetvÈ dantakaÔÔhaÒca mukhadhovanaÒca 
upanÈmetvÈ mukhe dhote nÈnÈ-osadhÈni pisitvÈ tassa vaÓe makkhetvÈ 
madhuramadhurÈni phalÈphalÈni khÈdÈpetvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ hatthesu 
dhotesu “appamatto hohi devÈ”ti vatvÈ vanditvÈ pacchikhaÓitti-a~kusake 
ÈdÈya phalÈphalatthÈya araÒÒaÑ pavisitvÈ phalÈphalÈni ÈharitvÈ ekamante 
ÔhapetvÈ ghaÔena udakaÑ ÈharitvÈ nÈnÈcuÓÓehi ca mattikÈhi ca SotthisenaÑ 
nhÈpetvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 172 piÔÔhe. 2. PubbuÔÔhÈyikÈdÊhi (SyÈ, I, Ka) 
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puna madhuraphalÈphalÈni upanÈmeti. ParibhogÈvasÈne vÈsitapÈnÊyaÑ 
upanetvÈ sayaÑ phalÈphalÈni paribhuÒjitvÈ padarasantharaÑ saÑvidahitvÈ 
tasmiÑ tattha nipanne tassa pÈde dhovitvÈ 
sÊsaparikammapiÔÔhiparikammapÈdaparikammÈni katvÈ sayanapassaÑ 
upagantvÈ nipajjati. EtenupÈyena sÈmikaÑ paÔijaggi.  

 SÈ ekadivasaÑ araÒÒe phalÈphalaÑ ÈharantÊ ekaÑ girikandaraÑ disvÈ 
sÊsato pacchiÑ otÈretvÈ kandaratÊre ÔhapetvÈ “nhÈyissÈmÊ”ti otaritvÈ 
haliddÈya sarÊraÑ ubbaÔÔetvÈ nhatvÈ sudhotasarÊrÈ uttaritvÈ vÈkacÊraÑ 
nivÈsetvÈ kandaratÊre aÔÔhÈsi. AthassÈ sarÊrappabhÈya vanaÑ ekobhÈsaÑ 
ahosi. TasmiÑ khaÓe eko dÈnavo gocaratthÈya caranto taÑ disvÈ 
paÔibaddhacitto hutvÈ gÈthÈdvayaÑ Èha– 
 
 297. “KÈ vedhamÈnÈ girikandarÈyaÑ, 
 EkÈ tuvaÑ tiÔÔhasi saÑhit|ru. 
 PuÔÔhÈsi me pÈÓipameyyamajjhe, 
 AkkhÈhi me nÈmaÒca bandhave ca. 
 
 298. ObhÈsayaÑ vanaÑ rammaÑ, sÊhabyagghanisevitaÑ. 
 KÈ vÈ tvamasi kalyÈÓi, kassa vÈ tvaÑ sumajjhime. 
 AbhivÈdemi taÑ bhadde, dÈnavÈhaÑ namatthu te”ti. 

 Tattha kÈ vedhamÈnÈti nhÈnamattatÈya sÊtabhÈvena kampamÈnÈ. 
SaÑhit|r|ti sampiÓÉit|ru uttama-|rulakkhaÓe. PÈÓipameyyamajjheti 
hatthena minitabbamajjhe. KÈ vÈ tvanti kÈ nÈma vÈ tvaÑ bhavasi. 
AbhivÈdemÊti vandÈmi. DÈnavÈhanti ahaÑ eko dÈnavo, ayaÑ namakkÈro 
tava atthu, aÒjaliÑ te paggaÓhÈmÊti avaca. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 299. “Yo putto KÈsirÈjassa, Sotthisenoti taÑ vid|. 
 TassÈhaÑ SambulÈ bhariyÈ, evaÑ jÈnÈhi dÈnava. 
 AbhivÈdemi taÑ bhante, SambulÈhaÑ namatthu te. 
 
 300. Vedehaputto bhaddante, vane vasati Èturo. 
 TamahaÑ rogasammattaÑ, ekÈ ekaÑ upaÔÔhahaÑ. 
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 301. AhaÒca vanamuÒchÈya, madhumaÑsaÑ migÈbilaÑ. 
 YadÈharÈmi taÑ bhakkho, tassa n|najja nÈdhatÊ”ti. 

 Tattha Vedehaputtoti VedeharÈjadhÊtÈya putto. Rogasammattanti 
rogapÊÄitaÑ. UpaÔÔhahanti upaÔÔhahÈmi paÔijaggÈmi. “UpaÔÔhitÈ”tipi pÈÔho. 
VanamuÒchÈyÈti vanaÑ uÒchetvÈ uÒchÈcariyaÑ caritvÈ. MadhumaÑsanti 
nimmakkhikaÑ madhuÒca migÈbilamaÑsaÒca sÊhabyagghamigehi 
khÈditamaÑsato atirittakoÔÔhÈsaÑ. TaÑ bhakkhoti yaÑ ahaÑ ÈharÈmi, taÑ 
bhakkhova so mama sÈmiko. Tassa n|najjÈti tassa maÒÒe ajja ÈhÈraÑ 
alabhamÈnassa sarÊraÑ Ètape pakkhittapadumaÑ viya nÈdhati upatappati 
milÈyati. 

 Tato paraÑ dÈnavassa ca tassÈ ca vacanapaÔivacanagÈthÈyo honti– 
 
 302. “KiÑ vane rÈjaputtena, Èturena karissasi. 
 Sambule pariciÓÓena, ahaÑ bhattÈ bhavÈmi te. 
 
 303. SokaÔÔÈya durattÈya, kiÑ r|paÑ vijjate mama. 
 AÒÒaÑ pariyesa bhaddante, abhir|pataraÑ mayÈ. 
 
 304. Ehi’maÑ girimÈruyha, bhariyÈ me catussatÈ. 
 TÈsaÑ tvaÑ pavarÈ hohi, sabbakÈmasamiddhinÊ. 
 
 305. N|na tÈrakavaÓÓÈbhe, yaÑ kiÒci manasicchasi. 
 SabbaÑ taÑ pacuraÑ mayhaÑ, ramassvajja mayÈ saha. 
 
 306. No ce tuvaÑ maheseyyaÑ, Sambule kÈrayissasi. 
 AlaÑ tvaÑ pÈtarÈsÈya, paÓhe bhakkhÈ bhavissasi. 
 
 307. TaÒca sattajaÔo luddo, kaÄÈro purisÈdako. 
 Vane nÈthaÑ apassantiÑ, SambulaÑ aggahÊ bhuje. 
 
 308. AdhipannÈ pisÈcena, luddenÈmisacakkhunÈ. 
 SÈ ca sattuvasaÑ pattÈ, patimevÈnusocati. 
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 309. Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ, yaÑ maÑ khÈdeyya rakkhaso. 
 YaÒca me ayyaputtassa, mano hessati aÒÒathÈ. 
 
 310. Na santi devÈ pavasanti n|na, 
 Na hi n|na santi idha lokapÈlÈ. 
 SahasÈ karontÈna’masaÒÒatÈnaÑ, 
 Na hi n|na santi paÔisedhitÈro”ti. 

 Tattha pariciÓÓenÈti tena Èturena pariciÓÓena kiÑ karissasi. SokaÔÔayÈti 
sokÈturÈya. “SokaÔÔhÈyÈ”tipi pÈÔho, soke ÔhitÈyÈti attho. DurattÈyÈti 
duggatakapaÓabhÈvappattÈya attabhÈvÈya. Ehi’manti mÈ tvaÑ durattÈmhÊti 
cinteyi, etaÑ mama girimhi dibbavimÈnaÑ, ehi imaÑ giriÑ Èruha. 
CatussatÈti tasmiÑ me vimÈne aparÈpi catussatÈ bhariyÈyo atthi. SabbaÑ 
tanti yaÑ kiÒci upabhogaparibhogavatthÈbharaÓÈdikaÑ icchasi, sabbaÑ taÑ 
n|na mayhaÑ pacuraÑ bahuÑ sulabhaÑ, tasmÈ mÈ kapaÓÈmhÊti cintayi, ehi 
mayÈ saha ramass|ti vadati. 

 Maheseyyanti “bhadde Sambule no ce me tvaÑ mahesibhÈvaÑ 
kÈressasi, pariyattÈ tvaÑ mama pÈtarÈsÈya, tena taÑ balakkÈrena vimÈnaÑ 
nessÈmi, tatra maÑ asa~gaÓhantÊ mama sve pÈtova bhakkhÈ bhavissasÊ”ti 
evaÑ vatvÈ so sattahi jaÔÈhi samannÈgato luddako dÈruÓo nikkhantadanto 
taÑ tasmiÑ vane kiÒci attano nÈthaÑ apassantiÑ SambulaÑ bhuje aggahesi. 
AdhipannÈti ajjhotthaÔÈ. ŒmisacakkhunÈti kilesalolena. PatimevÈti attano 
acintetvÈ patimeva anusocati. Mano hessatÊti maÑ cirÈyantiÑ viditvÈ 
aÒÒathÈ cittaÑ bhavissati. Na santi devÈti idaÑ sÈ dÈnavena bhuje gahitÈ 
devatujjhÈpanaÑ karontÊ Èha. LokapÈlÈti evar|pÈnaÑ sÊlavantÊnaÑ 
patidevatÈnaÑ pÈlakÈ lokapÈlÈ n|na idha loke na santÊti paridevati. 

 AthassÈ sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ kampi, PaÓÉukambalasilÈsanaÑ 
uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ VajiraÑ ÈdÈya 
vegena gantvÈ dÈnavassa matthake ÔhatvÈ itaraÑ gÈthamÈha– 
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 311. “ItthÊnamesÈ pavarÈ yasassinÊ, 
 SantÈ samÈ aggirivuggatejÈ. 
 TaÒje tuvaÑ rakkhasÈdesi kaÒÒaÑ, 
 MuddhÈ ca hi sattadhÈ te phaleyya. 
 MÈ tvaÑ dahÊ muÒca patibbatÈyÈ”ti1. 

 Tattha santÈti upasantÈ, atha vÈ paÓÉitÈ ÒÈÓasampannÈ. SamÈti 
kÈyavisamÈdivirahitÈ. AdesÊti khÈdasi. PhaleyyÈti iminÈ me Indavajirena 
paharitvÈ muddhÈ2 bhijjetha. MÈ tvaÑ dahÊti tvaÑ imaÑ patibbataÑ mÈ 
tÈpeyyÈsÊti. 

 TaÑ sutvÈ dÈnavo SambulaÑ vissajjesi. Sakko “punapi esa evar|paÑ 
kareyyÈ”ti cintetvÈ dÈnavaÑ devasa~khalikÈya bandhitvÈ puna 
anÈgamanÈya tatiye pabbatantare vissajjesi, rÈjadhÊtaraÑ appamÈdena3 
ovaditvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. RÈjadhÊtÈpi attha~gate s|riye candÈlokena 
assamaÑ pÈpuÓi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ aÔÔha gÈthÈ abhÈsi– 
 
 312. “SÈ ca assamamÈgacchi, pamuttÈ purisÈdakÈ. 
 NÊÄaÑ paÄinaÑ sakuÓÊva, gatasi~gaÑ va ÈlayaÑ. 
 
 313. SÈ tattha paridevesi, rÈjaputtÊ yasassinÊ. 
 SambulÈ utumattakkhÈ, vane nÈthaÑ apassantÊ. 
 
 314. SamaÓe brÈhmaÓe vande, sampannacaraÓe ise. 
 RÈjaputtaÑ apassantÊ, tumhaÑmhi saraÓaÑ gatÈ. 
 
 315. Vande sÊhe ca byagghe ca, ye ca aÒÒe vane migÈ. 
 RÈjaputtaÑ apassantÊ, tumhaÑmhi saraÓaÑ gatÈ. 
 
 316. TiÓÈ latÈni osadhyo, pabbatÈni vanÈni ca. 
 RÈjaputtaÑ apassantÊ, tumhaÑmhi saraÓaÑ gatÈ. 
 
 317. Vande indÊvarÊsÈmaÑ, rattiÑ nakkhattamÈliniÑ. 
 RÈjaputtaÑ apassantÊ, tumhaÑmhi saraÓaÑ gatÈ.  
______________________________________________________________ 
 1. PatibbatÈ sÈti (SÊ, SyÈ), patibbatÈ yÈti (I) 2. PahaÔaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
 3. AppamÈdÈ hohÊti (Ka) 
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 318. Vande bhÈgÊrathiÑ ga~gaÑ, savantÊnaÑ paÔiggahaÑ. 
 RÈjaputtaÑ apassantÊ, tumhaÑmhi saraÓaÑ gatÈ. 
 
 319. Vande ahaÑ pabbatarÈjaseÔÔhaÑ, HimavantaÑ siluccayaÑ. 
 RÈjaputtaÑ apassantÊ, tumhaÑmhi saraÓaÑ gatÈ”ti. 

 Tattha nÊÄaÑ paÄinaÑ sakuÓÊvÈti1 yathÈ sakuÓikÈ mukhatuÓÉakena 
gocaraÑ gahetvÈ kenaci upaddavena sakuÓapotakÈnaÑ paÄinattÈ paÄinaÑ 
sakuÓinÊÄaÑ2 Ègaccheyya, yathÈ vÈ gatasi~gaÑ nikkhantavacchakaÑ ÈlayaÑ 
suÒÒaÑ vacchakasÈlaÑ vacchagiddhinÊ dhenu Ègaccheyya, evaÑ suÒÒaÑ 
assamaÑ ÈgacchÊti attho. TadÈ hi Sotthiseno SambulÈya ciramÈnÈya “itthiyo 
nÈma lolÈ, paccÈmittampi me gahetvÈ ÈgaccheyyÈ”ti parisa~kanto 
paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ gacchantaraÑ pavisitvÈ nisÊdi. TenetaÑ vuttaÑ. 
UtumattakkhÈti sokavegasaÒjÈtena uÓhena utunÈ mandalocanÈ3. ApassantÊti 
tasmiÑ vane nÈthaÑ attano patiÑ apassantÊ ito cito ca sandhÈvamÈnÈ 
paridevesi. 

 Tattha samaÓe brÈhmaÓeti samitapÈpabÈhitapÈpe samaÓe brÈhmaÓe. 
SampannacaraÓeti saha sÊlena aÔÔhannaÑ samÈpattÊnaÑ vasena ca 
sampannacaraÓe ise vandeti evaÑ vatvÈ rÈjaputtaÑ apassantÊ tumhÈkaÑ 
saraÓaÑ gatÈ amhi. Sace me sÈmikassa nisinnaÔÔhÈnaÑ jÈnÈtha, ÈcikkhathÈti 
paridevesÊti attho. SesagÈthÈsupi eseva nayo. TiÓÈlatÈni osadhyoti 
antopheggubahisÈratiÓÈni ca latÈni ca antosÈra-osadhiyo ca. ImaÑ gÈthaÑ 
tiÓÈdÊsu nibbattadevatÈ sandhÈyÈha. IndÊvarÊsÈmanti 
indÊvarÊpupphasamÈnavaÓÓaÑ. NakkhattamÈlininti 
nakkhattapaÔipÈÔisamannÈgataÑ. TumhaÑmhÊti rattiÑ sandhÈya tampi 
amhÊti Èha. BhÈgÊrathiÑ ga~ganti evaÑpariyÈyanÈmikaÑ ga~gaÑ. 
SavantÊnanti aÒÒÈsaÑ bah|naÑ nadÊnaÑ paÔiggÈhikaÑ. Ga~gÈya 
nibbattadevataÑ sandhÈyevamÈha. Himavantepi eseva nayo. 

 TaÑ evaÑ paridevamÈnaÑ disvÈ Sotthiseno cintesi “ayaÑ ativiya 
paridevati, na kho panassÈ bhÈvaÑ jÈnÈmi, sace mayi sinehena evaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NÊÄaÑ phalinasakuÓÊvÈti (SÊ, I), niÉÉaÑ phalinasakuÓÊvÈti (SyÈ) 
 2. PhalinattÈ phalinasakuÓÊ nÊÄaÑ (SÊ, I), phalinattÈ phalinasakuÓÊ niÉÉaÑ (SyÈ) 
 3. MattalocanÈ (SÊ, I) 
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karoti, hadayampissÈ phaleyya, pariggaÓhissÈmi tÈva nan”ti gantvÈ 
paÓÓasÈladvÈre nisÊdi. SÈpi paridevamÈnÈva paÓÓasÈladvÈraÑ gantvÈ tassa 
pÈde vanditvÈ “kuhiÑ gatosi devÈ”ti Èha. Atha naÑ so “bhadde tvaÑ aÒÒesu 
divasesu na imÈya velÈya Ègacchasi, ajja atisÈyaÑ ÈgatÈsÊ”ti pucchanto 
gÈthamÈha– 
 
 320. “AtisÈyaÑ vatÈgaÒchi, rÈjaputti yasassini. 
 Kena nujja samÈgacchi, ko te piyataro mayÈ”ti. 

 Atha naÑ sÈ “ahaÑ ayyaputta phalÈphalÈni ÈdÈya ÈgacchantÊ ekaÑ 
dÈnavaÑ passiÑ, so mayi paÔibaddhacitto hutvÈ maÑ hatthe gaÓhitvÈ ‘sace 
mama vacanaÑ na karosi, khÈdissÈmi tan’ti Èha, ahaÑ tÈya velÈya taÒÒeva 
anusocantÊ evaÑ paridevin”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 321. “IdaÑ khohaÑ tadÈvocaÑ, gahitÈ tena sattunÈ. 
 Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ, yaÑ maÑ khÈdeyya rakkhaso. 
  YaÒca me ayyaputtassa, mano hessati aÒÒathÈ”ti. 

 Athassa sesampi pavattiÑ ÈrocentÊ “tena panÈhaÑ deva dÈnavena gahitÈ 
attÈnaÑ vissajjÈpetuÑ asakkontÊ devatujjhÈpanakammaÑ akÈsiÑ, atha 
Sakko vajirahattho ÈgantvÈ ÈkÈse Ôhito dÈnavaÑ santajjetvÈ maÑ 
vissajjÈpetvÈ taÑ devasa~khalikÈya bandhitvÈ tatiye pabbatantare khipitvÈ 
pakkÈmi, evÈhaÑ SakkaÑ nissÈya jÊvitaÑ labhin”ti Èha. TaÑ sutvÈ 
Sotthiseno “bhadde hotu, mÈtugÈmassa antare saccaÑ nÈma dullabhaÑ, 
Himavante hi bah| vanacarakatÈpasavijjÈdharÈdayo santi, ko tuyhaÑ 
saddahissatÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 322. “CorÊnaÑ bahubuddhÊnaÑ, yÈsu saccaÑ sudullabhaÑ. 
 ThÊnaÑ bhÈvo durÈjÈno, macchassevodake gatan”ti. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “ayyaputta ahaÑ taÑ asaddahantaÑ mama 
saccabaleneva tikicchissÈmÊ”ti udakassa kalasaÑ p|retvÈ saccakiriyaÑ 
katvÈ tassa sÊse udakaÑ ÈsiÒcantÊ gÈthamÈha– 
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 323. “TathÈ maÑ saccaÑ pÈletu, pÈlayissati ce mamaÑ. 
 YathÈhaÑ nÈbhijÈnÈmi, aÒÒaÑ piyataraÑ tayÈ. 
 Etena saccavajjena, byÈdhi te v|pasammat|”ti. 

 Tattha tathÈ-saddo “ce maman”ti iminÈ saddhiÑ yojetabbo. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–yathÈhaÑ vadÈmi, tathÈ ce mama vacanaÑ saccaÑ, atha maÑ 
idÈnipi pÈletu, Èyatimpi pÈlessati, idÈni me vacanaÑ suÓÈtha “yathÈhaÑ 
nÈbhijÈnÈmÊ”ti. Potthakesu pana “tathÈ maÑ saccaÑ pÈletÊ”ti likhitaÑ, taÑ 
AÔÔhakathÈyaÑ natthi. 

 EvaÑ tÈya saccakiriyaÑ katvÈ udake Èsittamatteyeva Sotthisenassa 
kuÔÔhaÑ ambilena dhotaÑ viya tambamalaÑ tÈvadeva apagacchi. Te 
katipÈhaÑ tattha vasitvÈ araÒÒÈ nikkhamma BÈrÈÓasiÑ patvÈ uyyÈnaÑ 
pavisiÑsu. RÈjÈ tesaÑ ÈgatabhÈvaÑ ÒatvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ tattheva 
Sotthisenassa chattaÑ ussÈpetvÈ SambulaÑ aggamahesiÔÔhÈne 
abhisiÒcÈpetvÈ nagaraÑ pavesetvÈ sayaÑ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ uyyÈne 
vÈsaÑ kappesi, rÈjanivesaneyeva ca nibaddhaÑ bhuÒji. Sotthisenopi 
SambulÈya aggamahesiÔÔhÈnamattameva adÈsi, na punassÈ koci sakkÈro 
ahosi, atthibhÈvampissÈ na aÒÒÈsi, aÒÒÈheva itthÊhi saddhiÑ abhirami. 
SambulÈ sapattidosavasena1 kisÈ ahosi upaÓÉupaÓÉukajÈtÈ 
dhamanÊsanthatagattÈ. SÈ ekadivasaÑ sokavinodanatthaÑ bhuÒjituÑ 
Ègatassa sasuratÈpasassa santikaÑ gantvÈ taÑ katabhattakiccaÑ vanditvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi. So taÑ milÈtindriyaÑ disvÈ gÈthamÈha– 
 
 324. “Ye kuÒjarÈ sattasatÈ uÄÈrÈ, 
 Rakkhanti rattindivamuyyutÈvudhÈ. 
 DhanuggahÈnaÒca satÈni soÄasa, 
 KathaÑvidhe passasi bhadde sattavo”ti. 

 Tassattho–bhadde Sambule ye amhÈkaÑ sattasatÈ kuÒjarÈ, tesaÒÒeva 
khandhagatÈnaÑ yodhÈnaÑ vasena uyyuttÈvudhÈ, aparÈni ca 
soÄasadhanuggahasatÈni rattindivaÑ BÈrÈÓasiÑ rakkhanti. EvaÑ surakkhite 
nagare kathaÑvidhe tvaÑ sattavo passasi. Bhadde yassÈ tava sÈsa~kÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Sapattirosena (SÊ, SyÈ, I) 
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sappaÔibhayÈ araÒÒÈ ÈgatakÈlepi pabhÈsampannaÑ sarÊraÑ, idÈni pana 
milÈtÈ paÓÉupalÈsavaÓÓÈ ativiya kilantindriyÈsi, kassa nÈma tvaÑ bhÈyasÊ”ti 
pucchi. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “putto te deva mayi na purimasadiso”ti vatvÈ 
paÒca gÈthÈ abhÈsi– 
 
 325. “Ala~katÈyo padumuttarattacÈ, 
 VirÈgitÈ passati haÑsagaggarÈ. 
 TÈsaÑ suÓitvÈ mitagÊtavÈditaÑ, 
 Na dÈni me tÈta tathÈ yathÈ pure. 
 
 326. SuvaÓÓasaÑkaccadharÈ suviggahÈ, 
 Ala~katÈ mÈnusiya’cchar|pamÈ. 
 SenopiyÈ tÈta anindita~giyo, 
 KhattiyakaÒÒÈ paÔilobhayanti naÑ. 
 
 327. Sace ahaÑ tÈta tathÈ yathÈ pure, 
 PatiÑ tamuÒchÈya punÈ vane bhare. 
 SammÈnaye maÑ na ca maÑ vimÈnaye, 
 Itopi me tÈta tato varaÑ siyÈ. 
 
 328. YamannapÈne vipulasmi ohite, 
 NÈrÊ vimaÔÔhÈbharaÓÈ ala~katÈ. 
 Sabba~gupetÈ patino ca appiyÈ, 
 Abajjha tassÈ maraÓaÑ tato varaÑ. 
 
 329. Api ce daliddÈ kapaÓÈ anÈÄhiyÈ, 
 KaÔÈdutÊyÈ patino ca sÈ piyÈ. 
 Sabba~gupetÈyapi appiyÈya, 
 Ayameva seyyÈ kapaÓÈpi yÈ piyÈ”ti. 

 Tattha padumuttarattacÈti padumagabbhasadisa-uttarattacÈ. SabbÈsaÑ 
sarÊrato suvaÓÓapabhÈ niccharantÊti dÊpeti. VirÈgitÈti vilaggasarÊrÈ, 
tanumajjhÈti attho. HaÑsagaggarÈti evar|pÈ haÑsÈ viya madhurassarÈ 
nÈriyo passati. 
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TÈsanti so tava putto tÈsaÑ nÈrÊnaÑ mitagÊtavÈditÈdÊni suÓitvÈ idÈni me tÈta 
yathÈ pure, tathÈ na pavattatÊti vadati. SuvaÓÓasaÑkaccadharÈti 
suvaÓÓamayasaÑkaccÈla~kÈradharÈ. Ala~katÈti nÈnÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ. 
MÈnusiya’cchar|pamÈti mÈnusiyo acchar|pamÈ. SenopiyÈti Sotthisenassa 
piyÈ. PaÔilobhayanti nanti naÑ tava puttaÑ paÔilobhayanti. 

 Sace ahanti tÈta yathÈ pure sace ahaÑ punapi taÑ patiÑ tatheva 
kuÔÔharogena vanaÑ paviÔÔhaÑ uÒchÈya tasmiÑ vane bhareyyaÑ, punapi 
maÑ so sammÈneyya na vimÈneyya, tato me itopi BÈrÈÓasirajjato taÑ 
araÒÒameva varaÑ siyÈ sapattidosena sussantiyÈti dÊpeti. YamannapÈneti 
yaÑ annapÈne. Ohiteti Ôhapite paÔiyatte. IminÈ bahunnapÈnagharaÑ dasseti. 
AyaÑ kirassÈ adhippÈyo–yÈ nÈrÊ vipulannapÈne ghare ekikÈva asapatti 
samÈnÈ vimaÔÔhÈbharaÓÈ nÈnÈla~kÈrehi ala~katÈ sabbehi guÓa~gehi upetÈ 
patino ca appiyÈ hoti, abajjha gÊvÈya valliyÈ vÈ rajjuyÈ vÈ bandhitvÈ tassÈ 
tato gharÈvÈsato maraÓameva varataranti. AnÈÄiyÈti anÈÄhÈ1. KaÔÈdutÊyÈti 
nipajjanakaÔasÈrakadutiyÈ. SeyyÈti kapaÓÈpi samÈnÈ yÈ patino piyÈ, 
ayameva uttamÈti. 

 EvaÑ tÈya attano parisussanakÈraÓe tÈpasassa kathite tÈpaso rÈjÈnaÑ 
pakkosÈpetvÈ “tÈta Sotthisena tayi kuÔÔharogÈbhibh|te araÒÒaÑ pavisante 
tayÈ saddhiÑ pavisitvÈ taÑ upaÔÔhahantÊ attano saccabalena tava rogaÑ 
v|pasametvÈ yÈ te rajje patiÔÔhÈnakÈraÓamakÈsi, tassÈ nÈma tvaÑ neva 
ÔhitaÔÔhÈnaÑ, na nisinnaÔÔhÈnaÑ jÈnÈsi, ayuttaÑ te kataÑ, 
mittadubbhikammaÑ nÈmetaÑ pÈpakan”ti vatvÈ puttaÑ ovadanto 
gÈthamÈha– 
 
 330. “SudullabhitthÊ purisassa yÈ hitÈ, 
 BhattitthiyÈ dullabho yo hito ca. 
 HitÈ ca te sÊlavatÊ ca bhariyÈ, 
 Janinda dhammaÑ cara SambulÈyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AnÈÄiyÈti anaÄhÈ (SyÈ), anÈÄhiyÈti na ÈÄhikÈ (I) 
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 Tassattho–tÈta yÈ purisassa hitÈ muducittÈ anukampikÈ itthÊ, yo ca 

bhattÈ itthiyÈ hito kataguÓaÑ jÈnÈti, ubhopete sudullabhÈ. AyaÒca SambulÈ 

tuyhaÑ hitÈ ceva sÊlasampannÈ ca, tasmÈ etissÈ dhammaÑ cara, kataguÓaÑ 

jÈnitvÈ muducitto hohi, cittamassÈ paritosehÊti. 

 EvaÑ so puttassa ovÈdaÑ datvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. RÈjÈ pitari gate 

SambulaÑ pakkosÈpetvÈ “bhadde ettakaÑ kÈlaÑ mayÈ kataÑ dosaÑ khama, 

ito paÔÔhÈya sabbissariyaÑ tuyhameva dammÊ”ti vatvÈ osÈnagÈthamÈha– 

 

 331. “Sace tuvaÑ vipule laddhabhoge, 

 IssÈvatiÓÓÈ maraÓaÑ upesi.  

 AhaÒca te bhadde imÈ rÈjakaÒÒÈ, 

 Sabbe1 te vacanakarÈ bhavÈmÈ”ti.   

 Tassattho–bhadde Sambule sace tvaÑ ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisittÈ 

aggamahesiÔÔhÈnavasena vipule bhoge labhitvÈpi issÈya otiÓÓÈ maraÓaÑ 

upesi, ahaÒca imÈ ca rÈjakaÒÒÈ sabbe tava vacanakarÈ bhavÈma, tvaÑ 

yathÈdhippÈyaÑ imaÑ rajjaÑ vicÈrehÊti sabbissariyaÑ tassÈ adÈsi. 

 Tato paÔÔhÈya ubho samaggavÈsaÑ vasantÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni karitvÈ 

yathÈkammaÑ gamiÑsu. TÈpaso jhÈnÈbhiÒÒÈyo nibbattetvÈ 

brahmalok|pago ahosi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 

MallikÈ patidevatÈyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ SambulÈ 

MallikÈ ahosi, Sotthiseno KosalarÈjÈ, pitÈ tÈpaso pana ahameva ahosin”ti. 

 

AmbulÈjÈtakavaÓÓanÈ navamÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. Sabbeva (SÊ, SyÈ, I) 
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10. GandhatindukajÈtakavaÓÓanÈ (520) 

 AppamÈdoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto rÈjovÈdaÑ Èrabbha kathesi. 
RÈjovÈdo heÔÔhÈ vitthÈritova. AtÊte pana KapilaraÔÔhe UttarapaÒcÈlanagare 
PaÒcÈlo nÈma rÈjÈ agatigamane Ôhito adhammena pamatto rajjaÑ kÈresi. 
Athassa amaccÈdayo sabbepi adhammikÈva jÈtÈ. BalipÊÄitÈ raÔÔhavÈsino 
puttadÈre ÈdÈya araÒÒe migÈ viya cariÑsu, gÈmaÔÔhÈne gÈmo nÈma nÈhosi. 
ManussÈ rÈjapurisÈnaÑ bhayena divÈ gehe vasituÑ asakkontÈ gehÈni 
kaÓÔakasÈkhÈhi parikkhipitvÈ gehe rattiÑ vasitvÈ aruÓe uggacchanteyeva 
araÒÒaÑ pavisanti. DivÈ rÈjapurisÈ vilumpanti, rattiÑ corÈ. TadÈ bodhisatto 
bahinagare Gandhatindukarukkhe devatÈ hutvÈ nibbatti, anusaÑvaccharaÑ 
raÒÒo santikÈ sahassagghanakaÑ balikammaÑ labhati. So cintesi “ayaÑ rÈjÈ 
pamatto rajjaÑ kÈreti, sakalaraÔÔhaÑ vinassati, ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo rÈjÈnaÑ 
patir|pe nivesetuÑ samattho nÈma natthi, upakÈrako cÈpi me 
anusaÑvaccharaÑ sahassagghanakabalinÈ p|jeti, ovadissÈmi nan”ti. 

 So rattibhÈge raÒÒo sirigabbhaÑ pavisitvÈ ussÊsakapasse ÔhatvÈ 
obhÈsaÑ vissajjetvÈ ÈkÈse aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ balas|riyaÑ viya jalamÈnaÑ 
disvÈ “kosi tvaÑ, kena vÈ kÈraÓena idhÈgatosÊ”ti pucchi. So tassa vacanaÑ 
sutvÈ “mahÈrÈja ahaÑ GandhatindukadevatÈ, ‘tuyhaÑ ovÈdaÑ dassÈmÊ’ti 
ÈgatomhÊ”ti Èha. “KiÑ nÈma ovÈdaÑ dassasÊ”ti evaÑ vutte mahÈsatto 
“mahÈrÈja tvaÑ pamatto hutvÈ rajjaÑ kÈresi, tena te sakalaraÔÔhaÑ 
hataviluttaÑ viya vinaÔÔhaÑ, rÈjÈno nÈma pamÈdena rajjaÑ kÈrentÈ 
sakalaraÔÔhassa sÈmino na honti, diÔÔheva dhamme vinÈsaÑ patvÈ samparÈye 
puna mahÈniraye nibbattanti. Tesu ca pamÈdaÑ Èpannesu antojanÈ 
bahijanÈpissa pamattÈva honti, tasmÈ raÒÒÈ atirekena appamattena 
bhavitabban”ti vatvÈ dhammadesanaÑ paÔÔhapento imÈ ekÈdasa gÈthÈ Èha– 
 
 332. “AppamÈdo amatapadaÑ, pamÈdo maccuno padaÑ. 
 AppamattÈ na mÊyanti, ye pamattÈ yathÈ matÈ. 
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 333. MadÈ pamÈdo jÈyetha, pamÈdÈ jÈyate khayo. 
 KhayÈ padosÈ jÈyanti, mÈ mado bharat|sabha1. 
 
 334. Bah| hi khattiyÈ jÊnÈ, atthaÑ raÔÔhaÑ pamÈdino. 
 Athopi gÈmino gÈmÈ, anagÈrÈ agÈrino. 
 
 335. Khattiyassa pamattassa, raÔÔhasmiÑ raÔÔhavaÉÉhana. 
 Sabbe bhogÈ vinassanti, raÒÒo taÑ vuccate aghaÑ. 
 
 336. Nesa dhammo mahÈrÈja, ativelaÑ pamajjasi. 
 IddhaÑ phÊtaÑ janapadaÑ, corÈ viddhaÑsayanti naÑ. 
 
 337. Na te puttÈ bhavissanti, na hiraÒÒaÑ na dhÈniyaÑ. 
 RaÔÔhe viluppamÈnamhi, sabbabhogehi jÊyasi. 
 
 338. SabbabhogÈ parijiÓÓaÑ, rÈjÈnaÑ vÈpi khattiyaÑ. 
 ©ÈtimittÈ suhajjÈ ca, na taÑ maÒÒanti mÈniyaÑ. 
 
 339. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 TamevamupajÊvantÈ, na taÑ maÒÒanti mÈniyaÑ. 
 
 340. AsaÑvihitakammantaÑ, bÈlaÑ dummantimantinaÑ. 
 SirÊ jahati dummedhaÑ, jiÓÓaÑva urago tacaÑ. 
 
 341. SusaÑvihitakammantaÑ, kÈluÔÔhÈyiÑ atanditaÑ. 
 Sabbe bhogÈbhivaÉÉhanti, gÈvo sa-usabhÈmiva. 
 
 342. UpassutiÑ mahÈrÈja, raÔÔhe janapade cara. 
 Tattha disvÈ ca sutvÈ ca, tato taÑ paÔipajjasÊ”ti. 

 Tattha appamÈdoti satiyÈ avippavÈso. Amatapadanti amatassa 
nibbÈnassa padaÑ adhigamakÈraÓaÑ. Maccuno padanti maraÓassa kÈraÓaÑ. 
PamattÈ hi vipassanaÑ avaÉÉhetvÈ2 appaÔisandhikabhÈvaÑ pattuÑ 
asakkontÈ punappunaÑ saÑsÈre jÈyanti ceva mÊyanti ca, tasmÈ pamÈdo 
maccuno padaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ mado bhÈdh|rasabho (SyÈ) 2. VaÉÉhetvÈ (SÊ, SyÈ) 
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nÈma. Na mÊyantÊti vipassanaÑ vaÉÉhetvÈ appaÔisandhikabhÈvaÑ pattÈ puna 
saÑsÈre anibbattattÈ na mÊyanti nÈma. Ye pamattÈti mahÈrÈja ye puggalÈ 
pamattÈ, te yathÈ matÈ, tatheva daÔÔhabbÈ. KasmÈ? AkiccasÈdhanatÈya. 
Matassapi hi “ahaÑ dÈnaÑ dassÈmi, sÊlaÑ rakkhissÈmi, uposathakammaÑ 
karissÈmi, kalyÈÓakammaÑ p|ressÈmÊ”ti Èbhogo vÈ patthanÈ vÈ 
pariyuÔÔhÈnaÑ vÈ natthi apagataviÒÒÈÓattÈ, pamattassapi appamÈdÈbhÈvÈti 
tasmÈ ubhopete ekasadisÈva. 

 MadÈti mahÈrÈja ÈrogyayobbanajÊvitamadasa~khÈtÈ tividhÈ madÈ 
pamÈdo nÈma jÈyati. So madappatto pamÈdÈpanno pÈÓÈtipÈtÈdÊni 
pÈpakammÈni karoti. Atha naÑ rÈjÈno chindÈpenti vÈ hanÈpenti vÈ, sabbaÑ 
vÈ dhanamassa haranti, evamassa pamÈdÈ ÒÈtidhanajÊvitakkhayo jÈyati. 
Puna so dhanakkhayaÑ vÈ yasakkhayaÑ vÈ patto jÊvituÑ asakkonto 
jÊvitavuttatthÈya kÈyaduccaritÈdÊni karoti, iccassa khayÈ padosÈ jÈyanti, tena 
taÑ vadÈmi mÈ mado bharat|sabhÈti, raÔÔhabhÈrakajeÔÔhaka1 bharat|sabha 
mÈ pamÈdamÈpajjÊti attho2. AtthaÑ raÔÔhanti janapadavÈsÊnaÑ vuddhiÒceva 
sakalaraÔÔhaÒca bah| pamÈdino jÊnÈ. TesaÑ ÈvibhÈvatthÈya 
KhantivÈdijÈtaka MÈta~gajÈtaka BharujÈtaka Sarabha~gajÈtaka 
CetiyajÈtakÈni kathetabbÈni. GÈminoti gÈmabhojakÈpi te gÈmÈpi bah| 
pamÈdadosena jÊnÈ parihÊnÈ vinaÔÔhÈ. AnagÈrÈ agÈrinoti pabbajitÈpi 
pabbajitapaÔipattito; gihÊpi gharÈvÈsato ceva dhanadhaÒÒÈdÊhi ca bah| jÊnÈ 
parihÊnÈti vadati. TaÑ vuccate aghanti mahÈrÈja yasabhogaparihÈni 
nÈmetaÑ raÒÒo dukkhaÑ vuccati. BhogÈbhÈvena hi niddhanassa yaso 
hÈyati, hÊnayaso mahantaÑ kÈyikacetasikadukkhaÑ pÈpuÓÈti. 

 Nesa dhammoti mahÈrÈja esa porÈÓakarÈj|naÑ dhammo na hoti. 
IddhaÑ phÊtanti annapÈnÈdinÈ samiddhaÑ hiraÒÒasuvaÓÓÈdinÈ phÊtaÑ 
pupphitaÑ. Na te puttÈti mahÈrÈja paveÓipÈlakÈ te puttÈ na bhavissanti. 
RaÔÔhavÈsino hi “adhammikaraÒÒo esa putto, kiÑ amhÈkaÑ vuÉÉhiÑ 
karissati, nÈssa chattaÑ dassÈmÈ”ti chattaÑ na denti. EvametesaÑ 
paveÓipÈlakÈ puttÈ na honti nÈma. ParijiÓÓanti parihÊnaÑ. RÈjÈnaÑ vÈpÊti 
sacepi so rÈjÈ hoti, atha naÑ rÈjÈnaÑ samÈnampi. MÈniyanti “ayaÑ rÈjÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. RaÔÔhabharaÓakajeÔÔha (SÊ, I) 2. MÈ pamÈda, mÈ pamajjÊti attho (SyÈ, Ka) 
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garucittena sammÈnetabbaÑ katvÈ na maÒÒanti. UpajÊvantÈti upanissÈya 
jÊvantÈpi ete ettakÈ janÈ garucittena maÒÒitabbaÑ na maÒÒanti. KiÑ kÈraÓÈ? 
AdhammikabhÈvena. 

 SirÊti yasavibhavo. Tacanti yathÈ urago jiÓÓatacaÑ jigucchanto jahati, 
na puna oloketi, evaÑ tÈdisaÑ rÈjÈnaÑ sirÊ jahati. SusaÑvihitakammantanti 
kÈyadvÈrÈdÊhi pÈpakammaÑ akarontaÑ. AbhivaÉÉhantÊti abhimukhaÑ 
gacchantÈ vaÉÉhanti. Sa-usabhÈmivÈti sa-usabhÈ iva. Appamattassa hi sa-
usabhajeÔÔhako gogaÓo viya bhogÈ vaÉÉhanti. Upassutinti 
janapadacÈrittasavanÈya cÈrikaÑ attano sakalaraÔÔhe ca janapade ca cara. 
TatthÈti tasmiÑ raÔÔhe caranto daÔÔhabbaÑ disvÈ sotabbaÑ sutvÈ attano 
guÓÈguÓaÑ paccakkhaÑ katvÈ tato attano hitapaÔipattiÑ paÔipajjissasÊti. 

 Iti mahÈsatto ekÈdasahi gÈthÈhi rÈjÈnaÑ ovaditvÈ “gaccha papaÒcaÑ 
akatvÈ pariggaÓha raÔÔhaÑ, mÈ nÈsayÊ”ti vatvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. RÈjÈpi 
tassa vacanaÑ sutvÈ saÑvegappatto punadivase rajjaÑ amacce 
paÔicchÈpetvÈ purohitena saddhiÑ kÈlasseva pÈcÊnadvÈrena nagarÈ 
nikkhamitvÈ yojanamattaÑ gato. Tattheko gÈmavÈsÊ mahallako aÔavito 
kaÓÔakasÈkhaÑ ÈharitvÈ gehadvÈraÑ parikkhipitvÈ pidahitvÈ puttadÈraÑ 
ÈdÈya araÒÒaÑ pavisitvÈ sÈyaÑ rÈjapurisesu pakkantesu attano gharaÑ 
Ègacchanto gehadvÈre pÈde kaÓÔakena viddho ukkuÔikaÑ nisÊditvÈ kaÓÔakaÑ 
nÊharanto– 
 
 343. “EvaÑ vedetu PaÒcÈlo, sa~gÈme saramappito. 
 YathÈhamajja vedemi, kaÓÔakena samappito”ti– 

imÈya gÈthÈya rÈjÈnaÑ akkosi. TaÑ panassa akkosanaÑ 
bodhisattÈnubhÈvena ahosi. Bodhisattena adhiggahitova so akkosÊti 
veditabbo. TasmiÑ pana samaye rÈjÈ ca purohito ca aÒÒÈtakavesena tassa 
santikeva aÔÔhaÑsu. Athassa vacanaÑ sutvÈ purohito itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 344. “JiÓÓo dubbalacakkh|si, na r|paÑ sÈdhu passasi. 
 KiÑ tattha Brahmadattassa, yaÑ taÑ maggeyya kaÓÔako”ti. 
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 Tattha maggeyyÈti vijjheyya. IdaÑ vuttaÑ hoti–yadi tvaÑ attano 
abyattatÈya kaÓÔakena viddho, ko ettha raÒÒo doso. Yena rÈjÈnaÑ akkosi, 
kiÑ te raÒÒÈ kaÓÔako oloketvÈva Ècikkhitabboti. 

 TaÑ sutvÈ mahallako tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 345. “Bahvettha Brahmadattassa, sohaÑ maggasmi brÈhmaÓa. 
 ArakkhitÈ jÈnapadÈ, adhammabalinÈ hatÈ. 
 
 346. RattiÒhi corÈ khÈdanti, divÈ khÈdanti tuÓÉiyÈ. 
 RaÔÔhasmiÑ k|ÔarÈjassa, bahu adhammiko jano. 
 
 347. EtÈdise bhaye jÈte, bhayaÔÔÈ tÈta mÈÓavÈ. 
 NillenakÈni kubbanti, vane Èhatva kaÓÔakan”ti. 

 Tattha bahvetthÈti brÈhmaÓa sohaÑ sakaÓÔake magge patito sannisinno, 
bahu ettha Brahmadattassa doso, tvaÑ ettakaÑ kÈlaÑ raÒÒo dosena mama 
sakaÓÔake magge vicaraÓabhÈvaÑ na jÈnÈsi. Tassa hi arakkhitÈ jÈnapadÈ 
-pa- kaÓÔakanti. Tattha khÈdantÊti vilumpanti. TuÓÉiyÈti vadhabandhÈdÊhi 
pÊÄetvÈ adhammena balisÈdhakÈ. K|ÔarÈjassÈti pÈparaÒÒo. Adhammikoti 
paÔicchannakammanto. TÈtÈti purohitaÑ Èlapati. MÈÓavÈti manussÈ. 
NillenakÈnÊti nilÊyanaÔÔhÈnÈni. Vane Èhatva kaÓÔakanti kaÓÔakaÑ ÈharitvÈ 
dvÈrÈni pidahitvÈ gharaÑ chaÉÉetvÈ puttadÈraÑ ÈdÈya vanaÑ pavisitvÈ 
tasmiÑ vane attano nilÊyanaÔÔhÈnÈni karonti. Atha vÈ vane yo kaÓÔako, taÑ 
ÈharitvÈ gharÈni parikkhipanti. Iti raÒÒo dosenevamhi kaÓÔakena viddho, mÈ 
evar|passa raÒÒo upatthambho hohÊti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ purohitaÑ ÈmantetvÈ “Ècariya mahallako yuttaÑ 
bhaÓati, amhÈkameva doso, ehi nivattÈma, dhammena rajjaÑ kÈressÈmÈ”ti 
Èha. Bodhisatto purohitassa sarÊre adhimuccitvÈ purato gantvÈ 
“pariggaÓhissÈma tÈva mahÈrÈjÈ”ti Èha. Te tamhÈ gÈmÈ aÒÒaÑ gÈmaÑ 
gacchantÈ antarÈmagge ekissÈ mahallikÈya saddaÑ assosuÑ. SÈ kirekÈ 
dalidditthÊ dve dhÊtaro vayappattÈ 
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rakkhamÈnÈ tÈsaÑ araÒÒaÑ gantuÑ na deti. SayaÑ araÒÒato dÈr|ni ceva 
sÈkaÒca ÈharitvÈ dhÊtaro paÔijaggati. SÈ taÑ divasaÑ ekaÑ gumbaÑ Èruyha 
sÈkaÑ gaÓhantÊ pavaÔÔamÈnÈ bh|miyaÑ patitvÈ rÈjÈnaÑ maraÓena akkosantÊ 
gÈthamÈha– 
 
 348. “KadÈssu nÈma’yaÑ rÈjÈ, Brahmadatto marissati. 
 Yassa raÔÔhamhi jÊyanti, appatikÈ kumÈrikÈ”ti. 

 Tattha appatikÈti assÈmikÈ. Sace hi tÈsaÑ sÈmikÈ1 assu, maÑ 
poseyyuÑ. PÈparaÒÒo pana rajje ahaÑ dukkhaÑ anubhomi, kadÈ nu kho esa 
marissatÊti. 

 EvaÑ bodhisattÈnubhÈveneva sÈ akkosi. Atha naÑ purohito 
paÔisedhento gÈthamÈha– 
 
 349. “DubbhÈsitaÒhi te jammi, anatthapadakovide. 
 KuhiÑ rÈjÈ kumÈrÊnaÑ, bhattÈraÑ pariyesatÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ mahallikÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 350. “Na me dubbhÈsitaÑ brahme, kovidatthapadÈ ahaÑ. 
 ArakkhitÈ jÈnapadÈ, adhammabalinÈ hatÈ. 
 
 351. RattiÒhi corÈ khÈdanti, divÈ khÈdanti tuÓÉiyÈ. 
 RaÔÔhasmiÑ k|ÔarÈjassa, bahu adhammiko jano. 
 DujjÊve dubbhare dÈre, kuto bhattÈ kumÈriyo”ti. 

 Tattha kovidatthapadÈti ahaÑ atthapade kÈraÓapade kovidÈ chekÈ, mÈ 
tvaÑ etaÑ pÈparÈjÈnaÑ pasaÑsi. DujjÊveti dujjÊve raÔÔhe dubbhare dÈre jÈte 
manussesu bhÊtatasitesu araÒÒe vasantesu kuto bhattÈ kumÈriyo, kuto 
kumÈriyo bhattÈraÑ labhissantÊti attho. 

 Te tassÈ vacanaÑ sutvÈ “yuttaÑ sÈ kathetÊ”ti tato paraÑ gacchantÈ 
ekassa kassakassa saddaÑ assosuÑ. Tassa kira kasantassa 
______________________________________________________________ 
 1. TÈ sassÈmikÈ (I, Ka) 
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sÈliyo nÈma balibaddo phÈlena pahaÔo sayi. So rÈjÈnaÑ akkosanto 
gÈthamÈha– 
 
 352. “EvaÑ sayatu PaÒcÈlo, sa~gÈme sattiyÈ hato. 
 YathÈyaÑ kapaÓo seti, hato phÈlena sÈliyo”ti. 

 Tattha yathÈti yathÈ ayaÑ vedanÈppatto sÈliyabalibaddo seti, evaÑ 
sayat|ti attho. 

 Atha naÑ purohito paÔisedhento gÈthamÈha– 
 
 353. “Adhammena tuvaÑ jamma, Brahmadattassa kujjhasi. 
 Yo tvaÑ sapasi rÈjÈnaÑ, aparajjhitvÈna attano”ti. 

 Tattha adhammenÈti akÈraÓena asabhÈvena.  

 TaÑ sutvÈ so tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 354. “Dhammena Brahmadattassa, ahaÑ kujjhÈmi brÈhmaÓa. 
 ArakkhitÈ jÈnapadÈ, adhammabalinÈ hatÈ. 
 
 355. RattiÒhi corÈ khÈdanti, divÈ khÈdanti tuÓÉiyÈ. 
 RaÔÔhasmiÑ k|ÔarÈjassa, bahu adhammiko jano. 
 
 356. SÈ n|na puna re pakkÈ, vikÈle bhattamÈhari. 
 BhattahÈriÑ apekkhanto, hato phÈlena sÈliyo”ti. 

 Tattha dhammenÈti kÈraÓeneva, akÈraÓena akkosatÊti saÒÒaÑ mÈ kari. 
SÈ n|na puna re pakkÈ, vikÈle bhattamÈharÊti brÈhmaÓa sÈ bhattahÈrikÈ itthÊ 
pÈtova mama bhattaÑ pacitvÈ ÈharantÊ adhammabalisÈdhakehi 
Brahmadattassa dÈsehi palibuddhÈ bhavissati, te parivisitvÈ puna mayhaÑ 
bhattaÑ pakkaÑ bhavissati, tena kÈraÓena vikÈle bhattaÑ Èhari, “ajja vikÈle 
bhattaÑ ÈharÊ”ti cintetvÈ chÈtajjhatto ahaÑ taÑ bhattahÈriÑ olokento 
goÓaÑ aÔÔhÈne patodena vijjhiÑ, tenesa pÈdaÑ ukkhipitvÈ phÈlaÑ paharanto 
hato phÈlena sÈliyo. TasmÈ “esa mayÈ hato”ti saÒÒaÑ mÈ kari, 
pÈparaÒÒoyeva hato nÈmesa, mÈ tassa vaÓÓaÑ bhaÓÊti. 
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 Te purato gantvÈ ekasmiÑ gÈme vasiÑsu. Punadivase pÈtova ekÈ 
k|Ôadhenu godohakaÑ pÈdena paharitvÈ saddhiÑ khÊrena pavaÔÔesi. So 
BrahmadattaÑ akkosanto gÈthamÈha– 
 
 357. “EvaÑ haÒÒatu PaÒcÈlo, sa~gÈme asinÈ hato. 
 YathÈhamajja pahato, khÊraÒca me pavaÔÔitan”ti. 

 TaÑ sutvÈ purohito paÔisedhento gÈthamÈha– 
 
 358. “YaÑ pasu khÊraÑ chaÉÉeti, pasupÈlaÑ vihiÑsati. 
 KiÑ tattha brahmadattassa, yaÑ no garahate bhavan”ti. 

 BrÈhmaÓena gÈthÈya vuttÈya puna so tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 359. “GÈrayho brahme PaÒcÈlo, Brahmadattassa rÈjino. 
 ArakkhitÈ jÈnapadÈ, adhammabalinÈ hatÈ. 
 
 360. RattiÒhi corÈ khÈdanti, divÈ khÈdanti tuÓÉiyÈ. 
 RaÔÔhasmiÑ k|ÔarÈjassa, bahu adhammiko jano. 
 
 361. CaÓÉÈ aÔanakÈ gÈvÊ, yaÑ pure na duhÈmase. 
 TaÑ dÈni ajja dohÈma, khÊrakÈmehupaddutÈ”ti. 

 Tattha caÓÉÈti pharusÈ. AÔanakÈti palÈyanasÊlÈ. KhÊrakÈmehÊti 
adhammikaraÒÒo purisehi bahuÑ khÊraÑ ÈharÈpentehi upaddutÈ duhÈma. 
Sace hi so dhammena rajjaÑ kÈreyya, na no evar|paÑ bhayaÑ 
ÈgaccheyyÈti.  

 Te “so yuttaÑ kathetÊ”ti tamhÈ gÈmÈ nikkhamma mahÈmaggaÑ Èruyha 
nagarÈbhimukhÈ gamiÑsu. EkasmiÑ ca gÈme balisÈdhakÈ asikosatthÈya 
ekaÑ taruÓaÑ kabaravacchakaÑ mÈretvÈ cammaÑ gaÓhiÑsu. 
VacchakamÈtÈ dhenu puttasokena tiÓaÑ na khÈdati pÈnÊyaÑ na pivati, 
paridevamÈnÈ ÈhiÓÉati. TaÑ disvÈ gÈmadÈrakÈ rÈjÈnaÑ akkosantÈ 
gÈthamÈhaÑ su– 
 
 362. “EvaÑ kandatu PaÒcÈlo, viputto vippasukkhatu. 
 YathÈyaÑ kapaÓÈ gÈvÊ, viputtÈ paridhÈvatÊ”ti. 

 Tattha paridhÈvatÊti paridevamÈnÈ dhÈvati. 
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 Tato purohito itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 363. “YaÑ pasu pasupÈlassa, sambhameyya raveyya vÈ. 
 KonÊdha aparÈdhatthi, Brahmadattassa rÈjino”ti. 

 Tattha sambhameyya raveyya vÈti bhameyya vÈ viraveyya vÈ. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–tÈtÈ pasu nÈma pasupÈlassa rakkhantasseva dhÈvatipi 
viravatipi, tiÓampi na khÈdati pÈnÊyampi na pivati, idha raÒÒo ko nu 
aparÈdhoti. 

 Tato gÈmadÈrakÈ dve gÈthÈ abhÈsiÑsu– 
 
 364. “AparÈdho mahÈbrahme, Brahmadattassa rÈjino. 
 ArakkhitÈ jÈnapadÈ, adhammabalinÈ hatÈ. 
 
 365. RattiÒhi corÈ khÈdanti, divÈ khÈdanti tuÓÉiyÈ. 
 RaÔÔhasmiÑ k|ÔarÈjassa, bahu adhammiko jano. 
 KathaÑ no asikosatthÈ, khÊrapÈ haÒÒate pajÈ”ti. 

 Tattha mahÈbrahmeti mahÈbrÈhmaÓa. RÈjinoti raÒÒo. KathaÑ noti 
kathaÑ nu kena nÈma kÈraÓena. KhÊrapÈ haÒÒate pajÈti pÈparÈjassa 
sevakehi khÊrapako vacchako haÒÒati, idÈni sÈ dhenu puttasokena 
paridevati, sopi rÈjÈ ayaÑ dhenu viya paridevat|ti rÈjÈnaÑ akkosiÑsuyeva. 

 Te “sÈdhu vo kÈraÓaÑ vadathÈ”ti vatvÈ pakkamiÑsu. AthantarÈmagge 
ekissÈ sukkhapokkharaÓiyÈ kÈkÈ tuÓÉehi vijjhitvÈ maÓÉ|ke khÈdanti. 
Bodhisatto tesu taÑ ÔhÈnaÑ sampattesu attano ÈnubhÈvena maÓÉ|kena– 
 
 366. “EvaÑ khajjatu PaÒcÈlo, hato yuddhe saputtako. 
 YathÈhamajja khajjÈmi, gÈmikehi araÒÒajo”ti– 

RÈjÈnaÑ akkosÈpesi. 

 Tattha gÈmikehÊti gÈmavÈsÊhi. 
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 TaÑ sutvÈ purohito maÓÉ|kena saddhiÑ sallapanto gÈthamÈha– 
 
 367. “Na sabbabh|tesu vidhenti rakkhaÑ, 
 RÈjÈno maÓÉ|ka manussaloke. 
 NettÈvatÈ rÈjÈ adhammacÈrÊ, 
 YaÑ tÈdisaÑ jÊvamadeyyu dha~kÈ”ti. 

 Tattha jÊvanti jÊvantaÑ. Adeyyunti khÈdeyyuÑ. Dha~kÈti kÈkÈ. EttÈvatÈ 
rÈjÈ adhammiko nÈma na hoti, kiÑ sakkÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ raÒÒÈ taÑ 
rakkhantena caritunti. 

 TaÑ sutvÈ maÓÉ|ko dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 368. “Adhammar|po vata brahmacÈrÊ, 
 AnuppiyaÑ bhÈsasi khattiyassa. 
 ViluppamÈnÈya puthuppajÈya, 
 P|jesi rÈjaÑ paramappamÈdaÑ. 
 
 369. Sace idaÑ brahme surajjakaÑ siyÈ, 
 PhÊtaÑ raÔÔhaÑ muditaÑ vippasannaÑ. 
 BhutvÈ baliÑ aggapiÓÉaÒca kÈkÈ, 
 Na mÈdisaÑ jÊvamadeyyu dha~kÈ”ti. 

 Tattha brahmacÈrÊti purohitaÑ garahanto Èha. KhattiyassÈti evar|passa 
pÈparaÒÒo. ViluppamÈnÈyÈti vilumpamÈnÈya, ayameva vÈ pÈÔho. 
PuthuppajÈyÈti vipulÈya pajÈya vinÈsiyamÈnÈya. P|jesÊti pasaÑsi. 
Surajjakanti chandÈdivasena agantvÈ dasa rÈjadhamme akopentena 
appamattena raÒÒÈ rakkhiyamÈnaÑ sace idaÑ surajjakaÑ bhaveyya. 
PhÊtanti devesu sammÈdhÈraÑ anuppavecchantesu sampannasassaÑ. Na 
mÈdisanti evaÑ sante mÈdisaÑ jÊvamÈnaÒÒeva kÈkÈ na khÈdeyyuÑ. 

 EvaÑ chasupi ÔhÈnesu akkosanaÑ bodhisattasseva ÈnubhÈvena ahosi. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ ca purohito ca “araÒÒavÈsiÑ tiracchÈnagataÑ 
maÓÉ|kaÑ upÈdÈya sabbe amheyeva akkosantÊ”ti vatvÈ tato 
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nagaraÑ gantvÈ dhammena rajjaÑ kÈretvÈ mahÈsattassovÈde ÔhitÈ dÈnÈdÊni 
puÒÒÈni kariÑsu. 

 SatthÈ KosalaraÒÒo imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “mahÈrÈja raÒÒÈ 
nÈma agatigamanaÑ pahÈya dhammena rajjaÑ kÈretabban”ti vatvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi “tadÈ GandhatindukadevatÈ ahameva ahosin”ti. 

GandhatindukajÈtakavaÓÓanÈ dasamÈ. 
 

    KiÑchanda Kumbha Jayaddisa Chaddanta, 
    Atha PaÓÉitasambhava Sirakapi. 
    Dakarakkhasa PaÓÉaranÈgavaro, 
    Atha Sambula Tindukadevasutoti. 

 
 

TiÑsanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



  

17. CattÈlÊsanipÈta 
 

1. TesakuÓajÈtakavaÓÓanÈ (521) 

 VessantaraÑ taÑ pucchÈmÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
KosalaraÒÒo ovÈdavasena kathesi. TaÒhi rÈjÈnaÑ dhammassavanatthÈya 
ÈgataÑ SatthÈ ÈmantetvÈ “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma dhammena rajjaÑ 
kÈretabbaÑ, yasmiÑ hi samaye rÈjÈno adhammikÈ honti, rÈjayuttÈpi tasmiÑ 
samaye adhammikÈ hontÊ”ti CatukkanipÈte1 Ègatasuttanayena ovaditvÈ 
agatigamane agati-agamane ca ÈdÊnavaÒca ÈnisaÑsaÒca kathetvÈ 
“supinak|pamÈ kÈmÈ”ti-ÈdinÈ nayena kÈmesu ÈdÊnavaÑ vitthÈretvÈ 
“mahÈrÈja imesaÒhi sattÈnaÑ– 

  MaccunÈ sa~garo natthi, laÒjaggÈho na vijjati. 
  YuddhaÑ natthi jayo natthi, sabbe maccuparÈyaÓÈ. 

tesaÑ paralokaÑ gacchantÈnaÑ ÔhapetvÈ attanÈ kataÑ kalyÈÓakammaÑ 
aÒÒÈ patiÔÔhÈ nÈma natthi. EvaÑ ittarapaccupaÔÔhÈnaÑ avassaÑ pahÈtabbaÑ, 
na yasaÑ nissÈya pamÈdaÑ kÈtuÑ vaÔÔati, appamatteneva hutvÈ dhammena 
rajjaÑ kÈretuÑ vaÔÔati. PorÈÓakarÈjÈno anuppannepi Buddhe paÓÉitÈnaÑ 
ovÈde ÔhatvÈ dhammena rajjaÑ kÈretvÈ devanagaraÑ p|rayamÈnÈ 
gamiÑs|”ti vatvÈ tena yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto rajjaÑ kÈrento aputtako ahosi, 
patthentopi puttaÑ vÈ dhÊtaraÑ vÈ na labhi. So ekadivasaÑ mahantena 
parivÈrena uyyÈnaÑ gantvÈ divasabhÈgaÑ uyyÈne kÊÄitvÈ 
ma~galasÈlarukkham|le sayanaÑ attharÈpetvÈ thokaÑ niddÈyitvÈ pabuddho 
sÈlarukkhaÑ oloketvÈ tattha sakuÓakulÈvakaÑ passi, saha dassanenevassa 
sineho uppajji. So ekaÑ purisaÑ pakkosÈpetvÈ “imaÑ rukkhaÑ abhiruhitvÈ 
etasmiÑ kulÈvake kassaci atthitaÑ vÈ natthitaÑ vÈ jÈnÈhÊ”ti Èha. So “sÈdhu 
devÈ”ti vatvÈ abhiruhitvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. AÑ 2. 386 piÔÔhe. 
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tattha tÊÓi aÓÉakÈni disvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “tena hi etesaÑ upari 
nÈsavÈtaÑ mÈ vissajjesÊ”ti vatvÈ “ca~koÔake kappÈsapicuÑ attharitvÈ 
tattheva tÈni aÓÉakÈni ÔhapetvÈ saÓikaÑ otarÈhÊ”ti otÈrÈpetvÈ ca~koÔakaÑ 
hatthena gahetvÈ “katarasakuÓaÓÉakÈni nÈmetÈnÊ”ti amacce pucchi. Te 
“mayaÑ na jÈnÈma, nesÈdÈ jÈnissantÊ”ti vadiÑsu. RÈjÈ nesÈde pakkosÈpetvÈ 
pucchi. NesÈdÈ “mahÈrÈja tesu ekaÑ ul|ka-aÓÉaÑ, ekaÑ sÈlikÈ-aÓÉaÑ, 
ekaÑ suvaka-aÓÉan”ti kathayiÑsu. KiÑ pana ekasmiÑ kulÈvake tiÓÓaÑ 
sakuÓikÈnaÑ aÓÉÈni hontÊti. Œma deva paripanthe asati sunikkhittÈni na 
nassantÊti. RÈjÈ tussitvÈ “ime mama puttÈ bhavissantÊ”ti tÈni tÊÓi aÓÉÈni tayo 
amacce paÔicchÈpetvÈ “ime mayhaÑ puttÈ bhavissanti, tumhe sÈdhukaÑ 
paÔijaggitvÈ aÓÉakosato nikkhantakÈle mamÈroceyyÈthÈ”ti Èha. Te tÈni 
sÈdhukaÑ rakkhiÑsu.  

 Tesu paÔhamaÑ ul|ka-aÓÉaÑ bhijji. Amacco ekaÑ nesÈdaÑ 
pakkosÈpetvÈ “tvaÑ itthibhÈvaÑ vÈ purisabhÈvaÑ vÈ jÈnÈhÊ”ti vatvÈ tena 
taÑ vÊmaÑsitvÈ “puriso”ti vutte rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “putto te deva 
jÈto”ti Èha. RÈjÈ tuÔÔho tassa bahuÑ dhanaÑ datvÈ “puttakaÑ me sÈdhukaÑ 
paÔijagga, ‘Vessantaro’ti cassa nÈmaÑ karohÊ”ti vatvÈ uyyojesi. So tathÈ 
akÈsi. Tato katipÈhaccayena sÈlikÈ-aÓÉaÑ bhijji. Sopi amacco taÑ nesÈdena 
vÊmaÑsÈpetvÈ “itthÊ”ti sutvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ “dhÊtÈ te deva jÈtÈ”ti 
Èha. RÈjÈ tuÔÔho tassapi bahuÑ dhanaÑ datvÈ “dhÊtaraÑ me sÈdhukaÑ 
paÔijagga, ‘KuÓÉalinÊ’ti cassÈ nÈmaÑ karohÊ”ti vatvÈ uyyojesi. Sopi tathÈ 
akÈsi. Puna katipÈhaccayena suvaka-aÓÉaÑ bhijji. Sopi amacco nesÈdena 
taÑ vÊmaÑsitvÈ “puriso”ti vutte raÒÒo santikaÑ gantvÈ “putto te deva 
jÈto”ti Èha. RÈjÈ tuÔÔho tassapi bahuÑ dhanaÑ datvÈ “puttassa me 
mahantena parivÈrena ma~galaÑ katvÈ ‘Jambuko’tissa nÈmaÑ karohÊ”ti 
vatvÈ uyyojesi. Sopi tathÈ akÈsi. Te tayopi sakuÓÈ tiÓÓaÑ amaccÈnaÑ 
gehesu rÈjakumÈraparihÈreneva vaÉÉhanti. RÈjÈ “mama putto, mama 
dhÊtÈ”ti voharati. Athassa amaccÈ aÒÒamaÒÒaÑ avahasanti “passatha bho
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raÒÒo kiriyaÑ, tiracchÈnagatepi ‘putto me, dhÊtÈ me’ti vadanto vicaratÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ cintesi “ime amaccÈ etesaÑ mama puttÈnaÑ 
paÒÒÈsampadaÑ na jÈnanti, pÈkaÔaÑ nesaÑ karissÈmÊ”ti. AthekaÑ amaccaÑ 
Vessantarassa santikaÑpesesi “tumhÈkaÑ pitÈ paÒhaÑ pucchitukÈmo, ‘kadÈ 
kira ÈgantvÈ pucchat|”ti. So amacco gantvÈ VessantaraÑ vanditvÈ taÑ 
sÈsanaÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ Vessantaro attano paÔijaggakaÑ amaccaÑ 
pakkositvÈ “mayhaÑ kira pitÈ maÑ paÒhaÑ pucchitukÈmo, tassa 
idhÈgatassa sakkÈraÑ kÈtuÑ vaÔÔati, kadÈ Ègacchat|”ti pucchi. Amacco “ito 
sattame divase tava pitÈ Ègacchat|”ti Èha. TaÑ sutvÈ Vessantaro “pitÈ me 
ito sattame divase Ègacchat|”ti vatvÈ uyyojesi. So ÈgantvÈ raÒÒo Ècikkhi. 
RÈjÈ sattame divase nagare bheriÑ carÈpetvÈ puttassa nivesanaÑ agamÈsi. 
Vessantaro raÒÒo mahantaÑ sakkÈraÑ kÈresi, antamaso 
dÈsakammakÈrÈnampi sakkÈraÑ kÈresi. RÈjÈ VessantarasakuÓassa gehe 
bhuÒjitvÈ mahantaÑ yasaÑ anubhavitvÈ sakaÑ nivesanaÑ ÈgantvÈ 
rÈja~gaÓe mahantaÑ maÓÉapaÑ kÈrÈpetvÈ nagare bheriÑ carÈpetvÈ 
ala~katamaÓÉapamajjhe mahÈjanaparivÈro nisÊditvÈ “VessantaraÑ Ènet|”ti 
amaccassa santikaÑ pesesi. Amacco VessantaraÑ suvaÓÓapÊÔhe nisÊdÈpetvÈ 
Ènesi. VessantarasakuÓo pitu a~ke nisÊditvÈ pitarÈ saha kÊÄitvÈ gantvÈ 
tattheva suvaÓÓapÊÔhe nisÊdi. Atha naÑ rÈjÈ mahÈjanamajjhe rÈjadhammaÑ 
pucchanto paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1. “VessantaraÑ taÑ pucchÈmi, sakuÓa bhaddamatthu te. 
 RajjaÑ kÈretukÈmena, kiÑ su kiccaÑ kataÑ varan”ti. 

 Tattha sakuÓÈti taÑ Èlapati. KiÑ s|ti kataraÑ kiccaÑ kataÑ varaÑ 
uttamaÑ hoti, kathehi me tÈta sakalaÑ rÈjadhammanti evaÑ kira taÑ so 
pucchi.  

 TaÑ sutvÈ Vessantaro paÒhaÑ akathetvÈva rÈjÈnaÑ tÈva pamÈdena 
codento dutiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 2. “CirassaÑ vata maÑ tÈto, kaÑso BÈrÈÓasiggaho. 
 Pamatto appamattaÑ maÑ, pitÈ puttaÑ acodayÊ”ti. 
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 Tattha tÈtoti pitÈ. KaÑsoti idaÑ tassa nÈmaÑ. BÈrÈÓasiggahoti cat|hi 
sa~gahavatth|hi BÈrÈÓasiÑ sa~gahetvÈ vattanto. Pamattoti evar|pÈnaÑ 
paÓÉitÈnaÑ santike vasanto paÒhassa apucchanena pamatto. AppamattaÑ 
manti sÊlÈdiguÓayogena maÑ appamattaÑ. PitÈti posakapitÈ. AcodayÊti 
amaccehi “tiracchÈnagate putte katvÈ voharatÊ”ti avahasiyamÈno pamÈdaÑ 
ÈpajjitvÈ cirassaÑ ajja codesi, paÒhaÑ pucchÊti vadati. 

 EvaÑ so imÈya gÈthÈya codetvÈ “mahÈrÈja raÒÒÈ nÈma tÊsu dhammesu 
ÔhatvÈ dhammena rajjaÑ kÈretabban”ti vatvÈ rÈjadhammaÑ kathento imÈ 
gÈthÈyo Èha–  
 
 3. “PaÔhameneva vitathaÑ, kodhaÑ hÈsaÑ nivÈraye. 
 Tato kiccÈni kÈreyya, taÑ vataÑ Èhu khattiya. 
 
 4. YaÑ tvaÑ tÈta tapokammaÑ, pubbe katamasaÑsayaÑ. 
 Ratto duÔÔho ca yaÑ kayirÈ, na taÑ kayirÈ tato puna. 
 
 5. Khattiyassa pamattassa, raÔÔhasmiÑ raÔÔhavaÉÉhena. 
 Sabbe bhogÈ vinassanti, raÒÒo taÑ vuccate aghaÑ. 
 
 6. SirÊ tÈta alakkhÊ ca, pucchitÈ etadabravuÑ. 
 UÔÔhÈnavÊriye pose, ramÈhaÑ anus|yake. 
 
 7. Us|yake duhadaye, purise kammadussake. 
 KÈÄakaÓÓÊ mahÈrÈja, ramati cakkabhaÒjanÊ. 
 
 8. So tvaÑ sabbe suhadayo, sabbesaÑ rakkhito bhava. 
 AlakkhiÑ nuda mahÈrÈja, lakkhyÈ bhava nivesanaÑ. 
 
 9. Sa lakkhÊdhitisampanno, puriso hi mahaggato. 
 AmittÈnaÑ kÈsipati, m|laÑ aggaÒca chindati. 
 
  10. Sakkopi hi bh|tapati, uÔÔhÈne nappamajjati. 
 Sa kalyÈÓe dhitiÑ katvÈ, uÔÔhÈne kurute mano. 
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 11. GandhabbÈ pitaro devÈ, sÈjÊvÈ honti tÈdino. 
 UÔÔhÈhato appamajjato, anutiÔÔhanti devatÈ. 
 
 12. So appamatto akkuddho, tÈta kiccÈni kÈraya. 
 VÈyamassu ca kiccesu, nÈlaso vindate sukhaÑ. 
 
 13. Tattheva te vattapadÈ, esÈva anusÈsanÊ. 
 AlaÑ mitte sukhÈpetuÑ, amittÈnaÑ dukhÈya cÈ”ti. 

 Tattha paÔhameneva vitathanti tÈta rÈjÈ nÈma Èditova musÈvÈdaÑ 
nivÈraye. MusÈvÈdino hi raÒÒo raÔÔhaÑ nirojaÑ hoti, pathaviyÈ ojÈ 
kammakaraÓaÔÔhÈnato sattaratanamattaÑ heÔÔhÈ bhassati, tato ÈhÈre vÈ 
telamadhuphÈÓitÈdÊsu vÈ osadhesu ojÈ na hoti. NirojÈhÈrabhojanÈ1 manussÈ 
bahvÈbÈdhÈ honti, raÔÔhe thalajalapathesu Èyo nuppajjati, tasmiÑ 
anuppajjante rÈjÈno duggatÈ honti. Te sevake sa~gaÓhituÑ na sakkonti, 
asa~gahitÈ sevakÈ rÈjÈnaÑ garucittena na olokenti. EvaÑ tÈta musÈvÈdo 
nÈmesa nirojo, na so jÊvitahetupi kÈtabbo, saccaÑ pana sÈdutaraÑ rasÈnanti 
tadeva paÔiggahetabbaÑ. Apica musÈvÈdo nÈma guÓaparidhaÑsako 
vipattipariyosÈno, dutiyacittavÈre AvÊciparÈyaÓaÑ karoti. ImasmiÑ panatthe 
“dhammo have hato hantÊ”ti CetiyajÈtakaÑ2 kathetabbaÑ. 

 Kodhanti tÈta rÈjÈ nÈma paÔhamameva kujjhanalakkhaÓaÑ kodhampi 
nivÈreyya. TÈta aÒÒesaÒhi kodho khippaÑ matthakaÑ na pÈpuÓÈti, rÈj|naÑ 
pÈpuÓÈti. RÈjÈno nÈma vÈcÈvudhÈ kujjhitvÈ olokitamattenÈpi paraÑ 
vinÈsenti, tasmÈ raÒÒÈ aÒÒehi manussehi atirekataraÑ nikkodhena 
bhavitabbaÑ, khantimettÈnuddayÈsampannena attano piyaputtaÑ viya lokaÑ 
volokentena bhavitabbaÑ. TÈta Atikodhano nÈma rÈjÈ uppannaÑ yasaÑ 
rakkhituÑ na sakkoti. Imassa panatthassa dÊpanatthaÑ KhantivÈdijÈtaka3 
C|ÄadhammapÈlajÈtakÈni4 kathetabbÈni. C|ÄadhammapÈlajÈtakasmiÒhi 
MahÈpatÈpano nÈma rÈjÈ puttaÑ ghÈtetvÈ puttasokena hadayena phalitena5 
matÈya deviyÈ sayampi deviÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NirojÈhÈrabhojino (SÊ, SyÈ) 2. Khu 5. 180 piÔÔhe. 3. Khu 5. 99 piÔÔhe. 
 4. Khu 5. 125 piÔÔhe. 5. Hadaye phalite (Ka) 
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anusocanto hadayena phaliteneva mari. Atha te tayopi eka-ÈÄÈhaneva 
jhÈpesuÑ. TasmÈ raÒÒÈ paÔhamameva musÈvÈdaÑ vajjetvÈ dutiyaÑ kodho 
vajjetabbo. 

 HÈsanti hassaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. Tesu tesu kiccesu 
uppilÈvitacittatÈya keÄisÊlataÑ parihÈsaÑ nivÈreyya. TÈta raÒÒÈ nÈma 
keÄisÊlena na bhavitabbaÑ, aparapattiyena hutvÈ sabbÈni kiccÈni 
attapaccakkheneva kÈtabbÈni. UppilÈvitacitto hi rÈjÈ atuletvÈ kammÈni 
karonto laddhaÑ yasaÑ vinÈseti. ImasmiÑ panatthe Sarabha~gajÈtake1 
purohitassa vacanaÑ gahetvÈ DaÓÉakiraÒÒo kisavacche aparajjhitvÈ saha 
raÔÔhena ucchijjitvÈ KukkuÄaniraye nibbattabhÈvo ca MÈta~gajÈtake2 
MajjharaÒÒo brÈhmaÓÈnaÑ kathaÑ gahetvÈ MÈta~gatÈpase aparajjhitvÈ 
saha raÔÔhena ucchijjitvÈ niraye nibbattabhÈvo ca GhaÔapaÓÉitajÈtake3 
DasabhÈtikarÈjadÈrakÈnaÑ moham|ÄhÈnaÑ vacanaÑ gahetvÈ 
kaÓhadÊpÈyane aparajjhitvÈ vÈsudevakulassa nÈsitabhÈvo ca kathetabbo. 

 Tato kiccÈni kÈreyyÈti evaÑ tÈta paÔhamaÑ musÈvÈdaÑ dutiyaÑ 
kodhaÑ tatiyaÑ adhammahÈsaÑ vajjetvÈ tato pacchÈ rÈjÈ raÔÔhavÈsÊnaÑ 
kattabbakiccÈni kÈreyya. TaÑ vataÑ Èhu khattiyÈti khattiyamahÈrÈja yaÑ 
mayÈ vuttaÑ, etaÑ raÒÒo vatasamÈdÈnanti porÈÓakapaÓÉitÈ kathayiÑsu. 

 Na taÑ kayirÈti yaÑ tayÈ rÈgÈdivasena pacchÈ tÈpakaraÑ kammaÑ 
kataÑ hoti, tato pubbe katato puna tÈdisaÑ kammaÑ na kayirÈ, mÈ 
kareyyÈsi tÈtÈti. Vuccateti taÑ raÒÒo aghanti vuccati, evaÑ porÈÓakapaÓÉitÈ 
kathayiÑsu. SirÊti idaÑ VessantarasakuÓo pubbe BÈrÈÓasiyaÑ 
pavattitakÈraÓaÑ ÈharitvÈ dassento Èha. Tattha abravunti 
suciparivÈraseÔÔhinÈ pucchitÈ kathayiÑsu. UÔÔhÈnavÊriyeti yo poso uÔÔhÈne 
vÊriye ca patiÔÔhito, na ca paresaÑ sampattiÑ disvÈ us|yati, tasmiÑ ahaÑ 
abhiramÈmÊti Èha. EvaÑ tÈva tÈta sirÊ kathesi. Us|yaketi alakkhÊ pana tÈta 
pucchitÈ ahaÑ parasampatti-us|yake duhadaye ducitte 
kalyÈÓakammad|sake yo kalyÈÓakammaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 5 piÔÔhe. 2. Khu 5. 309 piÔÔhe. 3. Khu 5. 223 piÔÔhe. 
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dussanto appiyÈyanto aÔÔÊyanto na karoti, tasmiÑ abhiramÈmÊti Èha. EvaÑ 
sÈ kÈÄakaÓÓÊ mahÈrÈja ramati patir|padesavÈsÈdino kusalacakkassa 
bhaÒjanÊ. 

 Suhadayoti sundaracitto hitacittako. NudÈti nÊhara. Nivesananti 
lakkhiyÈ pana nivesanaÑ bhava patiÔÔhÈ hohi. Sa lakkhÊdhitisampannoti 
mahÈrÈja kÈsipati so puriso paÒÒÈya ceva vÊriyena ca sampanno. 
Mahaggatoti mahajjhÈsayo corÈnaÑ paccayabh|te gaÓhanto amittÈnaÑ 
m|laÑ core gaÓhanto amittÈnaÑ aggaÑ chindatÊti vadati. Sakkoti indo. 
Bh|tapatÊti rÈjÈnaÑ Èlapati. UÔÔhÈneti uÔÔhÈnavÊriye. NappamajjatÊti na 
pamajjati, sabbakiccÈni karoti. Sa kalyÈÓeti so devarÈjÈ uÔÔhÈnavÊriye 
manaÑ karonto pÈpakammaÑ akatvÈ kalyÈÓe puÒÒakammasmiÒÒeva dhitiÑ 
katvÈ appamatto uÔÔhÈne manaÑ karoti, tassa pana kalyÈÓakamme 
vÊriyakaraÓabhÈvadassanatthaÑ Sarabha~gajÈtake dvÊsu devalokesu devatÈhi 
saddhiÑ KapiÔÔhÈrÈmaÑ ÈgantvÈ paÒhaÑ pucchitvÈ dhammassa sutabhÈvo, 
MahÈkaÓhajÈtake1 attano ÈnubhÈvena janaÑ tÈsetvÈ osakkantassa sÈsanassa 
pavattitabhÈvo cÈti evamÈdÊni vatth|ni kathetabbÈni. 

 GandhabbÈti CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ heÔÔhÈ catuyonikÈ devÈ, 
catuyonikattÈyeva kira te GandhabbÈ nÈma jÈtÈ. Pitaroti brahmÈno. DevÈti 
upapattidevavasena cha kÈmÈvacaradevÈ. TÈdinoti tathÈvidhassa 
kusalÈbhiratassa raÒÒo. SÈjÊvÈ hontÊti samÈnajÊvikÈ upajÊvitabbÈ. TÈdisÈ hi 
rÈjÈno dÈnÈdÊni puÒÒÈni karontÈ devatÈnaÑ pattiÑ denti, tÈ taÑ pattiÑ 
anumoditvÈ sampaÔicchitvÈ dibbayasena vaÉÉhanti. AnutiÔÔhantÊti tÈdisassa 
raÒÒo vÊriyaÑ karontassa appamÈdaÑ Èpajjantassa devatÈ anutiÔÔhanti 
anugacchanti, dhammikaÑ rakkhaÑ saÑvidahantÊti attho. 

 Soti so tvaÑ. VÈyamass|ti tÈni raÔÔhakiccÈni karonto tulanavasena 
tÊraÓavasena paccakkhakammavasena tesu tesu kiccesu vÊriyaÑ karassu. 
Tattheva te vattapadÈti tÈta yaÑ maÑ tvaÑ kiÑ su kiccaÑ kataÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 248 piÔÔhe. 
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varanti pucchi, tattha tava paÒheyeva ete mayÈ “paÔhameneva vitathan”ti-
Èdayo vuttÈ, ete vattapadÈ vattakoÔÔhÈsÈ, evaÑ tattha vattassu. EsÈti yÈ te 
mayÈ kathitÈ, esÈva tava anusÈsanÊ. Alanti evaÑ vattamÈno hi rÈjÈ attano 
mitte sukhÈpetuÑ; amittÈnaÒca dukkhÈya alaÑ pariyatto samatthoti.  

 EvaÑ VessantarasakuÓena ekÈya gÈthÈya raÒÒo pamÈdaÑ codetvÈ 
ekÈdasahi gÈthÈhi dhamme kathite “BuddhalÊÄÈya paÒho kathito”ti mahÈjano 
acchariyabbhutacittajÈto sÈdhukÈrasatÈni pavattesi. RÈjÈ somanassappatto 
amacce ÈmantetvÈ pucchi “bhonto amaccÈ mamaputtena Vessantarena evaÑ 
kathentena kena kattabbaÑ kiccaÑ katan”ti. MahÈsenaguttena devÈti. “Tena 
hissa MahÈsenaguttaÔÔhÈnaÑ dammÊ”ti VessantaraÑ ÔhÈnantare Ôhapesi. So 
tato paÔÔhÈya MahÈsenaguttaÔÔhÈne Ôhito pitu kammaÑ akÈsÊti.  

 VessantarapaÒho niÔÔhito. 
 

 Puna rÈjÈ katipÈhaccayena purimanayeneva KuÓÉaliniyÈ santikaÑ 
d|taÑ pesetvÈ sattame divase tattha gantvÈ paccÈgantvÈ tattheva 
maÓÉapamajjhe nisÊditvÈ KuÓÉaliniÑ ÈharÈpetvÈ suvaÓÓapÊÔhe nisinnaÑ 
rÈjadhammaÑ pucchanto gÈthamÈha– 
 
 14. Sakkhisi tvaÑ KuÓÉalini, maÒÒasi khattabandhuni. 
 RajjaÑ kÈretukÈmena, kiÑ su kiccaÑ kataÑ varan”ti. 

 Tattha sakkhisÊti mayÈ puÔÔhapaÒhaÑ kathetuÑ sakkhissasÊti pucchati. 
KuÓÉalinÊti tassÈ sali~gato ÈgatanÈmenÈlapati. TassÈ kira dvÊsu 
kaÓÓapiÔÔhesu kuÓÉalasaÓÔhÈnÈ dve lekhÈ ahesuÑ, tenassÈ “KuÓÉalinÊ”ti 
nÈmaÑ kÈresi. MaÒÒasÊti jÈnissasi mayÈ puÔÔhapaÒhassa atthanti. 
KhattabandhunÊti khattassa MahÈsenaguttassa bhaginibhÈvena naÑ evaÑ 
Èlapati. KasmÈ panesa VessantarasakuÓaÑ evaÑ apucchitvÈ imameva 
pucchatÊti? ItthibhÈvena. Itthiyo hi parittapaÒÒÈ, tasmÈ “sace sakkoti, 
pucchissÈmi, no ce, na pucchissÈmÊ”ti vÊmaÑsanavasena evaÑ pucchitvÈ 
taÒÒeva paÒhaÑ pucchi.  
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 SÈ evaÑ raÒÒÈ rÈjadhamme pucchite “tÈta tvaÑ maÑ ‘itthikÈ nÈma kiÑ 
kathessatÊ’ti vÊmaÑsasi maÒÒe, sakalaÑ te rÈjadhammaÑ dvÊsuyeva padesu 
pakkhipitvÈ kathessÈmÊ”ti vatvÈ Èha– 
 
 15. “Dveva tÈta padakÈni, yattha sabbaÑ patiÔÔhitaÑ. 
 Aladdhassa ca yo lÈbho, laddhassa cÈnurakkhaÓÈ. 
 
 16. Amacce tÈta jÈnÈhi, dhÊre atthassa kovide.  
 AnakkhÈkitave tÈta, asoÓÉe avinÈsake.  
 
 17. Yo ca taÑ tÈta rakkheyya, dhanaÑ yaÒceva te siyÈ.  
 S|tova rathaÑ sa~gaÓhe, so te kiccÈni kÈraye.  
 
 18. Susa~gahitantajano, sayaÑ vittaÑ avekkhiya.  
 NidhiÒca iÓadÈnaÒca, na kare parapattiyÈ.  
 
 19. SayaÑ ÈyaÑ vayaÑ jaÒÒÈ, sayaÑ jaÒÒÈ katÈkataÑ.  
 NiggaÓhe niggahÈrahaÑ, paggaÓhe paggahÈrahaÑ.  
 
 20. SayaÑ jÈnapadaÑ atthaÑ, anusÈsa rathesabha.  
 MÈ te adhammikÈ yuttÈ, dhanaÑ raÔÔhaÒca nÈsayuÑ. 
 
 21. MÈ ca vegena kiccÈni, karosi kÈrayesi vÈ.  
 VegasÈ hi kataÑ kammaÑ, mando pacchÈnutappati.  
 
 22. MÈ te adhisare muÒca, subÈÄhamadhikopitaÑ.  
 KodhasÈ hi bah| phÊtÈ, kulÈ akulataÑ gatÈ.  
 
 23. ‘MÈ tÈta issaromhÊ’ti, anatthÈya patÈrayi.  
 ItthÊnaÑ purisÈnaÒca, mÈ te Èsi dukhudrayo.  
 
 24. ApetalomahaÑsassa, raÒÒo kÈmÈnusÈrino.  
 Sabbe bhogÈ vinassanti, raÒÒo taÑ vuccate aghaÑ.  
 
 25. Tattheva te vattapadÈ, esÈva anusÈsanÊ.  
 Dakkha’ssu’dÈni puÒÒakaro, asoÓÉo avinÈsako. 
 SÊlavÈssu mahÈrÈja, dussÊlo vinipÈtiko”ti. 
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 Tattha padakÈnÊti kÈraÓapadÈni. YatthÈti yesu dvÊsu padesu sabbaÑ 
atthajÈtaÑ hitasukhaÑ patiÔÔhitaÑ. AladdhassÈti yo ca pubbe aladdhassa 
lÈbhassa lÈbho, yÈ ca laddhassa anurakkhaÓÈ. TÈta anuppannassa hi lÈbhassa 
uppÈdanaÑ nÈma na bhÈro, uppannassa pana anurakkhaÓameva bhÈro. 
Ekacco hi yasaÑ uppÈdetvÈpi yase pamatto pamÈdaÑ uppÈdetvÈ 
pÈÓÈtipÈtÈdÊni karoti, mahÈcoro hutvÈ raÔÔhaÑ vilumpamÈno carati. Atha 
naÑ rÈjÈno gÈhÈpetvÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpenti. Atha vÈ uppannar|pÈdÊsu 
kÈmaguÓesu pamatto ayoniso dhanaÑ nÈsento sabbasÈpateyye khÊÓe kapaÓo 
hutvÈ cÊrakavasano kapÈlamÈdÈya carati. Pabbajito vÈ pana 
ganthadhurÈdivasena lÈbhasakkÈraÑ nibbattetvÈ pamatto hÊnÈyÈvattati. 
Aparo paÔhamajhÈnÈdÊni nibbattetvÈpi muÔÔhassatitÈya tathÈr|pe ÈrammaÓe 
bajjhitvÈ jhÈnÈ parihÈyati. EvaÑ uppannassa yasassa vÈ jhÈnÈdilÈbhassa vÈ 
rakkhaÓameva dukkaraÑ. TadatthadÊpanatthaÑ pana Devadattassa vatthu ca, 
MudulakkhaÓa1 Lomasakassapa2 HaritacajÈtaka3 Sa~kappajÈtakÈdÊni4 ca 
kathetabbÈni. Eko pana lÈbhasakkÈraÑ uppÈdetvÈ appamÈde ÔhatvÈ 
kalyÈÓakammaÑ karoti, tassa so yaso sukkapakkhe cando viya vaÉÉhati, 
tasmÈ tvaÑ mahÈrÈja appamatto payogasampattiyÈ ÔhatvÈ dhammena rajjaÑ 
kÈrento tava uppannaÑ yasaÑ anurakkhÈhÊti.  

 JÈnÈhÊti bhaÓÉÈgÈrikakammÈdÊnaÑ karaÓatthaÑ upadhÈrehi. 
AnakkhÈkitaveti anakkhe akitave ajutakare ceva akerÈÔike ca. AsoÓÉeti 
p|vasurÈgandhamÈlÈsoÓÉabhÈvarahite. AvinÈsaketi tava santakÈnaÑ 
dhanadhaÒÒÈdÊnaÑ avinÈsake. Yoti yo amacco. YaÒcevÈti yaÒca te ghare 
dhanaÑ siyÈ, taÑ rakkheyya. S|tovÈti rathasÈrathi viya. YathÈ sÈrathi 
visamamagganivÈraÓatthaÑ asse sa~gaÓhanto rathaÑ sa~gaÓheyya, evaÑ yo 
saha bhogehi taÑ rakkhituÑ sakkoti, so te amacco nÈma tÈdisaÑ sa~gahetvÈ 
bhaÓÉÈgÈrikÈdikiccÈni kÈraye.  

  Susa~gahitantajanoti tÈta yassa hi raÒÒo attano antojano attano 
valaÒjanakaparijano ca dÈnÈdÊhi asa~gahito hoti, tassa antonivesane 
suvaÓÓahiraÒÒÈdÊni tesaÑ asa~gahitamanussÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 16 piÔÔhe. 2. Khu 5. 193 piÔÔhe. 
 3. Khu 5. 191 piÔÔhe. 4. Khu 5. 71 piÔÔhe.  
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vasena nassanti, antojanÈ bahi gacchanti, tasmÈ tvaÑ suÔÔhusa~gahita-
antojano hutvÈ “ettakaÑ nÈma me vittan”ti sayaÑ attano dhanaÑ 
avekkhitvÈ “asukaÔÔhÈne nÈma nidhiÑ nidhema, asukassa iÓaÑ demÈ”ti 
idaÑ ubhayampi na kare parapattiyÈ, parapattiyÈpi tvaÑ mÈ kari, sabbaÑ 
attapaccakkhameva kareyyÈsÊti vadati.  

 ŒyaÑ vayanti tato uppajjanakaÑ ÈyaÒca tesaÑ tesaÑ dÈtabbaÑ 
vayaÒca sayameva jÈneyyÈsÊti. KatÈkatanti sa~gÈme vÈ navakamme vÈ 
aÒÒesu vÈ kiccesu “iminÈ idaÑ nÈma mayhaÑ kataÑ, iminÈ na katan”ti 
etampi sayameva jÈneyyÈsi, mÈ parapattiyo hohi. NiggaÓheti tÈta rÈjÈ nÈma 
sandhicchedÈdikÈrakaÑ niggahÈrahaÑ ÈnetvÈ dassitaÑ upaparikkhitvÈ 
sodhetvÈ porÈÓakarÈj|hi ÔhapitadaÓÉaÑ oloketvÈ dosÈnur|paÑ 
niggaÓheyya. PaggaÓheti yo pana paggahÈraho hoti, abhinnassa vÈ 
parabalassa bhedetÈ, bhinnassa vÈ sakabalassa ÈrÈdhako, aladdhassa vÈ 
rajjassa Èharako, laddhassa vÈ thÈvarakÈrako, yena vÈ pana jÊvitaÑ dinnaÑ 
hoti, evar|paÑ paggahÈrahaÑ paggahetvÈ mahantaÑ sakkÈrasammÈnaÑ 
kÈreyya. EvaÑ hissa kiccesu aÒÒepi uraÑ datvÈ kattabbaÑ karissanti.  

 JÈnapadanti janapadavÈsÊnaÑ atthaÑ sayaÑ attapaccakkheneva anusÈsa. 
AdhammikÈ yuttÈti adhammikÈ tattha tattha niyuttÈ ÈyuttakÈ laÒjaÑ gahetvÈ 
vinicchayaÑ bhindantÈ tava dhanaÒca raÔÔhaÒca mÈ nÈsayuÑ. IminÈ 
kÈraÓena appamatto hutvÈ sayameva anusÈsa. VegenÈti sahasÈ atuletvÈ 
atÊretvÈ. VegasÈti atuletvÈ atÊretvÈ chandÈdivasena sahasÈ kataÑ kammaÒhi 
na sÈdhu na sundaraÑ. KiÑ kÈraÓÈ? TÈdisaÒhi katvÈ mando pacchÈ 
vippaÔisÈravasena idha loke apÈyadukkhaÑ anubhavanto paraloke ca 
anutappati. AyaÑ panettha attho “isÊnamantaraÑ katvÈ, BharurÈjÈti me 
sutan”ti BharujÈtakena1 dÊpetabbo.  

 MÈ te adhisare muÒca, subÈÄhamadhikopitanti tÈta tava hadayaÑ 
kusalaÑ adhisaritvÈ atikkamitvÈ pavatte paresaÑ akusalakamme suÔÔhu 
bÈÄhaÑ adhikopitaÑ kujjhÈpitaÑ hutvÈ mÈ muÒca, mÈ patiÔÔhÈyat|ti attho.  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 57 piÔÔhe.  
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IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta yadÈ te vinicchaye Ôhitassa iminÈ puriso vÈ hato 
sandhi vÈ chinnoti coraÑ dassenti, tadÈ te paresaÑ vacanehi suÔÔhu 
kopitampi hadayaÑ kodhavasena mÈ muÒca, apariggahetvÈ mÈ daÓÉaÑ 
paÓehi. KiÑkÈraÓÈ? Acorampi hi “coro”ti gahetvÈ Ènenti, tasmÈ akujjhitvÈ 
ubhinnaÑ attapaccatthikÈnaÑ kathaÑ sutvÈ suÔÔhu sodhetvÈ 
attapaccakkhena tassa sorabhÈvaÑ ÒatvÈ paveÓiyÈ ÔhapitadaÓÉavasena 
kattabbaÑ karohi. RaÒÒÈ hi uppannepi kodhe hadayaÑ sÊtalaÑ akatvÈ 
kammaÑ na kÈtabbaÑ. YadÈ panassa hadayaÑ nibbutaÑ hoti mudukaÑ, 
tadÈ vinicchayakammaÑ kÈtabbaÑ. Pharuse hi citte pakkuthite udake 
mukhanimittaÑ viya kÈraÓaÑ na paÒÒÈyati. KodhasÈ hÊti tÈta kodhena hi 
bah|ni phÊtÈni rÈjakulÈni akulabhÈvaÑ gatÈni mahÈvinÈsameva pattÈnÊti. 
Imassa panatthassa dÊpanatthaÑ KhantivÈdijÈtaka1 
NÈÄikerarÈjavatthusahassabÈhu-ajjunavatthu-ÈdÊni kathetabbÈni.  

 MÈ tÈta issaromhÊti, anatthÈya patÈrayÊti tÈta “ahaÑ pathavissaro”ti mÈ 
mahÈjanaÑ kÈyaduccaritÈdi-anatthÈya patÈrayi mÈ otÈrayi, yathÈ taÑ 
anatthaÑ samÈdÈya vattati, mÈ evamakÈsÊti attho. MÈ te ÈsÊti tÈta tava vijite 
manussajÈtikÈnaÑ vÈ tiracchÈnajÈtikÈnaÑ vÈ itthipurisÈnaÑ dukhudrayo 
dukkhuppatti mÈ Èsi. YathÈ hi adhammikarÈj|naÑ vijite manussÈ 
kÈyaduccaritÈdÊni katvÈ niraye uppajjanti, tava raÔÔhavÈsÊnaÑ taÑ dukkhaÑ 
yathÈ na hoti, tathÈ karohÊti attho.  

 ApetalomahaÑsassÈti attÈnuvÈdÈdibhayehi nibbhayassa. IminÈ imaÑ 
dasseti–tÈta yo rÈjÈ kismiÒci Èsa~kaÑ akatvÈ attano kÈmameva anussarati, 
chandavasena yaÑ yaÑ icchati, taÑ taÑ karoti, vissaÔÔhayaÔÔhi viya andho 
nira~kuso viya ca caÓÉahatthÊ hoti, tassa sabbe bhogÈ vinassanti, tassa taÑ 
bhogabyasanaÑ aghaÑ dukkhanti vuccati.  

 Tattheva te vattapadÈti purimanayeneva yojetabbaÑ. Dakkha’ssu’dÈnÊti 
tÈta tvaÑ imaÑ anusÈsaniÑ sutvÈ idÈni dakkho analaso puÒÒÈnaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 99 piÔÔhe.  
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karaÓena puÒÒakaro surÈdipariharaÓena asoÓÉo 
diÔÔhadhammikasamparÈyikassa atthassa avinÈsanena avinÈsako 
bhaveyyÈsÊti. SÊlavÈss|ti sÊlavÈ ÈcÈrasampanno bhava, dasasu rÈjadhammesu 
patiÔÔhÈya rajjaÑ kÈrehi. DussÊlo vinipÈtikoti dussÊlo hi mahÈrÈja attÈnaÑ 
niraye vinipÈtento vinipÈtiko nÈma hotÊti. 

 EvaÑ KuÓÉalinÊpi ekÈdasahi gÈthÈhi dhammaÑ desesi. RÈjÈ tuÔÔho 
amacce ÈmantetvÈ pucchi “bhonto amaccÈ mama dhÊtÈya KuÓÉaliniyÈ evaÑ 
kathayamÈnÈya kena kattabbaÑ kiccaÑ katan”ti. BhaÓÉÈgÈrikena devÈti. 
“Tena hissÈ bhaÓÉÈgÈrikaÔÔhÈnaÑ dammÊ”ti KuÓÉaliniÑ ÔhÈnantare Ôhapesi. 
SÈ tato paÔÔhÈya bhaÓÉÈgÈrikaÔÔhÈne ÔhatvÈ pitu kammaÑ akÈsÊti.  

KuÓÉalinipaÒho niÔÔhito. 
 

 Puna rÈjÈ katipÈhaccayena purimanayeneva JambukapaÓÉitassa 
santikaÑ d|taÑ pesetvÈ sattame divase tattha gantvÈ sampattiÑ anubhavitvÈ 
paccÈgato tattheva maÓÉapamajjhe nisÊdi. Amacco JambukapaÓÉitaÑ 
kaÒcanabhaddapÊÔhe nisÊdÈpetvÈ pÊÔhaÑ sÊsenÈdÈya Ègacchi. PaÓÉito pitu 
a~ke nisÊditvÈ kÊÄitvÈ gantvÈ kaÒcanapÊÔheyeva nisÊdi. Atha naÑ rÈjÈ 
paÒhaÑ pucchanto gÈthamÈha– 
 
 26. “Apucchimha KosiyagottaÑ, KuÓÉaliniÑ tatheva ca.  
 TvaÑ dÈni vadehi Jambuka, balÈnaÑ balamuttaman”ti.  

 Tassattho–tÈta Jambuka ahaÑ tava bhÈtaraÑ KosiyagottaÑ 
VessantaraÑ bhaginiÒca te KuÓÉaliniÑ rÈjadhammaÑ apucchiÑ, te attano 
balena kathesuÑ, yathÈ pana te pucchiÑ, tatheva idÈni putta Jambuka taÑ 
pucchÈmi, tvaÑ me rÈjadhammaÒca balÈnaÑ uttamaÑ balaÒca kathehÊti.  

 EvaÑ rÈjÈ mahÈsattaÑ paÒhaÑ pucchanto aÒÒesaÑ pucchitaniyÈmena 
apucchitvÈ visesetvÈ pucchi. Athassa paÓÉito “tena hi mahÈrÈja ohitasoto 
suÓÈhi, sabbaÑ te kathessamÊ”ti pasÈritahatthe sahassatthavikaÑ Ôhapento 
viya dhammadesanaÑ Èrabhi– 
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 27. “BalaÑ paÒcavidhaÑ loke, purisasmiÑ mahaggate.  
 Tattha bÈhubalaÑ nÈma, carimaÑ vuccate balaÑ. 
 
 28. BhogabalaÒca DÊghÈvu, dutiyaÑ vuccate balaÑ.  
 AmaccabalaÒca DÊghÈvu, tatiyaÑ vuccate balaÑ.  
 
 29. AbhijaccabalaÑ ceva, taÑ catutthaÑ asaÑsayaÑ.  
 YÈni cetÈni sabbÈni, adhigaÓhÈti paÓÉito.  
 
 30. TaÑ balÈnaÑ balaÑ seÔÔhaÑ, aggaÑ paÒÒÈbalaÑ balaÑ.  
 PaÒÒÈbalenupatthaddho, atthaÑ vindati paÓÉito.  
 
 31. Api ce labhati mando, phÊtaÑ dharaÓimuttamaÑ.  
 AkÈmassa pasayhaÑ vÈ, aÒÒo taÑ paÔipajjati.  
 
 32. AbhijÈtopi ce hoti, rajjaÑ laddhÈna khattiyo.  
 DuppaÒÒo hi kÈsipati, sabbenapi na jÊvati.  
 
 33. PaÒÒÈva sutaÑ vinicchinÊ, paÒÒÈ kittisilokavaÉÉhanÊ.  
 PaÒÒÈsahito naro idha, api dukkhe sukhÈni vindati.  
 
 34. PaÒÒaÒca kho asuss|saÑ, na koci adhigacchati.  
 BahussutaÑ anÈgamma, dhammaÔÔhaÑ avinibbhujaÑ.  
 
 35. Yo ca dhammavibha~gaÒÒ|, kÈluÔÔhÈyÊ atandito.  
 AnuÔÔhahati kÈlena, kammaphalaÑ tassijjhati.  
 
 36. AnÈyatanasÊlassa, anÈyatanasevino.  
 Na nibbindiyakÈrissa, sammadattho vipaccati.  
 
 37. AjjhattaÒca payuttassa, tathÈyatanasevino. 
 AnibbindiyakÈrissa, sammadattho vipaccati.  
 
 38. Yogappayogasa~khÈtaÑ, sambhatassÈnurakkhaÓaÑ.  
 TÈni tvaÑ tÈta sevassu, mÈ akammÈya randhayi.  
 AkammunÈ hi dummedho, naÄÈgÈraÑva sÊdatÊ”ti.  
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 Tattha mahaggateti mahÈrÈja imasmiÑ sattaloke mahajjhÈsaye purise 
paÒcavidhaÑ balaÑ hoti. BÈhubalanti kÈyabalaÑ. Carimanti taÑ 
atimahantampi samÈnaÑ lÈmakameva. KiÑ kÈraÓÈ? AndhabÈlabhÈvena. 
Sace hi kÈyabalaÑ mahantaÑ nÈma bhaveyya, vÈraÓabalato laÔukikÈya 
balaÑ khuddakaÑ bhaveyya, vÈraÓabalaÑ pana andhabÈlabhÈvena 
maraÓassa paccayaÑ jÈtaÑ, laÔukikÈ attano ÒÈÓakusalatÈya vÈraÓaÑ 
jÊvitakkhayaÑ pÈpesi. ImasmiÑ panatthe “na heva sabbattha balena kiccaÑ, 
balaÑ hi bÈlassa vadhÈya hotÊ”ti suttaÑ1 ÈharitabbaÑ.  

 Bhogabalanti upatthambhanavasena sabbaÑ hiraÒÒasuvaÓÓÈdi 
upabhogajÈtaÑ bhogabalaÑ nÈma, taÑ kÈyabalato mahantataraÑ. 
Amaccabalanti abhejjamantassa s|rassa suhadayassa amaccamaÓÉalassa 
atthitÈ, taÑ balaÑ sa~gÈmas|ratÈya purimehi balehi mahantataraÑ. 
Abhijaccabalanti tÊÓi kulÈni atikkamitvÈ khattiyakulavasena jÈtisampatti, 
taÑ itarehi balehi mahantataraÑ. JÈtisampannÈ eva hi sujjhanti, na itareti. 
YÈni cetÈnÊti yÈni ca etÈni cattÈripi balÈni paÓÉito paÒÒÈnubhÈvena2 
adhigaÓhÈti abhibhavati, taÑ sabbabalÈnaÑ paÒÒÈbalaÑ seÔÔhanti ca agganti 
ca vuccati. KiÑkÈraÓÈ? Tena hi balena upatthaddho paÓÉito atthaÑ vindati, 
vuÉÉhiÑ pÈpuÓÈti. TadatthajotanatthaÑ “puÓÓaÑ nadiÑ yena ca 
peyyamÈh|”ti PuÓÓanadÊjÈtakaÒca3 sirÊkÈÄakaÓÓipaÒhaÑ 
paÒcapaÓÉitapaÒhaÒca SattusastajÈtaka4 
SambhavajÈtaka5Sarabha~gajÈtakÈdÊni6 ca kathetabbÈni.  

 Mandoti mandapaÒÒo bÈlo. PhÊtanti tÈta mandapaÒÒo puggalo 
sattaratanapuÓÓaÑ cepi uttamaÑ dharaÓiÑ labhati, tassa anicchamÈnasseva 
pasayhakÈraÑ vÈ pana katvÈ aÒÒo paÒÒÈsampanno taÑ paÔipajjati. Mando hi 
laddhaÑ yasaÑ rakkhituÑ kulasantakaÑ vÈ pana paveÓi-Ègatampi rajjaÑ 
adhigantuÑ na sakkoti. TadatthajotanatthaÑ “addhÈ pÈdaÒjalÊ sabbe, 
paÒÒÈya atirocatÊ”ti PÈdaÒjalÊjÈtakaÑ7 kathetabbaÑ. LaddhÈnÈti 
jÈtisampattiÑ nissÈya kulasantakaÑ rajjaÑ labhitvÈpi. SabbenapÊti tena 
sakalenapi rajjena na jÊvati, anupÈyakusalatÈya duggatova hotÊti.  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 125 piÔÔhe. 2. YassÈnubhÈvena (SÊ, SyÈ) 3. Khu 5. 57 piÔÔhe. 
 4. Khu 5. 160 piÔÔhe. 5. Khu 5. 376 piÔÔhe. 6. Khu 6. 5 piÔÔhe. 
 7. Khu 5. 69 piÔÔhe. 
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 EvaÑ mahÈsatto ettakena ÔhÈnena1 apaÓÉitassa aguÓaÑ kathetvÈ idÈni 
paÒÒaÑ pasaÑsanto “paÒÒÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha sutanti sutapariyatti. TaÒhi 
paÒÒÈva vinicchinati. KittisilokavaÉÉhanÊti kittighosassa ca lÈbhasakkÈrassa 
ca vaÉÉhanÊ. Dukkhe sukhÈni vindatÊti dukkhe uppannepi nibbhayo hutvÈ 
upÈyakusalatÈya sukhaÑ paÔilabhati. TadatthadÊpanatthaÑ– 

  “Yassete caturo dhammÈ, vÈnarinda yathÈ tava2.  
  Alametehi ambehi, jamb|hi panasehi cÈ”ti3– 
ÈdÊni jÈtakÈni kathetabbÈni.  

 Asuss|santi paÓÉitapuggale apayirupÈsanto assuÓanto. DhammaÔÔhanti 
sabhÈvakÈraÓe ÔhitaÑ bahussutaÑ anÈgamma taÑ4 asaddahanto. 
Avinibbhujanti atthÈnatthaÑ kÈraÓÈkÈraÓaÑ anogÈhanto atÊrento na koci 
paÒÒaÑ adhigacchati tÈtÈti.  

 Dhammavibha~gaÒÒ|ti dasakusalakammapathavibha~gakusalo. 
KÈluÔÔhÈyÊti vÊriyaÑ kÈtuÑ yuttakÈle vÊriyassa kÈrako. AnuÔÔhahatÊti tasmiÑ 
tasmiÑ kÈle taÑ taÑ kiccaÑ karoti. TassÈti tassa puggalassa kammaphalaÑ 
samijjhati nipphajjati. AnÈyatanasÊlassÈti anÈyatanaÑ vuccati 
lÈbhayasasukhÈnaÑ anÈkaro5 dussÊlyakammaÑ, taÑsÊlassa tena 
dussÊlyakammena samannÈgatassa, anÈyatanabh|tameva dussÊlapuggalaÑ 
sevantassa, kusalassa kammassa karaÓakÈle nibbindiyakÈrissa nibbinditvÈ 
ukkaÓÔhitvÈ karontassa evar|passa tÈta puggalassa kammÈnaÑ attho sammÈ 
na vipaccati na sampajjati, tÊÓi kulaggÈni ca cha kÈmasaggÈni ca na 
upanetÊti attho. AjjhattaÒcÈti attano niyakajjhattaÑ aniccabhÈvanÈdivasena 
payuttassa. TathÈyatanasevinoti tatheva sÊlavante puggale sevamÈnassa. 
VipaccatÊti sampajjati mahantaÑ yasaÑ deti.  

 Yogappayogasa~khÈtanti yoge yuÒjitabbayuttake kÈraÓe 
payogakoÔÔhÈsabh|taÑ paÒÒaÑ. SambhatassÈti rÈsikatassa dhanassa 
anurakkhaÓaÑ. TÈni tvanti etÈni ca dve purimÈni ca mayÈ vuttakÈraÓÈni 
sabbÈni tÈta tvaÑ sevassu, mayÈ vuttaÑ ovÈdaÑ hadaye katvÈ attano  
______________________________________________________________ 
 1. Ettake ÔhÈne (Ka) 2. Khu 5. 14 piÔÔhe. 3. Khu 5. 55 piÔÔhe.  
 4. Tassa (SÊ, SyÈ, I) 5. AnÈcÈro (Ka) 
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ghare dhanaÑ rakkha. MÈ akammÈya randhayÊti ayuttena akÈraÓena mÈ 
randhayi, taÑ dhanaÑ mÈ jhÈpayi mÈ nÈsayi. KiÑ kÈraÓÈ? AkammunÈ hÊti 
ayuttakammakaraÓena dummedho puggalo sakaÑ dhanaÑ nÈsetvÈ pacchÈ 
duggato. NaÄÈgÈraÑva sÊdatÊti yathÈ naÄÈgÈraÑ m|lato paÔÔhÈya jÊramÈnaÑ 
appatiÔÔhaÑ patati, evaÑ akÈraÓena dhanaÑ nÈsetvÈ apÈyesu nibbattatÊti.  

 Evampi bodhisatto ettakena ÔhÈnena paÒca balÈni vaÓÓetvÈ paÒÒÈbalaÑ 
ukkhipitvÈ candamaÓÉalaÑ nÊharanto viya kathetvÈ idÈni dasahi gÈthÈhi 
raÒÒo ovÈdaÑ dento Èha– 
 
 39. “DhammaÑ cara mahÈrÈja, mÈtÈpit|su khattiya.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.  
 
 40. DhammaÑ cara mahÈrÈja, puttadÈresu khattiya.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.  
 
 41. DhammaÑ cara mahÈrÈja, mittÈmaccesu khattiya.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.  
 
 42. DhammaÑ cara mahÈrÈja, vÈhanesu balesu ca.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.  
 
 43. CammaÑ cara mahÈrÈja, gÈmesu nigamesu ca. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 44. DhammaÑ cara mahÈrÈja, raÔÔhe janapadesu ca.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.  
 
 45. DhammaÑ cara mahÈrÈja, samaÓe brÈhmaÓesu ca.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.  
 
 46. DhammaÑ cara mahÈrÈja, migapakkhÊsu khattiya.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
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 47. DhammaÑ cara mahÈrÈja, dhammo ciÓÓo sukhÈvaho.  
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi.  
 
 48. DhammaÑ cara mahÈrÈja, sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ.  
 SuciÓÓena divaÑ pattÈ, mÈ dhammaÑ rÈja pÈmado”ti.  

 Tattha paÔhamagÈthÈya tÈva idha dhammanti 
mÈtÈpitupaÔÔhÈnadhammaÑ. TaÑ kÈlasseva vuÔÔhÈya mÈtÈpit|naÑ 
mukhodakadantakaÔÔhadÈnamÈdiÑ katvÈ sabbasarÊrakiccapariharaÓaÑ 
karontova p|rehÊti vadati. PuttadÈres|ti puttadhÊtaro tÈva pÈpÈ nivÈretvÈ 
kalyÈÓe nivesento sippaÑ uggaÓhÈpento vayappattakÈle 
patir|pakulavaÑsena ÈvÈhavivÈhaÑ karonto samaye dhanaÑ dento puttesu 
dhammaÑ carati nÈma, bhariyaÑ sammÈnento anavamÈnento anaticaranto 
issariyaÑ vossajjento ala~kÈraÑ anuppadento dÈresu dhammaÑ carati 
nÈma. MittÈmacces|ti mittÈmacce cat|hi sa~gahavatth|hi sa~gaÓhanto 
avisaÑvÈdento etesu dhammaÑ carati nÈma. VÈhanesu balesu cÈti hatthi-
assÈdÊnaÑ vÈhanÈnaÑ balakÈyassa ca dÈtabbayuttakaÑ dento sakkÈraÑ 
karonto hatthi-assÈdayo mahallakakÈle kammesu ayojento tesu dhammaÑ 
carati nÈma.  

 GÈmesu nigamesu cÈti gÈmanigamavÈsino daÓÉabalÊhi apÊÄentova tesu 
dhammaÑ carati nÈma. RaÔÔhe janapadesu cÈti raÔÔhaÒca janapadaÒca 
akÈraÓena kilamento hitacittaÑ apaccupaÔÔhapento tattha adhammaÑ carati 
nÈma, apÊÄento pana hitacittena pharanto tattha dhammaÑ carati nÈma. 
SamaÓe brÈhmaÓesu cÈti tesaÑ cattÈro paccaye dentova tesu dhammaÑ 
carati nÈma. MigapakkhÊs|ti sabbacatuppadasakuÓÈnaÑ abhayaÑ dento tesu 
dhammaÑ carati nÈma. Dhammo ciÓÓoti sucaritadhammo ciÓÓo1. 
SukhÈvahoti tÊsu kulasampadÈsu chasu kÈmasaggesu sukhaÑ Èvahati. 
SuciÓÓenÈti idha ciÓÓena kÈyasucaritÈdinÈ suciÓÓena. DivaÑ pattÈti 
devalokabrahmalokasa~khÈtaÑ divaÑ gatÈ, tattha dibbasampattilÈbhino jÈtÈ. 
MÈ dhammaÑ rÈja pÈmadoti tasmÈ tvaÑ mahÈrÈja jÊvitaÑ jahantopi 
dhammaÑ mÈ pamajjÊti2.  
______________________________________________________________ 
 1. Samacariyadhammo ciÓÓo nisammacariyadhammo ciÓÓo (SÊ, SyÈ, I) 
 2. MÈ pamajjÈti (SÊ, SyÈ) 
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 EvaÑ dasa dhammacariyagÈthÈyo vatvÈ uttaripi ovadanto 
osÈnagÈthamÈha– 
 
 49. “Tattheva te vattapadÈ, esÈva anusÈsanÊ.  
 SappaÒÒasevÊ kalyÈÓÊ, samattaÑ sÈma taÑ vid|”ti.  

 Tattha tattheva te vattapadÈti idaÑ purimanayeneva yojetabbaÑ. 
SappaÒÒasevÊ kalyÈÓÊ, samattaÑ sÈma taÑ vid|ti mahÈrÈja taÑ mayÈ 
vuttaÑ ovÈdaÑ tvaÑ niccakÈlaÑ sappaÒÒapuggalasevÊ 
kalyÈÓaguÓasamannÈgato hutvÈ samattaÑ paripuÓÓaÑ sÈmaÑ vid| 
attapaccakkhatova jÈnitvÈ yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjÈti.  

 EvaÑ mahÈsatto ÈkÈsaga~gaÑ otÈrento viya BuddhalÊÄÈya dhammaÑ 
desesi. MahÈjano mahÈsakkÈraÑ akÈsi, sÈdhukÈrasahassÈni adÈsi. RÈjÈ 
tuÔÔho amacce ÈmantetvÈ pucchi “bhonto amaccÈ mama puttena 
taruÓajambuphalasamÈnatuÓÉena JambukapaÓÉitena evaÑ kathentena kena 
kattabbaÑ kiccaÑ katan”ti. SenÈpatinÈ devÈti. “Tena hissa senÈpatiÔÔhÈnaÑ 
dammÊ”ti JambukaÑ ÔhÈnantare Ôhapesi. So tato paÔÔhÈya senÈpatiÔÔhÈne 
ÔhatvÈ pitu kammÈni akÈsi. TiÓÓaÑ sakuÓÈnaÑ mahanto sakkÈro ahosi. 
Tayopi janÈ raÒÒo atthaÒca dhammaÒca anusÈsiÑsu. MahÈsattassovÈde 
ÔhatvÈ rÈjÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ saggaparÈyaÓo ahosi. AmaccÈ raÒÒo 
sarÊrakiccaÑ katvÈ sakuÓÈnaÑ ÈrocetvÈ “sÈmi JambukasakuÓa rÈjÈ 
tumhÈkaÑ chattaÑ ussÈpetabbaÑ akÈsÊ”ti vadiÑsu. MahÈsatto “na mayhaÑ 
rajjenattho, tumhe appamattÈ rajjaÑ kÈrethÈ”ti mahÈjanaÑ sÊlesu 
patiÔÔhÈpetvÈ “evaÑ vinicchayaÑ pavatteyyÈthÈ”ti vinicchayadhammaÑ 
suvaÓÓapaÔÔe likhÈpetvÈ araÒÒaÑ pÈvisi. TassovÈdo cattÈlÊsa vassasahassÈni 
pavattati.  

 SatthÈ raÒÒo ovÈdavasena imaÑ dhammadesanaÑ desetvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ Œnando ahosi, KuÓÉalinÊ UppalavaÓÓÈ, Vessantaro 
SÈriputto, JambukasakuÓo pana ahameva ahosin”ti. 
 

TesakuÓajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ.  
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2. Sarabha~gajÈtakavaÓÓanÈ (522) 

 Ala~katÈ kuÓÉalino suvatthÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
MahÈmoggallÈnattherassa parinibbÈnaÑ Èrabbha kathesi. SÈriputtatthero 
TathÈgataÑ Jetavane viharantaÑ attano parinibbÈnaÑ anujÈnÈpetvÈ gantvÈ 
NÈÄakagÈmake jÈtovarake parinibbÈyi. Tassa parinibbutabhÈvaÑ sutvÈ 
SatthÈ RÈjagahaÑ gantvÈ VeÄuvane vihÈsi. TadÈ MahÈmoggallÈnatthero 
Isigilipasse KÈÄasilÈyaÑ viharati. So pana iddhibalena koÔippattabhÈvena 
devalokacÈrikaÒca UssadanirayacÈrikaÒca gacchati. Devaloke 
BuddhasÈvakÈnaÑ mahantaÑ issariyaÑ disvÈ Ussadanirayesu ca 
titthiyasÈvakÈnaÑ mahantaÑ dukkhaÑ disvÈ manussalokaÑ ÈgantvÈ “asuko 
upÈsako asukÈ ca upÈsikÈ asukasmiÑ nÈma devaloke nibbattitvÈ 
mahÈsampattiÑ anubhavanti, titthiyasÈvakesu asuko ca asukÈ ca nirayÈdÊsu 
asuka-apÈye nÈma nibbattÈ”ti manussÈnaÑ kathesi. ManussÈ sÈsane 
pasÊdanti, titthiye parivajjenti. BuddhasÈvakÈnaÑ sakkÈro mahanto ahosi, 
titthiyÈnaÑ parihÈyati.  

 Te there ÈghÈtaÑ bandhitvÈ “imasmiÑ jÊvante amhÈkaÑ upaÔÔhÈkÈ 
bhijjanti, sakkÈro ca parihÈyati, mÈrÈpessÈma nan”ti therassa mÈraÓatthaÑ 
SamaÓaguttakassa nÈma corassa sahassaÑ adaÑsu. So “theraÑ mÈressÈmÊ”ti 
mahantena parivÈrena saddhiÑ KÈÄasilaÑ agamÈsi. Thero taÑ ÈgacchantaÑ 
disvÈva iddhiyÈ uppatitvÈ pakkÈmi. Coro taÑ divasaÑ theraÑ adisvÈ 
nivattitvÈ punadivasepÊti cha divase agamÈsi. Theropi tatheva iddhiyÈ 
pakkÈmi. Sattame pana divase therassa pubbe kataÑ 
aparÈpariyavedanÊyakammaÑ okÈsaÑ labhi. So kira pubbe bhariyÈya 
vacanaÑ gahetvÈ mÈtÈpitaro mÈretukÈmo yÈnakena araÒÒaÑ netvÈ corÈnaÑ 
uÔÔhitÈkÈraÑ katvÈ mÈtÈpitaro pothesi pahari. Te cakkhudubbalatÈya 
r|padassanarahitÈ taÑ attano puttaÑ asaÒjÈnantÈ “corÈ eva ete”ti saÒÒÈya 
“tÈta asukÈ nÈma corÈ no ghÈtenti, tvaÑ paÔikkamÈhÊ”ti tassevatthÈya 
parideviÑsu. So cintesi “ime mayÈ pothiyamÈnÈpi mayhaÑ yevatthÈya 
paridevanti, ayuttaÑ kammaÑ karomÊ”ti. Atha ne assÈsetvÈ corÈnaÑ 
palÈyanÈkÈraÑ dassetvÈ tesaÑ hatthapÈde sambÈhitvÈ  
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“amma tÈtÈ mÈ bhÈyittha, corÈ palÈtÈ”ti vatvÈ puna attano gehameva Ènesi. 
TaÑ kammaÑ ettakaÑ kÈlaÑ okÈsaÑ alabhitvÈ bhasmapaÔicchanno 
a~gÈrarÈsi viya ÔhatvÈ imaÑ antimasarÊraÑ upadhÈvitvÈ gaÓhi. YathÈ hi 
pana sunakhaluddakena migaÑ disvÈ sunakho vissajjito migaÑ 
anubandhitvÈ yasmiÑ ÔhÈne pÈpuÓÈti, tasmiÑ yeva gaÓhÈti, evaÑ idaÑ 
kammaÑ yasmiÑ ÔhÈne okÈsaÑ labhati, tasmiÑ vipÈkaÑ deti, tena mutto 
nÈma natthi.  

 Thero attanÈ katakammassa ÈkaÉÉhitabhÈvaÑ Òa tvÈ na apagacchi. 
Thero tassa nissandena ÈkÈse uppatituÑ nÈsakkhi. 
NandopanandadamanasamatthavejayantakampanasamatthÈpissa iddhi 
kammabalena dubbalataÑ pattÈ. Coro theraÑ gahetvÈ therassa aÔÔhÊni 
taÓÉulakaÓamattÈni karonto bhinditvÈ saÒcuÓÓetvÈ palÈlapiÔÔhikakaraÓaÑ 
nÈma katvÈ “mato”ti saÒÒÈya ekasmiÑ gumbapiÔÔhe khipitvÈ saparivÈro 
pakkÈmi. Thero satiÑ paÔilabhitvÈ “SatthÈraÑ passitvÈ parinibbÈyissamÊ”ti 
cintetvÈ sarÊraÑ jhÈnaveÔhanena veÔhetvÈ thiraÑ katvÈ ÈkÈsaÑ uppatitvÈ 
ÈkÈsena Satthu santikaÑ gantvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ “bhante Èyusa~khÈro 
me ossaÔÔho, parinibbÈyissÈmÊ”ti Èha. ParinibbÈyissasi MoggallÈnÈti. Œma 
bhanteti. Kattha gantvÈ parinibbÈyissasÊti. KÈÄasilÈpaÔÔe bhanteti. Tena hi 
MoggallÈna dhammaÑ mayhaÑ kathetvÈ yÈhi, tÈdisassa sÈvakassa idÈni 
dassanaÑ natthÊti. So “evaÑ karissÈmi bhante”ti SatthÈraÑ vanditvÈ 
tÈlappamÈÓaÑ ÈkÈse uppatitvÈ parinibbÈnadivase 
SÈriputtatthero viya nÈnappakÈrÈ iddhiyo katvÈ dhammaÑ kathetvÈ 
SatthÈraÑ vanditvÈ KÈÄasilÈyaÑ aÔaviyaÑ parinibbÈyi.  

 Ta~khaÓaÒÒeva cha devalokÈ ekakolÈhalÈ ahesuÑ, “amhÈkaÑ kira 
Ècariyo parinibbuto”ti dibbagandhamÈlÈvÈsadh|macandanacuÓÓÈni ceva 
nÈnÈdÈr|ni ca gahetvÈ ÈgamiÑsu, ek|nasataratanacandanacitakÈ ahosi. 
SatthÈ therassa santike ÔhatvÈ sarÊranikkhepaÑ kÈresi. ŒÄÈhanassa samantato 
yojanamatte padese pupphavassaÑ vassi. DevÈnaÑ antare manussÈ, 
manussÈnaÑ antare devÈ ahesuÑ. YathÈkkamena devÈnaÑ antare yakkhÈ 
tiÔÔhanti, yakkhÈnaÑ antare gandhabbÈ tiÔÔhanti, gandhabbÈnaÑ antare nÈgÈ 
tiÔÔhanti, nÈgÈnaÑ antare venateyyÈ tiÔÔhanti, venateyyÈnaÑ antare kinnarÈ 
tiÔÔhanti, kinnarÈnaÑ antare chattÈ tiÔÔhanti, chattÈnaÑ antare 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 135 

suvaÓÓacÈmarÈ tiÔÔhanti, tesaÑ antare dhajÈ tiÔÔhanti, tesaÑ antare paÔÈkÈ 
tiÔÔhanti. Satta divasÈni sÈdhukÊÄaÑ kÊÄiÑsu. SatthÈ therassa dhÈtuÑ 
gÈhÈpetvÈ VeÄuvanadvÈrakoÔÔhake cetiyaÑ kÈrÈpesi. TadÈ bhikkh| dhamma 
sabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso SÈriputtatthero TathÈgatassa 
santike aparinibbutattÈ BuddhÈnaÑ santikÈ mahantaÑ sammÈnaÑ na labhi, 
MoggallÈnatthero pana BuddhÈnaÑ samÊpe parinibbutattÈ mahÈsammÈnaÑ 
labhÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva 
MoggallÈno mama santikÈ sammÈnaÑ labhati, pubbepi labhiyevÈ”ti vatvÈ 
atÊtaÑ Èhari.  

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto purohitassa 
brÈhmaÓiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhitvÈ dasamÈsaccayena 
pacc|sasamaye mÈtukucchito nikkhami. TasmiÑ khaÓe dvÈdasayojanike 
BÈrÈÓasinagare sabbÈvudhÈni pajjaliÑsu. Purohito puttassa jÈtakkhaÓe bahi 
nikkhamitvÈ ÈkÈsaÑ olokento nakkhattayogaÑ disvÈ “iminÈ nakkhattena 
jÈtattÈ eso kumÈro sakalajambudÊpe dhanuggahÈnaÑ aggo bhavissatÊ”ti 
ÒatvÈ kÈlasseva rÈjakulaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ sukhasayitabhÈvaÑ pucchi. 
“Kuto me Ècariya sukhaÑ, ajja sakalanivesane ÈvudhÈni pajjalitÈnÊ”ti vutte 
mÈ bhÈyi deva, na tumhÈkaÑ nivesaneyeva, sakalanagarepi pajjaliÑsuyeva, 
ajja amhÈkaÑ gehe kumÈrassa jÈtattÈ evaÑ ahosÊti. Œcariya evaÑ 
jÈtakumÈrassa pana kiÑ bhavissatÊti. Na kiÒci mahÈrÈja, so pana 
sakalajambudÊpe dhanuggahÈnaÑ aggo bhavissatÊti. “SÈdhu Ècariya, tena hi 
naÑ paÔijaggitvÈ vayappattakÈle amhÈkaÑ dasseyyÈsÊ”ti vatvÈ khÊram|laÑ 
tÈva sahassaÑ dÈpesi. Purohito taÑ gahetvÈ nivesanaÑ gantvÈ brÈhmaÓiyÈ 
datvÈ puttassa nÈmaggahaÓadivase jÈtakkhaÓe ÈvudhÈnaÑ pajjalitattÈ 
“JotipÈlo”tissa nÈmaÑ akÈsi.  

  So mahantena parivÈrena vaÉÉhamÈno soÄasavassakÈle 
uttamar|padharo ahosi. Athassa pitÈ sarÊrasampattiÑ oloketvÈ sahassaÑ 
datvÈ “tÈta TakkasilaÑ gantvÈ disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike sippaÑ 
uggaÓhÈhÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ ÈcariyabhÈgaÑ gahetvÈ 
mÈtÈpitaro vanditvÈ tattha gantvÈ sahassaÑ  
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datvÈ sippaÑ paÔÔhapetvÈ sattÈheneva nipphattiÑ pÈpuÓi. Athassa Ècariyo 
tussitvÈ attano santakaÑ khaggaratanaÑ sandhiyuttaÑ 
meÓÉakasi~gadhanuÑ sandhiyuttaÑ t|ÓÊraÑ attano sannÈhakaÒcukaÑ 
uÓhÊsaÒca datvÈ “tÈta JotipÈla ahaÑ mahallako, idÈni tvaÑ ime mÈÓavake 
sikkhÈpehÊ”ti paÒcasatamÈÓavakepi tasseva niyyÈdesi. Bodhisatto sabbaÑ 
upakaraÓaÑ gahetvÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ BÈrÈÓasimeva ÈgantvÈ mÈtÈpitaro 
vanditvÈ1 aÔÔhÈsi. Atha naÑ vanditvÈ ÔhitaÑ pitÈ avoca “uggahitaÑ te tÈta 
sippan”ti. Œma tÈtÈti. So tassa vacanaÑ sutvÈ rÈjakulaÑ gantvÈ “putto me 
deva sippaÑ sikkhitvÈ Ègato, kiÑ karot|”ti Èha. Œcariya amhe upaÔÔhahat|ti. 
Paribbayamassa jÈnÈtha devÈti. So devasikaÑ sahassaÑ labhat|ti. So 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ gehaÑ gantvÈ kumÈraÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta 
rÈjÈnaÑ upaÔÔhahÈ”ti Èha. So tato paÔÔhÈya devasikaÑ sahassaÑ labhitvÈ 
rÈjÈnaÑ upaÔÔhahi.  

 RÈjapÈdam|likÈ ujjhÈyiÑsu “mayaÑ JotipÈlena katakammaÑ na 
passÈma, devasikaÑ sahassaÑ gaÓhÈti, mayamassa sippaÑ passitukÈmÈ”ti. 
RÈjÈ tesaÑ vacanaÑ sutvÈ purohitassa kathesi. Purohito “sÈdhu devÈ”ti 
puttassÈrocesi. So “sÈdhu tÈta, ito sattame divase dassessÈmi sippaÑ, apica 
rÈjÈ attano vijite dhanuggahe sannipÈtÈpet|”ti Èha. Purohito gantvÈ raÒÒo 
tamatthaÑ Èrocesi. RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpetvÈ dhanuggahe sannipÈtÈpesi. 
SaÔÔhisahassÈ dhanuggahÈ sannipatiÑsu. RÈjÈ tesaÑ sannipatitabhÈvaÑ 
ÒatvÈ “nagaravÈsino JotipÈlassa sippaÑ passant|”ti nagare bheriÑ carÈpetvÈ 
rÈja~gaÓaÑ sajjÈpetvÈ mahÈjanaparivuto palla~kavare nisÊditvÈ dhanuggahe 
pakkosÈpetvÈ “JotipÈlo Ègacchat|”ti pesesi. So Ècariyena dinnÈni 
dhanut|ÓÊrasannÈhakaÒcuka-uÓhÊsÈni nivÈsanantare ÔhapetvÈ khaggaÑ 
gÈhÈpetvÈ pakativesena raÒÒo santikaÑ gantvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi.  

 DhanuggahÈ “JotipÈlo kira dhanusippaÑ dassetuÑ Ègato, dhanuÑ 
aggahetvÈ pana ÈgatattÈ2 amhÈkaÑ hatthato dhanuÑ gahetukÈmo  
______________________________________________________________ 
 1. PassitvÈ (SÊ, SyÈ), passi (I, Ka) 2. Œgato (SÊ, SyÈ)  
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bhavissati, nÈssa dassÈmÈ”ti katikaÑ kariÑsu. RÈjÈ JotipÈlaÑ ÈmantetvÈ 
“sippaÑ dassehÊ”ti Èha. So sÈÓiÑ parikkhipÈpetvÈ antosÈÓiyaÑ Ôhito 
sÈÔakaÑ apanetvÈ sannÈhakaÒcukaÑ pavesetvÈ uÓhÊsaÑ sÊse paÔimuÒcitvÈ 
meÓÉakasi~gadhanumhi pavÈlavaÓÓaÑ jiyaÑ ÈropetvÈ t|ÓÊraÑ piÔÔhe 
bandhitvÈ khaggaÑ vÈmato katvÈ vajiraggaÑ nÈrÈcaÑ nakhapiÔÔhena 
parivattetvÈ sÈÓiÑ vivaritvÈ pathaviÑ bhinditvÈ Ala~katanÈgakumÈro viya 
nikkhamitvÈ gantvÈ raÒÒo apacitiÑ dassetvÈ aÔÔhÈsi. TaÑ disvÈ mahÈjanÈ 
vagganti nadanti apphoÔenti seÄenti. RÈjÈ “dassehi JotipÈla sippan”ti Èha. 
Deva tumhÈkaÑ dhanuggahesu 
akkhaÓavedhivÈlavedhisaravedhisaddavedhino cattÈro dhanuggahe 
pakkosÈpehÊti. Atha rÈjÈ pakkosÈpesi. 

 MahÈsatto rÈja~gaÓe caturassaparicchedabbhantare maÓÉalaÑ1 katvÈ 
cat|su kaÓÓesu cattÈro dhanuggahe ÔhapetvÈ ekekassa tiÑsa tiÑsa 
kaÓÉasahassÈni dÈpetvÈ ekekassa santike ekekaÑ kaÓÉadÈyakaÑ ÔhapetvÈ 
sayaÑ vajiraggaÑ nÈrÈcaÑ gahetvÈ maÓÉalamajjhe2 ÔhatvÈ “mahÈrÈja ime 
cattÈro dhanuggahÈ ekappahÈreneva sare khipitvÈ maÑ vijjhantu, ahaÑ 
etehi khittakaÓÉÈni nivÈressÈmÊ”ti Èha. RÈjÈ “evaÑ karothÈ”ti ÈÓÈpesi. 
DhanuggahÈ ÈhaÑsu “mahÈrÈja mayaÑ 
akkhaÓavedhivÈlavedhisaravedhisaddavedhino, JotipÈlo taruÓadÈrako, na 
mayaÑ vijjhissÈmÈ”ti. MahÈsatto “sace sakkotha, vijjhatha man”ti Èha. Te 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ ekappahÈreneva kaÓÉÈni khipiÑsu. MahÈsatto tÈni 
nÈrÈcena paharitvÈ yathÈ vÈ tathÈ vÈ na pÈtesi, bodhikoÔÔhakaÑ pana 
parikkhipanto viya tÈlena tÈlaÑ, vÈlena vÈlaÑ, daÓÉakena daÓÉakaÑ, vÈjena 
vÈjaÑ anatikkamanto khipitvÈ saragabbhaÑ akÈsi. DhanuggahÈnaÑ kaÓÉÈni 
khÊÓÈni. So tesaÑ kaÓÉakhÊÓabhÈvaÑ ÒatvÈ saragabbhaÑ avinÈsentova 
uppatitvÈ gantvÈ raÒÒo santike aÔÔhÈsi. MahÈjano unnÈdento vagganto 
apphoÔento seÄento accharaÑ paharanto mahÈkolÈhalaÑ katvÈ 
vatthÈbharaÓÈdÊni khipi. EvaÑ ekarÈsibh|taÑ aÔÔhÈrasakoÔisa~khyaÑ 
dhanaÑ ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÓÉapaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. MaÓÉapamajjhe (SÊ, SyÈ)  
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 Atha naÑ rÈjÈ pucchi “kiÑ sippaÑ nÈmetaÑ JotipÈlÈ”ti. 
SarapaÔibÈhanaÑ nÈma devÈti. AÒÒe etaÑ jÈnantÈ atthÊti. SakalajambudÊpe 
maÑ ÔhapetvÈ aÒÒo natthi devÈti. AparaÑ dassehi tÈtÈti. Deva ete tÈva 
cat|su kaÓÓesu ÔhatvÈ cattÈropi janÈ maÑ vijjhituÑ na sakkhiÑsu, ahaÑ 
panete cat|su kaÓÓesu Ôhite ekeneva sarena vijjhissÈmÊti. DhanuggahÈ 
ÔhÈtuÑ na ussahiÑsu. MahÈsatto cat|su kaÓÓesu catasso kadaliyo 
ÔhapÈpetvÈ nÈrÈcapu~khe1 rattasuttakaÑ bandhitvÈ ekaÑ kadaliÑ sandhÈya 
khipi. NÈrÈco taÑ kadaliÑ vijjhitvÈ tato dutiyaÑ, tato tatiyaÑ, tato 
catutthaÑ; tato paÔhamaÑ viddhameva vijjhitvÈ puna tassa hattheyeva 
patiÔÔhahi. Kadaliyo suttaparikkhittÈ aÔÔhaÑsu. MahÈjano unnÈdasahassÈni 
pavattesi. RÈjÈ “kiÑ sippaÑ nÈmetaÑ tÈtÈ”ti. CakkaviddhaÑ nÈma devÈti. 
Aparampi dassehi tÈtÈti. MahÈsatto saralaÔÔhiÑ nÈma, sararajjuÑ nÈma, 
saravedhiÑ nÈma dassesi, sarapÈsÈdaÑ nÈma, sarasopÈnaÑ nÈma, 
saramaÓÉapaÑ nÈma, sarapÈkÈraÑ nÈma, sarapokkharaÓiÑ nÈma akÈsi, 
sarapadumaÑ nÈma pupphÈpesi, saravassaÑ nÈma vassÈpesi. Iti aÒÒehi 
asÈdhÈraÓÈni imÈni dvÈdasa sippÈni dassetvÈ puna aÒÒehi asÈdhÈraÓeyeva 
satta mahÈkÈye padÈlesi, aÔÔha~gulabahalaÑ udumbarapadaraÑ vijjhi, 
catura~gulabahalaÑ asanapadaraÑ, dva~gulabahalaÑ tambapaÔÔaÑ, 
eka~gulabahalaÑ ayapaÔÔaÑ, ekÈbaddhaÑ phalakasataÑ vinivijjhitvÈ 
palÈlasakaÔavÈlukasakaÔapadarasakaÔÈnaÑ purimabhÈgena saraÑ khipitvÈ 
pacchÈbhÈgena nikkhamÈpesi, pacchÈbhÈgena saraÑ khipitvÈ 
purimabhÈgena nikkhamÈpesi, udake catu-usabhaÑ, thale aÔÔha-
usabhaÔÔhÈnaÑ kaÓÉaÑ pesesi. VÈti~gaÓasaÒÒÈya usabhamattake vÈlaÑ 
vijjhi. (Bodhisatto sare khipitvÈ ÈkÈse sarapÈsÈdÈdÊni katvÈ puna ekena 
sarena te sare pÈtento bha~gavibha~ge akÈsÊti “Sarabha~go”ti nÈma 
paÒÒÈto.)2 Tassa ettakÈni sippÈni dassentasseva s|riyo attha~gato.  

 Athassa rÈjÈ senÈpatiÔÔhÈnaÑ paÔijÈnitvÈ “JotipÈla ajjavikÈlo, sve tvaÑ 
senÈpatiÔÔhÈnaÑ sakkÈraÑ gaÓhissasi, kesamassuÑ kÈretvÈ nhatvÈ ehÊ”ti 
taÑ divasaÑ paribbayatthÈya satasahassaÑ adÈsi.  
______________________________________________________________ 
 1. NÈrÈcapo~khe (SÊ), nÈrÈcapokkhe (SyÈ) 
 2. (  ) Etthantare pÈÔho SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 
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MahÈsatto “iminÈ mayhaÑ attho natthÊ”ti aÔÔhÈrasakoÔisa~khyaÑ dhanaÑ 
sÈmikÈnaÒÒeva datvÈ mahantena parivÈrena nhÈyituÑ nadiÑ gantvÈ 
kesamassuÑ kÈretvÈ nhatvÈ sabbÈla~kÈrappaÔimaÓÉito anopamÈya siriyÈ 
nivesanaÑ pavisitvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ bhuÒjitvÈ sirisayanaÑ abhiruyha 
nipanno dve yÈme sayitvÈ pacchimayÈme pabuddho uÔÔhÈya palla~kaÑ 
ÈbhujitvÈ sayanapiÔÔhe nisinnova attano sippassa ÈdimajjhapariyosÈnaÑ 
olokento “mama sippassa Èditova paramÈraÓaÑ paÒÒÈyati, majjhe 
kilesaparibhogo, pariyosÈne nirayamhi paÔisandhi, pÈÓÈtipÈto 
kilesaparibhogesu ca adhimattappamÈdo niraye paÔisandhaÑ deti, raÒÒÈ 
mayhaÑ mahantaÑ senÈpatiÔÔhÈnaÑ dinnaÑ, mahantaÑ me issariyaÑ 
bhavissati, bhariyÈ ca puttadhÊtaro ca bah| bhavissanti. Kilesavatthu kho 
pana vepullagataÑ duccajaÑ hoti, idÈneva nikkhamitvÈ ekakova araÒÒaÑ 
pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajituÑ yuttaÑ mayhan”ti mahÈsayanato uÔÔhÈya 
kaÒci ajÈnÈpento pÈsÈdÈ oruyha aggadvÈrena nikkhamitvÈ ekakova araÒÒaÑ 
pavisitvÈ GodhÈvarinadÊtÊre tiyojanikaÑ KapiÔÔhavanaÑ sandhÈya pÈyÈsi.  

 Tassa nikkhantabhÈvaÑ ÒÈtvÈ Sakko VissakammaÑ pakkosÈpetvÈ “tÈta 
JotipÈlo abhinikkhamanaÑ nikkhanto, mahÈsamÈgamo bhavissati, 
GodhÈvarinadÊtÊre KapiÔÔhavane assamaÑ mÈpetvÈ pabbajitaparikkhÈre 
paÔiyÈdehÊ”ti Èha. So tathÈ akÈsi. MahÈsatto taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ 
ekapadikamaggaÑ disvÈ “pabbajitÈnaÑ vasanaÔÔhÈnena bhavitabban”ti tena 
maggena tattha gantvÈ kaÒci apassanto paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ 
pabbajitaparikkhÈre disvÈ “Sakko devarÈjÈ mama nikkhantabhÈvaÑ aÒÒÈsi 
maÒÒe”ti cintetvÈ sÈÔakaÑ apanetvÈ rattavÈkaciraÑ nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ 
ca ajinacammaÑ ekaÑsagataÑ akÈsi, jaÔÈmaÓÉalaÑ bandhitvÈ khÈrikÈjaÑ 
aÑse katvÈ kattaradaÓÉaÑ gahetvÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ ca~kamaÑ 
Èruyha katipayavÈre aparÈparaÑ ca~kamitvÈ pabbajjÈsiriyÈ vanaÑ 
upasobhayamÈno kasiÓaparikammaÑ katvÈ pabbajitato sattame divase aÔÔha 
samÈpattiyo paÒca abhiÒÒÈyo ca nibbattetvÈ uÒchÈcariyÈya 
vanam|laphalÈhÈro ekakova vihÈsi. MÈtÈpitaro mittasuhajjÈdayo 
ÒÈtivaggÈpissa taÑ apassantÈ rodantÈ paridevantÈ vicaranti.  
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 Atheko vanacarako araÒÒaÑ pavisitvÈ KapiÔÔhaka-assamapade nisinnaÑ 
mahÈsattaÑ disvÈ saÒjÈnitvÈ gantvÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ katvÈ 
nagaraÑ gantvÈ tassa mÈtÈpit|naÑ Èrocesi. Te raÒÒo ÈrocayiÑsu. RÈjÈ 
“etha naÑ passissÈmÈ”ti tassa mÈtÈpitaro gahetvÈ mahÈjanaparivuto 
vanacarakena desitena maggena GodhÈvarinadÊtÊraÑ pÈpuÓi. Bodhisatto 
nadÊtÊraÑ ÈgantvÈ ÈkÈse nisinno dhammaÑ desetvÈ te sabbe assamapadaÑ 
pavesetvÈ tatrapi tesaÑ ÈkÈse nisinnova kÈmesu ÈdÊnavaÑ pakÈsetvÈ 
dhammaÑ desesi. RÈjÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ sabbeva pabbajiÑsu. Bodhisatto 
isigaÓaparivuto tattheva vasi. Athassa tattha vasanabhÈvo sakalajambudÊpe 
pÈkaÔo ahosi. AÒÒepi rÈjÈno raÔÔhavÈsÊhi saddhiÑ ÈgantvÈ tassa santike 
pabbajiÑsu, samÈgamo mahÈ ahosi. Anupubbena anekasatasahassaparisÈ 
ahesuÑ. Yo kÈmavitakkaÑ vÈ byÈpÈdavitakkaÑ vÈ vihiÑsÈvitakkaÑ vÈ 
vitakketi, mahÈsatto gantvÈ tassa purato ÈkÈse nisÊditvÈ dhammaÑ deseti, 
kasiÓaparikammaÑ Ècikkhati. TassovÈde ÔhatvÈ aÔÔha samÈpattiyo uppÈdetvÈ 
jhÈnanipphattiÑ pattÈ SÈlissaro MeÓÉissaro Pabbato KÈÄadevilo Kisavaccho 
Anusisso NÈradoti satta jeÔÔhantevÈsino ahesuÑ. AparabhÈge KapiÔÔhaka-
assamo parip|ri. IsigaÓassa vasanokÈso nappahoti.  

 Atha mahÈsatto SÈlissaraÑ ÈmantetvÈ “SÈlissara ayaÑ assamo 
isigaÓassa nappahoti, tvaÑ imaÑ isigaÓaÑ gahetvÈ MajjharaÒÒo1 vijite 
KalappacullakanigamaÑ2 upanissÈya vasÈhÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti tassa 
vacanaÑ sampaÔicchitvÈ anekasahassaÑ isigaÓaÑ gahetvÈ gantvÈ tattha 
vÈsaÑ kappesi. Manussesu ÈgantvÈ pabbajantesu puna assamo parip|ri. 
Bodhisatto MeÓÉissaraÑ ÈmantetvÈ “MeÓÉissara tvaÑ imaÑ isigaÓaÑ 
ÈdÈya SuraÔÔhajanapadassa sÊmantare SÈtodikÈ nÈma nadÊ atthi, tassÈ tÊre 
vasÈhÊ”ti uyyojesi, puna KapiÔÔhaka-assamo parip|ri. EtenupÈyena 
tatiyavÈre PabbataÑ ÈmantetvÈ “Pabbata tvaÑ mahÈ-aÔaviyaÑ 
AÒjanapabbato nÈma atthi, taÑ upanissÈya 
______________________________________________________________ 
 1. MejjharaÒÒo (SÊ, SyÈ) 2. Lambac|ÄakanigamaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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vasÈhÊ”ti pesesi. CatutthavÈre KÈÄadevilaÑ ÈmantetvÈ “KÈÄadevila tvaÑ 
dakkhiÓapathe AvantiraÔÔhe Ghanaselapabbato nÈma atthi, taÑ upanissÈya 
vasÈhÊ”ti pesesi. Puna KapiÔÔhaka-assamo parip|ri, paÒcasu ÔhÈnesu 
anekasatasahassa-isigaÓo ahosi. Kisavaccho pana mahÈsattaÑ ÈpucchitvÈ 
DaÓÉakiraÒÒo vijite KumbhavatinagaraÑ nÈma atthi, taÑ upanissÈya 
uyyÈne vihÈsi. NÈrado Majjhimadese AÒjanagirinÈmake PabbatajÈlantare 
vihÈsi. Anusisso pana mahÈsattassa santikeva ahosi. 

 TasmiÑ kÈle DaÓÉakirÈjÈ ekaÑ laddhasakkÈraÑ gaÓikaÑ ÔhÈnÈ cÈvesi. 
SÈ attano dhammatÈya vicarantÊ uyyÈnaÑ gantvÈ KisavacchatÈpasaÑ disvÈ 
“ayaÑ kÈÄakaÓÓÊ bhavissati, imassa sarÊre kaliÑ pavÈhetvÈ nhatvÈ 
gamissÈmÊ”ti dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ sabbapaÔhamaÑ tass|pari 
bahalakheÄaÑ niÔÔhubhantÊ KisavacchatÈpasassa jaÔantare niÔÔhubhitvÈ 
dantakaÔÔhampissa sÊseyeva khipitvÈ sayaÑ sÊsaÑ nhÈyitvÈ gatÈ. RÈjÈpi taÑ 
saritvÈ puna pÈkatikameva akÈsi. SÈ moham|ÄhÈ hutvÈ “kÈÄakaÓÓisarÊre 
kaliÑ pavÈhetvÈ mampi rÈjÈ puna ÔhÈne Ôhapeti mayÈ yaso laddho”ti 
saÒÒamakÈsi. Tato na cirasseva rÈjÈ purohitaÑ ÔhÈnato cÈvesi. So tassÈ 
santikaÑ gantvÈ “tvaÑ kena kÈraÓena puna ÔhÈnaÑ labhasÊ”ti pucchi. 
Athassa sÈ “rÈjuyyÈne kÈÄakaÓÓisarÊre kalissa pavÈhitattÈ”ti Èrocesi. 
Purohito gantvÈ tatheva tassa sarÊre kaliÑ pavÈhesi, tampi rÈjÈ puna ÔhÈne 
Ôhapesi. Athassa aparabhÈge paccanto kuppi. So sena~gaparivuto yuddhÈya 
nikkhami. Atha naÑ moham|Äho purohito “mahÈrÈja kiÑ tumhe jayaÑ 
icchatha, udÈhu parÈjayan”ti pucchitvÈ “jayan”ti vutte “tena hi rÈjuyyÈne 
kÈÄakaÓÓÊ vasati, tassa sarÊre kaliÑ pavÈhetvÈ yÈhÊ”ti Èha. So tassa kathaÑ 
gahetvÈ “ye mayÈ saddhiÑ Ègacchanti, te uyyÈne kÈÄakaÓÓisarÊre kaliÑ 
pavÈhent|”ti vatvÈ uyyÈnaÑ pavisitvÈ dantakaÔÔhaÑ khÈditvÈ 
sabbapaÔhamaÑ sayameva tassa jaÔantare kheÄaÑ niÔÔhubhitvÈ 
dantakaÔÔhaÒca khipitvÈ sÊsaÑ nhÈyi. BalakÈyopissa tathÈ akÈsi. 

 TasmiÑ pakkante senÈpati gantvÈ tÈpasaÑ disvÈ dantakaÔÔhÈdÊni 
nÊharitvÈ sÈdhukaÑ nhÈpetvÈ “bhante raÒÒo kiÑ bhavissatÊ”ti pucchi. 
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Œvuso mayhaÑ manopadoso natthi, devatÈ pana kupitÈ ito sattame divase 
sakalaraÔÔhaÑ araÔÔhaÑ karissanti1, tvaÑ puttadÈraÑ gahetvÈ sÊghaÑ 
palÈyitvÈ aÒÒattha yÈhÊti. So bhÊtatasito gantvÈ raÒÒo Èrocesi, rÈjÈ tassa 
vacanaÑ na gaÓhi. So nivattitvÈ attano gehaÑ gantvÈ puttadÈraÑ ÈdÈya 
palÈyitvÈ aÒÒaÑ raÔÔhaÑ agamÈsi. Sarabha~gasatthÈ taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ dve 
taruÓatÈpase pesetvÈ “KisavacchaÑ maÒcasivikÈya ÈnethÈ”ti ÈkÈsena 
ÈÓÈpesi. RÈjÈ yujjhitvÈ core gahetvÈ nagarameva paccÈgami. TasmiÑ Ègate 
devatÈ paÔhamaÑ devaÑ vassÈpesuÑ, vassoghena sabbakuÓapesu avahaÔesu 
suddhavÈlukavassaÑ vassi, suddhavÈlukamatthake dibbapupphavassaÑ 
vassi, dibbapupphamatthake mÈsakavassaÑ, mÈsakamatthake 
kahÈpaÓavassaÑ, kahÈpaÓamatthake dibbÈbharaÓavassaÑ vassi. ManussÈ 
somanassappattÈ hiraÒÒasuvaÓÓÈbharaÓÈni gaÓhituÑ ÈrabhiÑsu. Atha 
nesaÑ sarÊre sampajjalitaÑ nÈnappakÈraÑ ÈvudhavassaÑ vassi, manussÈ 
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chijjiÑsu. Atha nesaÑ upari mahantamahantÈ 
vÊtaccita~gÈrÈ patiÑsu, tesaÑ upari mahantamahantÈni 
pajjalitapabbatak|ÔÈni patiÑsu, tesaÑ upari saÔÔhihatthaÔÔhÈnaÑ p|rayantaÑ 
sukhumavÈlukavassaÑ vassi. EvaÑ saÔÔhiyojanaÔÔhÈnaÑ araÔÔhaÑ ahosi, 
tassa evaÑ araÔÔhabhÈvo2 sakalajambudÊpe paÒÒÈyi. 

 Atha tassa raÔÔhassa anantararaÔÔhÈdhipatino KÈli~go, AÔÔhako, 
BhÊmarathoti tayo rÈjÈno cintayiÑsu “pubbe BÈrÈÓasiyaÑ KalÈbukÈsikarÈjÈ 
KhantivÈditÈpase aparajjhitvÈ pathaviÑ paviÔÔhoti s|yati, tathÈ ‘NÈÄikerarÈjÈ 
tÈpase sunakhehi khÈdÈpetvÈ, sahassabÈhu Ajjuno ca A~gÊrase aparajjhitvÈ, 
idÈni DaÓÉakirÈjÈ Kisavacche aparajjhitvÈ saha raÔÔhena vinÈsaÑ patto’ti 
s|yati. ImesaÑ pana catunnaÑ rÈj|naÑ nibbattaÔÔhÈnaÑ mayaÑ na jÈnÈma, 
taÑ no ÔhapetvÈ Sarabha~gasatthÈraÑ aÒÒo kathetuÑ samattho nÈma natthi, 
taÑ upasa~kamitvÈ ime paÒhe pucchissÈmÈ”ti. Te tayopi mahantena 
parivÈrena paÒhapucchanatthÈya nakkhimiÑsu. Te pana “asukopi 
nikkhanto”ti na jÈnanti, ekeko “ahameva gacchÈmÊ”ti maÒÒati, tesaÑ 
GodhÈvarinadito avid|re 
______________________________________________________________ 
 1. Bhavissati (I, Ka) 2. VinaÔÔhabhÈvo (SÊ, SyÈ, I) 
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samÈgamo ahosi. Te rathehi otaritvÈ tayopi ekameva rathaÑ abhiruyha 

GodhÈvarinadÊtÊraÑ sampÈpuÓiÑsu. 

 TasmiÑ khaÓe Sakko PaÓÉukambalasilÈsane nisinno satta paÒhe 

cintetvÈ “ime paÒhe ÔhapetvÈ Sarabha~gasatthÈraÑ aÒÒo sadevake loke 

kathetuÑ samattho nÈma natthi, taÑ ime paÒhe pucchissÈmi, imepi tayo 

rÈjÈno Sarabha~gasatthÈraÑ paÒhaÑ pucchituÑ GodhÈvarinadÊtÊraÑ pattÈ, 

etesaÑ paÒhepi ahameva pucchissÈmÊ”ti dvÊsu devalokesu devatÈhi parivuto 

devalokato otari. TaÑ divasameva Kisavaccho kÈlamakÈsi. Tassa 

sarÊrakiccaÑ kÈretuÑ cat|su ÔhÈnesu anekasahassÈ isayo tattheva gantvÈ 

paÒcasu ÔhÈnesu maÓÉapaÒca kÈretvÈ anekasahassÈ isigaÓÈ Kisavacchassa 

tÈpasassa candanacitakaÑ katvÈ sarÊraÑ jhÈpesuÑ. ŒÄÈhanassa samantÈ 

aÉÉhayojanamatte ÔhÈne dibbakusumavassaÑ vassi. MahÈsatto tassa 

sarÊranikkhepaÑ kÈrÈpetvÈ assamaÑ pavisitvÈ tehi isigaÓehi parivuto nisÊdi. 

Tesampi rÈj|naÑ nadÊtÊraÑ ÈgatakÈle mahÈsenÈvÈhanat|riyasaddo ahosi. 

MahÈsatto taÑ sutvÈ AnusissaÑ tÈpasaÑ ÈmantetvÈ “tÈta tvaÑ gantvÈ tÈva 

jÈnÈhi, kiÑ saddo nÈmeso”ti Èha. So pÈnÊyaghaÔaÑ ÈdÈya tattha gantvÈ te 

rÈjÈno disvÈ pucchanavasena paÔhamaÑ gÈthamÈha– 

 

 50. “Ala~katÈ kuÓÉalino suvatthÈ, 

 VeÄuriyamuttÈtharukhaggabandhÈ. 

 RathesabhÈ tiÔÔhatha ke nu tumhe, 

 KathaÑ vo jÈnanti manussaloke”ti. 

 Tattha veÄuriyamuttÈtharukhaggabandhÈti veÄuriyamaÓÊhi ceva 

muttÈlambakehi ca ala~katathar|hi khaggaratanehi samannÈgatÈ. TiÔÔhathÈti 

ekasmiÑ rathe tiÔÔhatha. Ke n|ti ke nÈma tumhe, kathaÑ vo saÒjÈnantÊti. 

 Te tassa vacanaÑ sutvÈ rathÈ otaritvÈ vanditvÈ aÔÔhaÑsu. Tesu 

AÔÔhakarÈjÈ tena saddhiÑ sallapanto dutiyaÑ gÈthamÈha– 
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 51. “AhamaÔÔhako BhÊmaratho panÈyaÑ, 
 KÈli~garÈjÈ pana uggatoyaÑ. 
 SusaÒÒatÈnaÑ isÊnaÑ dassanÈya, 
 IdhÈgatÈ pucchitÈyemha paÒhe”ti. 

 Tattha uggatoti cando viya s|riyo viya ca pÈkaÔo paÒÒÈto. 
SusaÒÒatÈnaÑ isÊnanti bhante na mayaÑ vanakÊÄÈdÊnaÑ atthÈya ÈgatÈ, atha 
kho kÈyÈdÊhi susaÒÒatÈnaÑ sÊlasampannÈnaÑ isÊnaÑ dassanatthÈya 
idhÈgatÈ. PucchitÈyemha paÒheti Sarabha~gasatthÈraÑ paÒhe pucchituÑ 
emha, ÈgatÈmhÈti attho. Ya-kÈro byaÒjanasandhikaroti veditabbo. 

 Atha ne tÈpaso “sÈdhu mahÈrÈjÈ ÈgantabbaÔÔhÈnaÒÒeva ÈgatÈttha, tena 
hi nhatvÈ vissamitvÈ assamapadaÑ pavisitvÈ isigaÓaÑ vanditvÈ 
Sarabha~gasatthÈrameva paÒhaÑ pucchathÈ”ti tehi saddhiÑ paÔisanthÈraÑ 
katvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ ukkhipitvÈ udakatheve puÒchanto ÈkÈsaÑ olokento 
SakkaÑ devarÈjÈnaÑ devagaÓaparivutaÑ erÈvaÓakkhandhavaragataÑ 
otarantaÑ disvÈ tena saddhiÑ sallapanto tatiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 52. “VehÈyasaÑ tiÔÔhasi antalikkhe, 
 Pathaddhuno pannaraseva cando. 
 PucchÈmi taÑ yakkha mahÈnubhÈva, 
 KathaÑ taÑ jÈnanti manussaloke”ti. 

 Tattha vehÈyasanti abbhuggantvÈ antalikkhe ÈkÈse tiÔÔhasi. 
Pathaddhunoti pathaddhagato, addhapathe gaganamajjhe Ôhitoti attho. 

 TaÑ sutvÈ Sakko catutthaÑ gÈthamÈha– 
 
 53. “YamÈhu devesu ‘SujampatÊ’ti, 
 ‘MaghavÈ’ti taÑ Èhu manussaloke. 
 Sa devarÈjÈ idamajja patto, 
 SusaÒÒatÈnaÑ isÊnaÑ dassanÈyÈ”ti. 

 Tattha sa devarÈjÈti so ahaÑ Sakko devarÈjÈ. Idamajja pattoti idaÑ 
ÔhÈnaÑ ajja Ègato. DassanÈyÈti dassanatthÈya vandanatthÈya 
Sarabha~gasatthÈraÒca paÒhaÑ pucchanatthÈyÈti Èha. 
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 Atha naÑ Anusisso “sÈdhu mahÈrÈja tumhe pacchÈ ÈgacchathÈ”ti vatvÈ 
pÈnÊyaghaÔaÑ ÈdÈya assamapadaÑ pavisitvÈ pÈnÊyaghaÔaÑ paÔisÈmetvÈ 
tiÓÓaÑ rÈj|naÑ devarÈjassa ca paÒhapucchanatthÈya ÈgatabhÈvaÑ 
mahÈsattassa Èrocesi. So isigaÓaparivuto mahÈvisÈlamÈÄake nisÊdi. Tayo1 
rÈjÈno ÈgantvÈ isigaÓaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Sakkopi otaritvÈ 
isigaÓaÑ upasa~kamitvÈ aÒjaliÑ paggayha Ôhito isigaÓaÑ vaÓÓetvÈ 
vandamÈno paÒcamaÑ gÈthamÈha– 
 
 54. “D|re sutÈ no isayo samÈgatÈ, 
 MahiddhikÈ iddhiguÓ|papannÈ. 
 VandÈmi te ayire pasannacitto,  
 Ye jÊvalokettha manussaseÔÔhÈ”ti.  

 Tattha d|re sutÈ noti bhante amhehi tumhe d|re devaloke Ôhitehiyeva 
sutÈti mamÈyanto evamÈha. IdaÑ vuttaÑ hoti–ime idha samÈgatÈ 
amhÈkaÑ isayo d|re sutÈ yÈva brahmalokÈ vissutÈ pÈkaÔÈti. MahiddhikÈti 
mahÈnubhÈvÈ. IddhiguÓ|papannÈti paÒcavidhena iddhiguÓena samannÈgatÈ. 
Ayireti ayye. Yeti ye tumhe imasmiÑ jÊvaloke manussesu seÔÔhÈti.  

 EvaÑ isigaÓaÑ vaÓÓetvÈ Sakko cha nisajjadose pariharanto ekamantaÑ 
nisÊdi. Atha naÑ isÊnaÑ adhovÈte nisinnaÑ disvÈ Anusisso chaÔÔhaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 55. “Gandho isÊnaÑ ciradikkhitÈnaÑ,  
 KÈyÈ cuto gacchati mÈlutena.  
 Ito paÔikkamma sahassanetta,  
 Gandho isÊnaÑ asuci devarÈjÈ”ti.  

 Tattha ciradikkhitÈnanti2 cirapabbajitÈnaÑ. PaÔikkammÈti paÔikkama 
apehi. SahassanettÈti ÈlapanametaÑ. Sakko hi amaccasahassehi cintitaÑ 
atthaÑ ekakova passati, tasmÈ “sahassanetto”ti vuccati. Atha vÈ 
sahassanettÈnaÑ pana devÈnaÑ dassan|pacÈrÈtikkamanasamatthoti  
______________________________________________________________ 
 1. Tato (Ka) 2. CiradakkhitÈnanti (SÊ, SyÈ, I, Ka)  
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sahassanetto. AsucÊti sedamalÈdÊhi paribhÈvitattÈ duggandho, tumhe ca 
sucikÈmÈ, tena vo esa gandho bÈdhatÊti.  

 TaÑ sutvÈ Sakko itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 56. “Gandho isÊnaÑ ciradikkhitÈnaÑ,  
 KÈyÈ cuto gacchatu mÈlutena.  
 VicittapupphaÑ surabhiÑva mÈlaÑ,  
 GandhaÒca etaÑ pÈÔika~khÈma bhante.  
 Na hettha devÈ paÔikk|lasaÒÒino”ti.  

 Tattha gacchat|ti yathÈ sukhaÑ pavattatu, nÈsapuÔaÑ no paharat|ti 
attho. PÈÔika~khÈmÈti icchÈma patthema. EtthÈti etasmiÑ gandhe devÈ 
jigucchasaÒÒino na honti. DussÊleyeva hi devÈ jigucchanti, na sÊlavanteti.  

 EvaÒca pana vatvÈ “bhante Anusissa ahaÑ mahantena ussÈhena paÒhaÑ 
pucchituÑ Ègato, okÈsaÑ me karohÊ”ti Èha. So tassa vacanaÑ sutvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ isigaÓaÑ okÈsaÑ karonto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 57. “Purindado bh|tapatÊ yasassÊ,  
 DevÈnamindo Sakko MaghavÈ Sujampati.  
 Sa devarÈjÈ asuragaÓappamaddano,  
 OkÈsamÈka~khati paÒha pucchituÑ.  
 
 58. Ko ne ‘vi’mesaÑ idha paÓÉitÈnaÑ,  
 PaÒhe puÔÔho nipuÓe byÈkarissati.  
 TiÓÓaÒca raÒÒaÑ manujÈdhipÈnaÑ,  
 DevÈnamindassa ca vÈsavassÈ”ti.  

 Tattha “Purindado”ti-ÈdÊni Sakkasseva guÓanÈmÈni. So hi pure dÈnaÑ 
dinnattÈ Purindado, bh|tesu jeÔÔhakattÈ Bh|tapati, parivÈrasampadÈya 
YasassÊ, paramissaratÈya DevÈnamindo, sattannaÑ vattapadÈnaÑ1 suÔÔhu 
katattÈ Sakko, purimajÈtivasena MaghavÈ, SujÈya asurakaÒÒÈya 
______________________________________________________________ 
 1. VattasamÈdÈnÈnaÑ (Ka)  
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patibhÈvena Sujampati, devÈnaÑ raÒjanatÈya devarÈjÈ. Ko nevÈti ko nu eva. 
NipuÓeti saÓhasukhume paÒhe. RaÒÒanti rÈj|naÑ. ImesaÑ catunnaÑ 
rÈj|naÑ manaÑ gahetvÈ ko imesaÑ paÓÉitÈnaÑ isÊnaÑ paÒhe kathessati, 
paÒhaÑ nesaÑ kathetuÑ samatthaÑ jÈnÈthÈti vadati.  

 TaÑ sutvÈ isigaÓo “mÈrisa Anusissa tvaÑ pathaviyaÑ ÔhatvÈ pathaviÑ 
apassanto viya kathesi, ÔhapetvÈ Sarabha~gasatthÈraÑ ko aÒÒo etesaÑ 
paÒhaÑ kathetuÑ samattho”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 59. “AyaÑ isi Sarabha~go tapassÊ, 
 Yato jÈto virato methunasmÈ.  
 Œceraputto suvinÊtar|po,  
 So nesaÑ paÒhÈni viyÈkarissatÊ”ti.  

 Tattha Sarabha~goti sare khipitvÈ ÈkÈse sarapÈsÈdÈdÊni katvÈ puna 
ekena sarena te sare pÈtento bha~gavibha~ge1 akÈsÊti Sarabha~go. 
MethunasmÈti methunadhammato. So kira methunaÑ asevitvÈ pabbajito. 
Œceraputtoti raÒÒo Ècariyassa purohitassa putto.  

 EvaÒca pana vatvÈ isigaÓo AnusissaÑ Èha “mÈrisa tvameva SatthÈraÑ 
vanditvÈ isigaÓassa vacanena Sakkena pucchitapaÒhakathanÈya okÈsaÑ 
kÈrehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ SatthÈraÑ vanditvÈ okÈsaÑ kÈrento 
anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 60. “KoÓÉaÒÒa paÒhÈni viyÈkarohi,  
 YÈcanti taÑ isayo sÈdhur|pÈ. 
 KoÓÉaÒÒa eso manujesu dhammo,  
 YaÑ vuddhamÈgacchati esa bhÈro”ti.  

 Tattha KoÓÉaÒÒÈti taÑ gottenÈlapati. Dhammoti sabhÈvo. YaÑ 
vuddhanti yaÑ paÒÒÈya vuddhaÑ purisaÑ esa paÒhÈnaÑ vissajjanabhÈro 
nÈma Ègacchati, eso manujesu sabhÈvo, tasmÈ candimas|riyasahassaÑ 
uÔÔhÈpento viya pÈkaÔaÑ katvÈ devaraÒÒo paÒhe kathehÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhaggavibhagge (SÊ, SyÈ, I)  
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 Tato mahÈpuriso okÈsaÑ karonto anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 61. “KatÈvakÈsÈ pucchantu bhonto,  
 YaÑ kiÒci paÒhaÑ manasÈbhipatthitaÑ.  
 AhaÑ hi taÑ taÑ vo viyÈkarissaÑ,  
 ©a tvÈ sayaÑ lokamimaÑ paraÒcÈ”ti.  

 Tattha yaÑ kiÒcÊti na kevalaÑ tumhÈkaÑyeva, atha kho sadevakassapi 
lokassa yaÑ manasÈbhipatthitaÑ, taÑ maÑ bhavanto pucchantu. AhaÑ hi 
vo idhalokanissitaÑ vÈ paralokanissitaÑ vÈ sabbaÑ paÒhaÑ imaÒca paraÒca 
lokaÑ sayaÑ paÒÒÈya sacchikatvÈ kathessÈmÊti sabbaÒÒupavÈraÓaÑ 
sampavÈresi.  

 EvaÑ tena okÈse kate Sakko attanÈ abhisa~khataÑ paÒhaÑ pucchi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 62. “Tato ca MaghavÈ Sakko, AtthadassÊ Purindado. 
 Apucchi paÔhamaÑ paÒhaÑ, yaÒcÈsi abhipatthitaÑ. 
 
 63. KiÑ s| vadhitvÈ na kadÈci socati,  
 KissappahÈnaÑ isayo vaÓÓayanti.  
 KassÊdha vuttaÑ pharusaÑ khametha,  
 AkkhÈhi me KoÓÉaÒÒa etamatthan”ti.  

 Tattha yaÒcÈsÊti yaÑ tassa manasÈ abhipatthitaÑ Èsi, taÑ pucchÊti attho. 
Etanti etaÑ mayÈ pucchitamatthaÑ akkhÈhi meti ekagÈthÈya tayo paÒhe 
pucchi.  

 Tato paraÑ byÈkaronto Èha– 
 
 64. “KodhaÑ vadhitvÈ na kadÈci socati,  
 MakkhappahÈnaÑ isayo vaÓÓayanti.  
 SabbesaÑ vuttaÑ pharusaÑ khametha,  
 EtaÑ khantiÑ uttamamÈhu santo”ti.  

 Tattha kodhaÑ vadhitvÈti kodhaÑ mÈretvÈ chaÉÉetvÈ. Socanto hi 
paÔighacitteneva socati, kodhÈbhÈvÈ kuto soko. Tena 
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vuttaÑ “na kadÈci socatÊ”ti. MakkhappahÈnanti parehi attano 
kataguÓamakkhanalakkhaÓassa akataÒÒubhÈvasa~khÈtassa makkhassa 
pahÈnaÑ isayo vaÓÓayanti. Sabbesanti hÊnamajjhimukkaÔÔhÈnaÑ sabbesampi 
pharusaÑ vacanaÑ khametha. Santoti porÈÓakÈ paÓÉitÈ evaÑ kathenti.  

 Sakko Èha– 
 
 65. “SakkÈ ubhinnaÑ vacanaÑ titikkhituÑ, 
 Sadisassa vÈ seÔÔhatarassa vÈpi. 
 KathaÑ nu hÊnassa vaco khametha, 
 AkkhÈhi me KoÓÉaÒÒa etamatthan”ti. 

 Sarabha~go Èha– 
 
 66. “BhayÈ hi seÔÔhassa vaco khametha, 
 SÈrambhahet| pana sÈdisassa. 
 Yo cÊdha hÊnassa vaco khametha, 
 EtaÑ khantiÑ uttamamÈhu santo”ti. 

evamÈdÊnaÑ gÈthÈnaÑ vacanappaÔivacanavasena sambandho veditabbo. 

 Tattha akkhÈhi meti bhante KoÓÉaÒÒa tumhehi dve paÒhÈ sukathitÈ, 
eko me cittaÑ na gaÓhÈti, kataÑ sakkÈ attano hÊnatarassa vacanaÑ 
adhivÈsetuÑ, taÑ mama akkhÈhÊti pucchanto evamÈha. EtaÑ khantinti 
yadetaÑ jÈtigottÈdihÊnassa vacanaÑ khamanaÑ, etaÑ khantiÑ uttamanti 
porÈÓakapaÓÉitÈ vadanti. YaÑ panetaÑ jÈti-ÈdÊhi seÔÔhassa bhayena; 
sadisassa karaÓuttariyalakkhaÓe sÈrambhe ÈdÊnavadassanena khamanaÑ, 
nesÈ adhivÈsanakhanti nÈmÈti attho. 

 EvaÑ vutte Sakko mahÈsattaÑ Èha “bhante paÔhamaÑ tumhe ‘sabbesaÑ 
vuttaÑ pharusaÑ khametha, etaÑ khantiÑ uttamamÈhu santo’ti vatvÈ idÈni 
‘yo cÊdha hÊnassa vaco khametha, etaÑ khantiÑ uttamamÈhu santo’ti 
vadatha, na vo purimena1 pacchimaÑ sametÊ”ti. Atha naÑ mahÈsatto 
“Sakka pacchimaÑ mayÈ ‘ayaÑ hÊno’ti ÒatvÈ pharusavacanaÑ 
adhivÈsentassa vasena vuttaÑ, yasmÈ pana na sakkÈ r|padassanamattena 
sattÈnaÑ seÔÔhÈdibhÈvo ÒÈtuÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. Na vo vacanaÑ purimena (SÊ, SyÈ) 
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tasmÈ purimaÑ vuttan”ti vatvÈ sattÈnaÑ aÒÒatra saÑvÈsÈ 
r|padassanamattena seÔÔhÈdibhÈvassa duviÒÒeyyataÑ pakÈsento 
gÈthamÈha– 
 
 67. “KathaÑ vijaÒÒÈ catupatthar|paÑ, 
 SeÔÔhaÑ sarikkhaÑ athavÈpi hÊnaÑ. 
 Vir|par|pena caranti santo, 
 TasmÈ hi sabbesaÑ vaco khamethÈ”ti. 

 Tattha catupatthar|panti1 cat|hi iriyÈpathehi paÔicchannasabhÈvaÑ. 
Vir|par|penÈti vir|pÈnaÑ lÈmakapuggalÈnaÑ r|pena uttamaguÓÈ santopi 
vicaranti. ImasmiÑ panatthe majjhanti kattherassa vatthu kathetabbaÑ.  

 TaÑ sutvÈ Sakko nikka~kho hutvÈ “bhante etÈya no khantiyÈ 
ÈnisaÑsaÑ kathehÊ”ti yÈci. Athassa mahÈsatto gÈthamÈha– 
 
 68. “Na hetamatthaÑ mahatÊpi senÈ,  
 SarÈjikÈ yujjhamÈnÈ labhetha.  
 YaÑ khantimÈ sappuriso labhetha,  
 KhantÊbalass|’pasamanti verÈ”ti.  

 Tattha etamatthanti etaÑ verav|pasamanippaÔighasabhÈvasa~khÈtaÑ 
atthaÑ.  

  EvaÑ mahÈsattena khantiguÓe kathite te rÈjÈno cintayiÑsu “Sakko 
attanova paÒhe pucchati, amhÈkaÑ pucchanokÈsaÑ na dassatÊ”ti. Atha 
nesaÑ ajjhÈsayaÑ viditvÈ Sakko attanÈ abhisa~khate cattÈro paÒhe 
ÔhapetvÈva tesaÑ ka~khaÑ pucchanto gÈthamÈha– 
 
 69. “SubhÈsitaÑ te anumodiyÈna,  
 AÒÒaÑ taÑ pucchÈmi tadi~gha br|hi.  
 YathÈ ahuÑ DaÓÉakÊ nÈÄikero,  
 Athajjuno KalÈbu cÈpi rÈjÈ.  
 TesaÑ gatiÑ br|hi supÈpakamminaÑ,  
 Katth|papannÈ isÊnaÑ viheÔhakÈ”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. CatumaÔÔhar|panti (SÊ, SyÈ, I)  
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 Tattha anumodiyÈnÈti idaÑ mayÈ puÔÔhÈnaÑ tiÓÓaÑ paÒhÈnaÑ 
vissajjanasa~khÈtaÑ tava subhÈsitaÑ anumoditvÈ. YathÈ ahuÑti yathÈ 
cattÈro janÈ ahesuÑ1. KalÈbu cÈti KalÈburÈjÈ ca. Athajjunoti atha 
AjjunarÈjÈ.  

 Athassa vissajjento mahÈsatto paÒca gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 70. “KisaÑ hi vacchaÑ avakiriya DaÓÉakÊ,  
 Ucchinnam|lo sajano saraÔÔho.  
 KukkuÄanÈme nirayamhi paccati, 
 Tassa phuli~gÈni patanti kÈye.  
 
 71. Yo saÒÒate pabbajite aheÔhayi,  
 DhammaÑ bhaÓante samaÓe ad|sake.  
 TaÑ NÈÄikeraÑ sunakhÈ parattha,  
 Sa~gamma khÈdanti viphandamÈnaÑ.  
  
 72. Athajjuno niraye sattis|le,  
 AvaÑsiro patito uddhaÑpÈdo.  
 A~gÊrasaÑ GotamaÑ heÔhayitvÈ,  
 KhantiÑ tapassiÑ cirabrahmacÈriÑ.  
 
 73. Yo khaÓÉaso pabbajitaÑ achedayi,  
 KhantiÑ vadantaÑ samaÓaÑ ad|sakaÑ.  
 KalÈbu’vÊciÑ upapajja paccati,  
 MahÈpatÈpaÑ kaÔukaÑ bhayÈnakaÑ.  
  
 74. EtÈni sutvÈ nirayÈni paÓÉito,  
 AÒÒÈni pÈpiÔÔhatarani cettha.  
 DhammaÑ care samaÓabrÈhmaÓesu,  
 EvaÑkaro saggamupeti ÔhÈnan”ti.  

 Tattha kisanti appamaÑsalohitattÈ kisasarÊraÑ. AvakiriyÈti avakiritvÈ 
niÔÔhubhanadantakaÔÔhapÈtanena tassa sarÊre kaliÑ pavÈhetvÈ.  
______________________________________________________________ 
 1. YathÈ ah|ti yo nÈma ahosi (SÊ, I) 
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Ucchinnam|loti ucchinnam|lo hutvÈ. Sajanoti sapariso. KukkuÄanÈme 
nirayamhÊti yojanasatappamÈÓe1 kappasaÓÔhite uÓhachÈrikaniraye. 
Phuli~gÈnÊti2 vÊtaccita~gÈrÈ. Tassa kira tattha uÓhakukkuÄe nimuggassa 
navahi vaÓamukhehi uÓhÈ chÈrikÈ pavisanti, sÊse mahantamahantÈ a~gÈrÈ 
patanti. TesaÑ pana patanakÈle sakalasarÊraÑ dÊparukkho viya jalati, 
balavavedanÈ vattanti. So adhivÈsetuÑ asakkonto mahÈviravaÑ ravati. 
Sarabha~gasatthÈ pathaviÑ bhinditvÈ taÑ tattha tathÈpaccamÈnaÑ dassesi, 
mahÈjano bhayasantÈsamÈpajji. Tassa ativiya bhÊtabhÈvaÑ ÒatvÈ mahÈsatto 
taÑ nirayaÑ antaradhÈpesi. 

 DhammaÑ bhaÓanteti dasakusalakammapathadhammaÑ bhÈsante. 
SamaÓeti samitapÈpe. Ad|saketi niraparÈdhe. NÈÄikeranti3 evaÑnÈmakaÑ 
rÈjÈnaÑ. ParatthÈti paraloke niraye nibbattaÑ. Sa~gammÈti ito cito ca 
samÈgantvÈ chinditvÈ mahantamahantÈ sunakhÈ khÈdanti. TasmiÑ kira 
KÈli~garaÔÔhe Dantapuranagare NÈÄikere nÈma raÒÒe rajjaÑ kÈrayamÈne 
eko mahÈtÈpaso paÒcasatatÈpasaparivuto HimavantÈ Ègamma rÈjuyyÈne 
vÈsaÑ kappetvÈ mahÈjanassa dhammaÑ desesi. “DhammikatÈpaso uyyÈne 
vasatÊ”ti raÒÒopi ÈrocayiÑsu. RÈjÈ pana adhammiko adhammena rajjaÑ 
kÈresi. So amaccesu tÈpasaÑ pasaÑsantesu “ahampi dhammaÑ suÓissÈmÊ”ti 
uyyÈnaÑ gantvÈ tÈpasaÑ vanditvÈ nisÊdi. TÈpaso raÒÒÈ saddhiÑ 
paÔisanthÈraÑ karonto “kiÑ mahÈrÈja dhammena rajjaÑ kÈresi, janaÑ na 
pÊÄesÊ”ti Èha. So tassa kujjhitvÈ “ayaÑ k|ÔajaÔilo ettakaÑ kÈlaÑ nÈgarÈnaÑ 
santike mamaÒÒeva aguÓaÑ kathesi maÒÒe, hotu jÈnissÈmÊ”ti cintetvÈ “sve 
amhÈkaÑ gharadvÈraÑ ÈgaccheyyÈthÈ”ti nimantetvÈ punadivase 
purÈÓag|thassa cÈÔiyo parip|rÈpetvÈ tÈpasesu Ègatesu tesaÑ 
bhikkhÈbhÈjanÈni g|thassa p|rÈpetvÈ dvÈraÑ pidahÈpetvÈ musalÈni ca 
lohadaÓÉe ca gÈhÈpetvÈ isÊnaÑ sÊsÈni bhindÈpetvÈ jaÔÈsu4 gÈhÈpetvÈ 
kaÉÉhÈpetvÈ sunakhehi khÈdÈpetvÈ tattheva bhinnaÑ pathaviÑ pavisitvÈ 
sunakhamahÈniraye nibbattati, tatrassa 
______________________________________________________________ 
 1. TiyojanasatappamÈÓe (SyÈ) 2. Puli~gÈnÊti (I) 
 3. NÈÄikÊranti (SÊ, SyÈ, I) 4. Ja~ghÈsu (I) 
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tigÈvutappamÈÓasarÊraÑ ahosi. Atha naÑ mahantamahantÈ 
mahÈhatthippamÈÓÈ1 paÒcavaÓÓÈ sunakhÈ anubandhitvÈ ÉaÑsitvÈ 
navayojanÈya jalita-ayapathaviyÈ pÈtetvÈ mukhap|raÑ luÒcantÈ 
vipphandamÈnaÑ khÈdiÑsu. MahÈsatto pathaviÑ dvidhÈ bhinditvÈ taÑ 
nirayaÑ dassetvÈ mahÈjanassa bhÊtabhÈvaÑ ÒatvÈ antaradhÈpesi. 

 Athajjunoti sahassabÈhurÈjÈ. A~gÊrasanti a~gehi raÑsÊnaÑ niccharaÓato 
evaÑladdhanÈmaÑ. HeÔhayitvÈti viheÔhetvÈ visapÊtakaÓÉena vijjhitvÈ 
jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ. So kira Ajjuno nÈma rÈjÈ MahisakaraÔÔhe 
KetakarÈjadhÈniyaÑ2 rajjaÑ kÈrento migavaÑ gantvÈ mige vadhitvÈ 
a~gÈrapakkamaÑsaÑ khÈdanto vicari. AthekadivasaÑ migÈnaÑ 
ÈgamanaÔÔhÈne koÔÔhakaÑ katvÈ mige olokayamÈno aÔÔhÈsi. TadÈ so tÈpaso 
tassa raÒÒo avid|re ekaÑ kÈrarukkhaÑ abhiruhitvÈ phalÈni ocinanto 
ocinitaphalasÈkhaÑ muÒci. TassÈ vissaÔÔhÈya saddena taÑÔhÈnaÑ pattÈ migÈ 
palÈyiÑsu. RÈjÈ kujjhitvÈ tÈpasaÑ visamissitena sallena vijjhi. So 
parigalitvÈ patanto matthakena khadirakhÈÓukaÑ ÈsÈdetvÈ s|laggeyeva 
kÈlamakÈsi. RÈjÈ ta~khaÓeyeva dvidhÈ bhinnaÑ pathaviÑ pavisitvÈ 
Sattis|laniraye nibbatti, tigÈvutappamÈÓaÑ sarÊraÑ ahosi. Tatra taÑ 
nirayapÈlÈ jalitehi Èvudhehi koÔÔetvÈ jalitaÑ ayapabbataÑ Èropenti. 
Pabbatamatthake ÔhitakÈle vÈto paharati, so vÈtappahÈrena parigalitvÈ 
patati3. TasmiÑ khaÓe heÔÔhÈ navayojanÈya jalita-ayapathaviyÈ 
mahÈtÈlakkhandhappamÈÓaÑ4 jalitaÑ ayas|laÑ uÔÔhahati. So 
s|laggamatthakeyeva ÈsÈdetvÈ s|lÈvuto tiÔÔhati. TasmiÑ khaÓe pathavÊ 
jalati, s|laÑ jalati, tassa sarÊraÑ jalati. So tattha mahÈravaÑ ravanto paccati. 
MahÈsatto pathaviÑ dvidhÈ katvÈ taÑ nirayaÑ dassetvÈ mahÈjanassa 
bhÊtabhÈvaÑ ÒatvÈ antaradhÈpesi. 

 KhaÓÉasoti cattÈro hatthapÈde kaÓÓanÈsaÒca khaÓÉÈkhaÓÉaÑ katvÈ. 
Ad|sakanti niraparÈdhaÑ. TathÈ chedÈpetvÈ dvÊhi kasÈhi pahÈrasahassehi 
tÈÄÈpetvÈ jaÔÈsu gahetvÈ ÈkaÉÉhÈpetvÈ paÔikujjaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. HatthikucchippamÈÓÈ (I, Ka) 2. KekarÈjadhÈniyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
 3. PatitvÈ parigaÄati (Ka) 4. MahantaÑ tÈlakkhandhappamÈÓaÑ (SÊ, SyÈ) 
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nipajjÈpetvÈ piÔÔhiyaÑ gaÓhiyÈ paharitvÈ mahÈdukkhasamappitaÑ akÈsi. 
KalÈbu’vÊcinti KalÈbu AvÊciÑ. KaÔukanti tikhiÓavedanaÑ, evar|paÑ 
nirayaÑ upapajjitvÈ channaÑ jÈlÈnaÑ antare paccati. VitthÈrato pana 
KalÈburaÒÒo vatthu KhantivÈdijÈtake1 kathitameva. AÒÒÈni pÈpiÔÔhatarÈni 
cetthÈti etehi nirayehi pÈpiÔÔhatarÈni ca aÒÒÈni nirayÈni sutvÈ. DhammaÑ 
careti Sakka devarÈja paÓÉito kulaputto na kevalaÑ eteyeva cattÈro nirayÈ, 
eteyeva ca rÈjÈno nerayikÈ, atha kho aÒÒepi nirayÈ, aÒÒepi ca rÈjÈno 
nirayesu uppannÈti viditvÈ 
catupaccayadÈnadhammikÈrakkhÈvaraÓasaÑvidhÈnasa~khÈtaÑ 
samaÓabrÈhmaÓesu dhammaÑ careyyÈti. 

 EvaÑ mahÈsattena catunnaÑ rÈj|naÑ nibbattaÔÔhÈne dassite tayo rÈjÈno 
nikka~khÈ ahesuÑ. Tato Sakko avasese cattÈro paÒhe pucchanto 
gÈthamÈha– 
 
 75. “SubhÈsitaÑ te anumodiyÈna, 
 AÒÒaÑ taÑ pucchÈmi tadi~gha br|hi. 
 KathaÑvidhaÑ sÊlavantaÑ vadanti, 
 KathaÑvidhaÑ paÒÒavantaÑ vadanti. 
 KathaÑvidhaÑ sappurisaÑ vadanti, 
 KathaÑvidhaÑ no siri no jahÈtÊ”ti. 

 Tattha kathaÑvidhaÑ no siri no jahÈtÊti kathaÑvidhaÑ nu purisaÑ 
paÔiladdhasirÊ na jahÈtÊti. 

 Athassa vissajjento mahÈsatto catasso gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 76. “KÈyena vÈcÈya ca yo’dha saÒÒato, 
 ManasÈ ca kiÒci na karoti pÈpaÑ. 
 Na attahet| alikaÑ bhaÓeti, 
 TathÈvidhaÑ sÊlavantaÑ vadanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 99 piÔÔhe. 
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 77. GambhÊrapaÒhaÑ manasÈbhicintayaÑ, 
 NÈccÈhitaÑ kamma karoti luddaÑ. 
 KÈlÈgataÑ atthapadaÑ na riÒcati, 
 TathÈvidhaÑ paÒÒavantaÑ vadanti. 
 
 78. Yo ve kataÒÒ| katavedi dhÊro, 
 KalyÈÓamitto daÄhabhatti ca hoti. 
 Dukhitassa sakkacca karoti kiccaÑ, 
 TathÈvidhaÑ sappurisaÑ vadanti. 
 
 79. Etehi sabbehi guÓehupeto, 
 Saddho mud| saÑvibhÈgÊ vadaÒÒ|. 
 Sa~gÈhakaÑ sakhilaÑ saÓhavÈcaÑ, 
 TathÈvidhaÑ no siri no jahÈtÊ”ti. 

 Tattha “kÈyenÈ”ti-ÈdÊni padÈni tividhasucaritadvÈravasena vuttÈni. Na 
attahet|ti desanÈsÊsamevetaÑ, attahetu vÈ parahetu vÈ yasahetu vÈ 
dhanahetu vÈ lÈbhahetu vÈ ÈmisakiÒcikkhahetu vÈ alikaÑ na kathetÊti attho. 
KÈmaÒcesa attho “vÈcÈya saÒÒato”ti iminÈva siddho, musÈvÈdino pana 
akattabbaÑ pÈpaÑ nÈma natthÊti garubhÈvadÊpanatthaÑ puna evamÈhÈti 
veditabbo. TaÑ puggalaÑ sÊlavantaÑ vadanti. 

 GambhÊrapaÒhanti atthato ca PÈÄito ca gambhÊraÑ guÄhaÑ 
paÔicchannaÑ SattubhastajÈtaka1 SambhavajÈtaka2 MahÈ-uma~gajÈtakesu3 
ÈgatasadisaÑ paÒhaÑ. ManasÈbhicintayanti manasÈ abhicintento4 atthaÑ 
paÔivijjhitvÈ candasahassaÑ s|riyasahassaÑ uÔÔhÈpento viya pÈkaÔaÑ katvÈ 
yo kathetuÑ sakkotÊti attho. NÈccÈhitanti na ati-ahitaÑ, hitÈtikkantaÑ 
luddaÑ pharusaÑ sÈhasikakammaÒca yo na karotÊti attho. Imassa 
panatthassa ÈvibhÈvatthaÑ– 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 160 piÔÔhe. 2. Khu 5. 376 piÔÔhe. 
 3. Khu 6. 204 piÔÔhe. 4. ManasÈ vicintayanti manasÈ vicintento (SÊ, SyÈ) 
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   “Na paÓÉitÈ attasukhassa hetu, 
   PÈpÈni kammÈni samÈcaranti. 
   Dukkhena phuÔÔhÈ piÄitÈpi1 santÈ, 
   ChandÈ dosÈ ca na jahanti dhamman”ti– 

bh|ripaÒho kathetabbo. 

 KÈlÈgatanti ettha dÈnaÑ dÈtabbakÈle, sÊlaÑ rakkhaÓakÈle, uposathaÑ 
upavÈsakÈle, saraÓesu patiÔÔhÈnakÈle, pabbajitakÈle, 
samaÓadhammakaraÓakÈle, vipassanÈcÈrasmiÑ yuÒjanakÈle cÈti imÈni 
dÈnÈdÊni sampÈdento kÈlÈgataÑ atthapadaÑ na riÒcati na hÈpeti na gaÄÈpeti 
nÈma. TathÈvidhanti Sakka SabbaÒÒubuddhÈ ca PaccekabuddhÈ ca 
bodhisattÈ ca paÒÒavantaÑ kathentÈ evar|paÑ puggalaÑ kathenti. 

 “Yo ve”ti gÈthÈya parena attano kataguÓaÑ jÈnÈtÊti kataÒÒ|. EvaÑ 
ÒatvÈ pana yenassa guÓo kato, tassa guÓaÑ paÔikaronto katavedÊ nÈma. 
DukhitassÈti attano sahÈyassa dukkhappattassa dukkhaÑ attani ÈropetvÈ yo 
tassa uppannakiccaÑ sahatthena sakkaccaÑ karoti, BuddhÈdayo evar|paÑ 
sappurisaÑ nÈma kathenti. Apica sappurisÈ nÈma kataÒÒ| katavedino hontÊti 
SatapattajÈtaka2C|ÄahaÑsajÈtaka3 MahÈhaÑsajÈtakÈdÊni4 kathetabbÈni. 
Etehi sabbehÊti sakka yo etehi heÔÔhÈ vuttehi sÊlÈdÊhi sabbehipi guÓehi upeto. 
Saddhoti okappanasaddhÈya samannÈgato. Mud|ti piyabhÈÓÊ. SaÑvibhÈgÊti 
sÊlasaÑvibhÈgadÈnasaÑvibhÈgÈbhiratattÈ saÑvibhÈgÊ. YÈcakÈnaÑ vacanaÑ 
ÒatvÈ dÈnavasena vadaÒÒ|. Cat|hi sa~gahavatth|hi tesaÑ tesaÑ 
sa~gaÓhanato sa~gÈhakaÑ, madhuravacanatÈya sakhilaÑ, maÔÔhavacanatÈya 
saÓhavÈcaÑ tathÈvidhaÑ nu puggalaÑ adhigatayasasobhaggasa~khÈtÈ5 sirÊ 
no jahÈti, nÈssa sirÊ vinassatÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto gaganatale puÓÓacandaÑ uÔÔhÈpento viya cattÈro 
paÒhe vissajjesi. Tato paraÑ sesapaÒhÈnaÑ pucchÈ ca vissajjanaÒca hoti– 
______________________________________________________________ 
 1. KhalitÈpi (SÊ, SyÈ, I) 2. Khu 5. 83 piÔÔhe. 3. Khu 5. 326 piÔÔhe. 
 4. Khu 6. 90 piÔÔhe. 5. AdhigatayasaggalÈbhaggasa~khÈtÈ (SÊ, SyÈ) 
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 80. “SubhÈsitaÑ te anumodiyÈna, 
 AÒÒaÑ taÑ pucchÈmi tadi~gha br|hi. 
 SÊlaÑ siriÒcÈpi sataÒca dhammaÑ, 
 PaÒÒaÒca kaÑ seÔÔhataraÑ vadanti. 
 
 81. PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ kusalÈ vadanti, 
 NakkhattarÈjÈriva tÈrakÈnaÑ. 
 SÊlaÑ sirÊ cÈpi sataÒca dhammo, 
 AnvÈyikÈ paÒÒavato bhavanti. 
 
 82. SubhÈsitaÑ te anumodiyÈna, 
 AÒÒaÑ taÑ pucchÈmi tadi~gha br|hi. 
 KathaÑkaro kintikaro kimÈcaraÑ, 
 KiÑ sevamÈno labhatÊdha paÒÒaÑ. 
 PaÒÒÈya dÈnippaÔipadaÑ vadehi, 
 KathaÑkaro paÒÒavÈ hoti macco. 
 
 83. Sevetha vuddhe nipuÓe bahussute, 
 UggÈhako ca paripucchako siyÈ. 
 SuÓeyya sakkacca subhÈsitÈni, 
 EvaÑkaro paÒÒavÈ hoti macco. 
 
 84. Sa paÒÒavÈ kÈmaguÓe avekkhati, 
 Aniccato dukkhato rogato ca. 
 EvaÑ vipassÊ pajahÈti chandaÑ, 
 Dukkhesu kÈmesu mahabbhayesu. 
 
 85. Sa vÊtarÈgo pavineyya dosaÑ, 
 MettaÑ cittaÑ bhÈvaye appamÈÓaÑ. 
 Sabbesu bh|tesu nidhÈya daÓÉaÑ, 
 Anindito brahmamupeti ÔhÈnan”ti. 

 Tattha sÊlanti ÈcÈrasÊlaÑ. Sirinti issariyasiriÑ. SataÒca dhammanti 
sappurisadhammaÑ. PaÒÒanti supaÒÒaÑ. EvaÑ imesaÑ catunnaÑ 
dhammÈnaÑ kataraÑ dhammaÑ seÔÔhataraÑ vadantÊti pucchati. PaÒÒÈ hÊti 
sakka etesu cat|su dhammesu yÈ esÈ 
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paÒÒÈ nÈma, sÈva seÔÔhÈ, iti BuddhÈdayo kusalÈ vadanti. YathÈ hi 
tÈrakagaÓÈ candaÑ parivÈrenti, candova tesaÑ uttamo. EvaÑ sÊlaÒca sirÊ 
cÈpi sataÒca dhammoti ete tayopi anvÈyikÈ paÒÒavato bhavanti 
paÒÒavantameva anugacchanti, paÒÒÈya eva parivÈrÈ hontÊti attho. 

 “KathaÑkaro”ti-ÈdÊni aÒÒamaÒÒavevacanÈneva. KathaÑkaroti kiÑ 
nÈma kammaÑ karonto kiÑ Ècaranto kiÑ sevamÈno bhajamÈno 
payirupÈsamÈno idhaloke paÒÒaÑ labhati, paÒÒÈyameva1 paÔipadaÑ vadehi, 
jÈnitukÈmomhi, kathaÑkaro macco paÒÒavÈ nÈma hotÊti pucchati. Vuddheti 
paÒÒÈvuddhippatte paÓÉite. NipuÓeti sukhumakÈraÓajÈnanasamatthe. 
EvaÑkaroti yo puggalo evaÑ vuttappakÈre puggale sevati bhajati 
payirupÈsati, PÈÄiÑ uggaÓhÈti, punappunaÑ atthaÑ pucchati, pÈsÈÓe lekhaÑ 
khaÓanto viya kaÒcananÈÄiyÈ sÊhavasaÑ sampaÔicchanto viya ohitasoto 
sakkaccaÑ subhÈsitÈni suÓÈti, ayaÑ evaÑkaro macco paÒÒavÈ hotÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto pÈcÊnalokadhÈtuto s|riyaÑ uÔÔhÈpento viya paÒÒÈya 
paÔipadaÑ kathetvÈ idÈni tassÈ paÒÒÈya guÓaÑ kathento “sa paÒÒavÈ”ti-
ÈdimÈha. Tattha kÈmaguÓeti kÈmakoÔÔhÈse hutvÈ abhÈvaÔÔhena aniccato, 
diÔÔhadhammikasamparÈyikÈnaÑ dukkhÈnaÑ vatthubhÈvena dukkhato, 
aÔÔhanavutiyÈ rogamukhÈnaÑ kÈme nissÈya uppattisambhavena rogato ca 
avekkhati oloketi, so evaÑ vipassÊ etehi kÈraÓehi kÈmÈnaÑ aniccÈditaÑ 
passanto “kÈme nissÈya uppajjanakadukkhÈnaÑ anto natthi, kÈmÈnaÑ 
pahÈnameva sukhan”ti viditvÈ dukkhesu kÈmesu mahabbhayesu chandaÑ 
pajahÈti. Sa vÊtarÈgoti sakka so puggalo evaÑ vÊtarÈgo 
navÈghÈtavatthuvasena uppajjanakasabhÈvadosaÑ vinetvÈ mettacittaÑ 
bhÈveyya, appamÈÓasattÈrammaÓattÈ appamÈÓaÑ taÑ bhÈvetvÈ 
aparihÊnajjhÈno agarahito brahmaloke uppajjatÊti. 

 EvaÑ mahÈsatte kÈmÈnaÑ dosaÑ kathenteyeva tesaÑ tiÓÓampi 
rÈj|naÑ sabalakÈyÈnaÑ tada~gappahÈnena paÒcakÈmaguÓarÈgo pahÊno. 
TaÑ ÒatvÈ mahÈsatto tesaÑ pahaÑsanavasena gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒÈya me (SÊ) 
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 86. “MahatthiyaÑ ÈgamanaÑ ahosi, 
 TavamaÔÔhakÈ BhÊmarathassa cÈpi. 
 KÈli~garÈjassa ca uggatassa,  
 Sabbesa vo kÈmarÈgo pahÊno”ti. 

 Tattha mahatthiyanti mahatthaÑ1 mahÈvipphÈraÑ mahÈjutikaÑ. 
TavamaÔÔhakÈti tava aÔÔhakÈ. PahÊnoti tada~gappahÈnena pahÊno. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈno mahÈsattassa thutiÑ karontÈ gÈthamÈhaÑsu– 
 
 87. “EvametaÑ paracittavedi, 
 Sabbesa no kÈmarÈgo pahÊno. 
 Karohi okÈsamanuggahÈya, 
 YathÈ gatiÑ te abhisambhavemÈ”ti. 

 Tattha anuggahÈyÈti pabbajjatthÈya okÈsaÑ no karohi. YathÈ mayaÑ 
pabbajitvÈ tava gatiÑ nipphattiÑ abhisambhavema pÈpuÓeyyÈma, tayÈ 
paÔividdhaguÓaÑ paÔivijjheyyÈmÈti vadiÑsu. 

 Atha nesaÑ okÈsaÑ karonto mahÈsatto itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 88. “Karomi okÈsamanuggahÈya, 
 TathÈ hi vo kÈmarÈgo pahÊno. 
 PharÈtha kÈyaÑ vipulÈya pÊtiyÈ, 
 YathÈ gatiÑ me abhisambhavethÈ”ti. 

 Tattha pharÈtha kÈyanti jhÈnapÊtiyÈ vipulÈya kÈyaÑ pharathÈti. 

 TaÑ sutvÈ te sampaÔicchantÈ gÈthamÈhaÑsu– 
 
 89. “SabbaÑ karissÈma tavÈnusÈsaniÑ, 
 YaÑ yaÑ tuvaÑ vakkhasi bh|ripaÒÒa. 
 PharÈma kÈyaÑ vipulÈya pÊtiyÈ, 
 YathÈ gatiÑ te abhisambhavemÈ”ti. 

 Atha nesaÑ sabalakÈyÈnaÑ mahÈsatto pabbajjaÑ dÈpetvÈ isigaÓaÑ 
uyyojento gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Mahiddhiyanti mahanta-iddhiyaÑ (SÊ, SyÈ), mahiddhiyanti mahatthaÑ (I) 
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 90. “KatÈya vacchassa kisassa p|jÈ, 
 Gacchantu bhonto isayo sÈdhur|pÈ. 
 JhÈne ratÈ hotha sadÈ samÈhitÈ, 
 EsÈ ratÊ pabbajitassa seÔÔhÈ”ti. 

 Tattha gacchant|ti attano attano vasanaÔÔhÈnÈni gacchantu. 

 Isayo tassa Sarabha~gasatthuno vacanaÑ sirasÈ sampaÔicchitvÈ vanditvÈ 
ÈkÈsaÑ uppatitvÈ sakÈni vasanaÔÔhÈnÈni gamiÑsu. Sakkopi uÔÔhÈyÈsanÈ 
mahÈsattassa thutiÑ katvÈ aÒjaliÑ paggayha s|riyaÑ namassanto viya 
mahÈsattaÑ namassamÈno sapariso pakkÈmi. EtamatthaÑ viditvÈ SatthÈ imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 91. “SutvÈna gÈthÈ paramatthasaÑhitÈ, 
 SubhÈsitÈ isinÈ paÓÉitena. 
 Te vedajÈtÈ anumodamÈnÈ, 
 PakkÈmu devÈ devapuraÑ yasassino. 
 
 92. GÈthÈ imÈ atthavatÊ subyaÒjanÈ, 
 SubhÈsitÈ isinÈ paÓÉitena. 
 Yo kocimÈ aÔÔhikatvÈ suÓeyya, 
 Labhetha pubbÈpariyaÑ visesaÑ. 
 LaddhÈna pubbÈpariyaÑ visesaÑ, 
 AdassanaÑ maccurÈjassa gacche”ti. 

 Tattha paramatthasaÑhitÈti aniccÈdidÊpanena nibbÈnanissitÈ. GÈthÈ 
imÈti idaÑ SatthÈ Sarabha~gasatthuno nibbÈnadÈyakaÑ subhÈsitaÑ 
vaÓÓento Èha. Tattha atthavatÊti nibbÈnadÈyakaÔÔhena paramatthanissitÈ. 
SubyaÒjanÈti parisuddhabyaÒjanÈ. SubhÈsitÈti sukathitÈ1. AÔÔhikatvÈti attano 
atthikabhÈvaÑ katvÈ atthiko hutvÈ sakkaccaÑ suÓeyya. PubbÈpariyanti 
paÔhamajjhÈnaÑ pubbaviseso, dutiyajjhÈnaÑ aparaviseso. DutiyajjhÈnaÑ 
pubbaviseso, tatiyajjhÈnaÑ aparavisesoti evaÑ 
aÔÔhasamÈpatticatumaggavasena pubbÈparabhÈvena ÔhitaÑ visesaÑ. 
Adassananti pariyosÈne 
______________________________________________________________ 
 1. SubhÈsitÈti susotabbaÑ katvÈ bhÈsitÈ kathitÈ (SÊ, SyÈ) 
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aparavisesaÑ arahattaÑ labhitvÈ nibbÈnaÑ pÈpuÓeyya. NibbÈnappatto hi 
puggalo maccurÈjassa adassanaÑ gato nÈma hotÊti. 

 EvaÑ SatthÈ arahattena desanÈya k|ÔaÑ gaÓhitvÈ “na bhikkhave 
idÈneva, pubbepi MoggallÈnassa ÈÄÈhane pupphavassaÑ vassÊ”ti vatvÈ 
saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnento Èha– 
 
 93. “SÈlissaro SÈriputto, MeÓÉissaro ca Kassapo. 
 Pabbato Anuruddho ca, KaccÈyano ca Devalo. 
 
 94. Anusisso ca Œnando, Kisavaccho ca Kolito. 
 NÈrado UdÈyitthero, parisÈ BuddhaparisÈ1. 
 Sarabha~go LokanÈtho, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti. 
 

Sarabha~gajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ. 
_____ 

 
3. AlambusÈjÈtakavaÓÓanÈ (523) 

 AthabravÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ 
Èrabbha kathesi. Vatthu IndriyajÈtake2 vitthÈritameva. SatthÈ pana taÑ 
bhikkhuÑ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti pucchitvÈ “saccaÑ 
bhante”ti vutte “kena ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti vatvÈ “purÈÓadutiyikÈyÈ”ti vutte 
“bhikkhu esÈ itthÊ tuyhaÑ anatthakÈrikÈ, tvaÑ etaÑ nissÈya jhÈnaÑ nÈsetvÈ 
tÊÓi saÑvaccharÈni m|Äho visaÒÒÊ3 nipajjitvÈ uppannÈya saÒÒÈya 
mahÈparidevaÑ paridevÊ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe 
brÈhmaÓakule nibbattitvÈ vayappatto sabbasippesu nipphattiÑ patvÈ 
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ araÒÒÈyatane vanam|laphalÈhÈro yÈpesi. AthekÈ 
migÊ tassa passÈvaÔÔhÈne sambhavamissakaÑ tiÓaÑ khÈditvÈ udakaÑ pivi. 
Ettakeneva ca tasmiÑ paÔibaddhacittÈ gabbhaÑ paÔilabhitvÈ tato paÔÔhÈya 
katthaci agantvÈ tattheva tiÓaÑ khÈditvÈ assamassa sÈmanteyeva 
______________________________________________________________ 
 1. NÈrado PuÓÓo MantÈnÊputto, sesaparisÈ BuddhaparisÈ (SÊ, SyÈ) 
 2. Khu 5. 182 piÔÔhe. 3. VisaÒÒo (Ka) 
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vicarati. MahÈsatto pariggaÓhanto taÑ kÈraÓaÑ aÒÒÈsi. SÈ aparabhÈge 
manussadÈrakaÑ vijÈyi. MahÈsatto taÑ puttasinehena paÔijaggi, 
“Isisi~go”tissa nÈmaÑ akÈsi. Atha naÑ mahÈsatto viÒÒutappattaÑ 
pabbÈjetvÈ attano mahallakakÈle taÑ ÈdÈya nÈrivanaÑ nÈma gantvÈ “tÈta 
imasmiÑ Himavante imehi pupphehi sadisÈ itthiyo nÈma honti, tÈ attano 
vasaÑ gate mahÈvinÈsaÑ pÈpenti, na tÈsaÑ vasaÑ nÈma gantuÑ vaÔÔatÊ”ti 
ovaditvÈ aparabhÈge brahmalokaparÈyaÓo ahosi. 

 Isisi~gopi jhÈnakÊÄaÑ kÊÄanto Himavantappadese vÈsaÑ kappesi. 
Ghoratapo paramadhitindriyo1 ahosi. Athassa sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ 
kampi, Sakko Èvajjento taÑ kÈraÓaÑ ÒatvÈ “ayaÑ maÑ SakkattÈ cÈveyya, 
ekaÑ accharaÑ pesetvÈ sÊlamassa bhindÈpessÈmÊ”ti sakaladevalokaÑ 
upaparikkhanto attano aÉÉhateyyakoÔisa~khÈnaÑ paricÈrikÈnaÑ majjhe 
ekaÑ AlambusaÑ nÈma accharaÑ ÔhapetvÈ aÒÒaÑ tassa sÊlaÑ bhindituÑ 
samatthaÑ adisvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ tassa sÊlabhedaÑ kÈtuÑ ÈÓÈpesi. 
TamatthaÑ Èvikaronto SatthÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 95. “Athabravi brahÈ indo, vatrabh| jayataÑ pitÈ. 
 DevakaÒÒaÑ parÈbhetvÈ, SudhammÈyaÑ Alambusan”ti. 

 Tattha brahÈti mahÈ. Vatrabh|ti vatrassa nÈma asurassa abhibhavitÈ. 
JayataÑ pitÈti jayantÈnaÑ jayappattÈnaÑ sesÈnaÑ tettiÑsÈya devaputtÈnaÑ 
pitukiccasÈdhanena pitÈ. ParÈbhetvÈti hadayaÑ bhinditvÈ olokento viya taÑ 
“paÔibalÈ ayan”ti ÒatvÈti attho. SudhammÈyanti SudhammÈyaÑ 
devasabhÈyaÑ. 

 PaÓÉukambalasilÈsane nisinno taÑ AlambusaÑ pakkosÈpetvÈ 
idamÈha– 
 
 96. “Misse devÈ taÑ yÈcanti, TÈvatiÑsÈ sa-indakÈ. 
 Isippalobhane gaccha, Isisi~gaÑ Alambuse”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Paramajitindriyo (SÊ, SyÈ), parimÈritindriyo (I) 
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 Tattha misseti taÑ Èlapati, idaÒca tassÈ nÈmaÑ, sabbÈ panitthiyo purise 
kilesamissanena missanato “MissÈ”ti vuccanti, tena sÈdhÈraÓena 
guÓanÈmenÈlapanto evamÈha. Isippalobhaneti1 isÊnaÑ palobhanasamatthe. 
Isisi~ganti tassa kira matthake migasi~gÈkÈrena dve c|ÄÈ uÔÔhahiÑsu, tasmÈ 
evaÑ vuccati. 

 Iti Sakko “gaccha Isisi~gaÑ upasa~kamitvÈ attano vasaÑ ÈnetvÈ 
sÊlamassa bhindÈ”ti AlambusaÑ ÈÓÈpesi. 
 
 97. “PurÈyaÑ amhe acceti, vattavÈ brahmacariyavÈ. 
 NibbÈnÈbhirato vuddho, tassa maggÈni ÈvarÈ”ti– 

vacanaÑ Èha. 

 Tattha purÈyanti ayaÑ tÈpaso vattasampanno ca brahmacariyavÈ ca, so 
panesa dÊghÈyukatÈya nibbÈnasa~khÈte magge abhirato guÓavuddhiyÈ ca 
vuddho. TasmÈ yÈva esa amhe nÈtikkamati, na abhibhavitvÈ imamhÈ ÔhÈnÈ 
cÈveti, tÈvadeva tvaÑ gantvÈ tassa devalokagamanÈni maggÈni Èvara, yathÈ 
idha nÈgacchati, evaÑ karohÊti attho. 

 TaÑ sutvÈ AlambusÈ gÈthÈdvayamÈha– 
 
 98. “DevarÈja kimeva tvaÑ, mameva tuvaÑ sikkhasi. 
 Isippalobhane gaccha, santi aÒÒÈpi accharÈ. 
 
 99. MÈdisiyo pavarÈ ceva, asoke Nandane vane. 
 TÈsampi hotu pariyÈyo, tÈpi yantu palobhanÈ”ti. 

 Tattha kimeva tvanti kiÑnÈmetaÑ tvaÑ karosÊti dÊpeti. Mameva tuvaÑ 
sikkhasÊti imasmiÑ sakaladevaloke mameva tuvaÑ ikkhasi, aÒÒaÑ na 
passasÊti adhippÈyena vadati. Sa-kÈro panettha byaÒjanasandhikaro. 
Isippalobhane gacchÈti kiÑkÈraÓÈ maÒÒeva evaÑ vadesÊti adhippÈyo. 
PavarÈ cevÈti mayÈ uttaritarÈ ceva. Asoketi sokarahite. Nandaneti 
nandijanake. PariyÈyoti gamanavÈro. 
______________________________________________________________ 
 1. Isipalobhiketi (SÊ, SyÈ), isiÑ palobhiketi (I) 
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 Tato Sakko tisso gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 100. “AddhÈ hi saccaÑ bhaÓasi, santi aÒÒÈpi accharÈ. 
 TÈdisiyo pavarÈ ceva, asoke Nandane vane. 
 
 101. Na tÈ evaÑ pajÈnanti, pÈricariyaÑ pumaÑ gatÈ. 
 YÈdisaÑ tvaÑ pajÈnÈsi, nÈri sabba~gasobhane. 
 
 102. Tvameva gaccha kalyÈÓi, itthÊnaÑ pavarÈ casi. 
 Taveva vaÓÓar|pena, savasamÈnayissasÊ”ti. 

 Tattha pumaÑ gatÈti purisaÑ upasa~kamantÈ samÈnÈ 
purisapalobhinipÈricariyaÑ na jÈnanti. VaÓÓar|penÈti sarÊravaÓÓena ceva 
r|pasampattiyÈ ca. SavasamÈnayissasÊti taÑ tÈpasaÑ attano vasaÑ 
ÈnessasÊti. 

 TaÑ sutvÈ AlambusÈ dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 103. “Na vÈhaÑ na gamissÈmi, devarÈjena pesitÈ. 
 Vibhemi cetaÑ ÈsÈduÑ, uggatejo hi brÈhmaÓo. 
 
 104. Aneke nirayaÑ pattÈ, isimÈsÈdiyÈ janÈ. 
 ŒpannÈ mohasaÑsÈraÑ, tasmÈ lomÈni haÑsaye”ti. 

 Tattha na vÈhanti na ve ahaÑ. VibhemÊti1 bhÈyÈmi. ŒsÈdunti ÈsÈdituÑ. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–nÈhaÑ deva tayÈ pesitÈ na gamissÈmi, apicÈhaÑ taÑ 
isiÑ sÊlabhedanatthÈya allÊyituÑ bhÈyÈmi, uggatejo hi soti. ŒsÈdiyÈti 
ÈsÈdetvÈ. MohasaÑsÈranti mohena saÑsÈraÑ, mohena isiÑ palobhetvÈ 
saÑsÈraÑ ÈpannÈ vaÔÔadukkhe patiÔÔhitÈ sattÈ gaÓanapathaÑ atikkantÈ. 
TasmÈti tena kÈraÓena. LomÈni haÑsayeti ahaÑ lomÈni uÔÔhapemi, “tassa 
kirÈhaÑ sÊlaÑ bhindissamÊ”ti cintayamÈnÈya me lomÈni pahaÑsantÊti 
vadati. 
 
 105. “IdaÑ vatvÈna pakkÈmi, accharÈ kÈmavaÓÓinÊ. 
 MissÈ missitumicchantÊ, Isisi~gaÑ AlambusÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. VihemÊti (I) 
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 106. SÈ ca taÑ vanamogayha, Isisi~gena rakkhitaÑ. 
 BimbijÈlakasaÒchannaÑ, samantÈ addhayojanaÑ. 
 
 107. PÈtova pÈtarÈsamhi, udaÓhasamayaÑ pati. 
 AggiÔÔhaÑ parimajjantaÑ, Isisi~gaÑ upÈgamÊ”ti– 

imÈ abhisambuddhagÈthÈ. 

 Tattha pakkÈmÊti tena hi devarÈja ÈvajjeyyÈsi manti attano 
sayanagabbhaÑ pavisitvÈ ala~karitvÈ Isisi~gaÑ kilesena missituÑ icchantÊ 
pakkÈmi, bhikkhave sÈ accharÈ tassa assamaÑ gatÈti. 
BimbijÈlakasaÒchannanti1 ratta~kuravanena2 saÒchannaÑ. PÈtova 
pÈtarÈsamhÊti bhikkhave pÈtarÈsavelÈya pÈtova pageyeva atipageva3. 
UdaÓhasamayaÑ patÊti s|riyuggamanavelÈyameva. AggiÔÔhanti aggisÈlaÑ. 
RattiÑ padhÈnamanuyuÒjitvÈ pÈtova nhatvÈ udakakiccaÑ katvÈ 
paÓÓasÈlÈyaÑ thokaÑ jhÈnasukhena vÊtinÈmetvÈ nikkhamitvÈ aggisÈlaÑ 
sammajjantaÑ taÑ Isisi~gaÑ sÈ upÈgami, itthivilÈsaÑ dassentÊ tassa purato 
aÔÔhÈsi. 

 Atha naÑ tÈpaso pucchanto Èha– 
 
 108. “KÈ nu vijjurivÈbhÈsi, osadhÊ viya tÈrakÈ. 
 VicittahatthÈbharaÓÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ. 
 
 109. ŒdiccavaÓÓasa~kÈsÈ, hemacandanagandhÊnÊ. 
 SaÒÒat|r| mahÈmÈyÈ, kumÈrÊ cÈrudassanÈ. 
 
 110. VilaggÈ mudukÈ suddhÈ, pÈdÈ te suppatiÔÔhitÈ. 
 GamanÈ kÈmanÊyÈ te, harantiyeva me mano. 
 
 111. AnupubbÈ ca te |r|, nÈganÈsasam|pamÈ. 
 VimaÔÔhÈ tuyhaÑ sussoÓÊ, akkhassa phalakaÑ yathÈ. 
 
 112. Uppalasseva kiÒjakkhÈ, nÈbhi te sÈdhusaÓÔhitÈ. 
 PurÈ kaÓhaÒjanasseva, d|rato patidissati. 
______________________________________________________________ 
 1. BimbajÈlakasaÒchannanti (Ka), bimbajÈlarattasaÒchannanti (SyÈ) 
 2. Rattakuravakavanena (SÊ, SyÈ, I) 3. KÊva pageti (SÊ, SyÈ, I) 
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 113. DuvidhÈ jÈtÈ urajÈ, avaÓÔÈ sÈdhupaccudÈ. 
 PayodharÈ apatitÈ, aÉÉhalÈbusamÈ thanÈ. 
 
 114. DÊghÈ kambutalÈbhÈsÈ, gÊvÈ eÓeyyakÈ yathÈ. 
 PaÓÉarÈvaraÓÈ vaggu, catutthamanasannibhÈ. 
 
 115. UddhaggÈ ca adhaggÈ ca, dumaggaparimajjitÈ. 
 DuvijÈ nelasambh|tÈ, dantÈ tava sudassanÈ. 
 
 116. ApaÓÉarÈ lohitantÈ, jiÒj|kaphalasannibhÈ. 
 ŒyatÈ ca visÈlÈ ca, nettÈ tava sudassanÈ. 
 
 117. NÈtidÊghÈ susammaÔÔhÈ, kanakabyÈsamocitÈ. 
 Uttama~garuhÈ tuyhaÑ, kesÈ candanagandhikÈ. 
 
 118. YÈvatÈ kasigorakkhÈ, vÈÓijÈnaÑ ca yÈ gati. 
 IsÊnaÒca parakkantaÑ, saÒÒatÈnaÑ tapassinaÑ. 
 
 119. Na te samasamaÑ passe, asmiÑ pathavimaÓÉale. 
 Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti. 

 Tattha vicittahatthÈbharaÓÈti vicittehi hatthÈbharaÓehi samannÈgatÈ. 
HemacandanagandhinÊti suvaÓÓavaÓÓacandanagandhavilepanÈ. SaÒÒat|r|ti 
suvaÔÔitaghana-|ru sampanna-|rulakkhaÓÈ. VilaggÈti1 saÑkhittamajjhÈ. 
MudukÈti mudu sukhumÈlÈ. SuddhÈti nimmalÈ. SuppatiÔÔhitÈti samaÑ 
pathaviÑ phusantÈ suÔÔhu patiÔÔhitÈ. GamanÈti gacchamÈnÈ. KÈmanÊyÈti 
kantÈ kÈmitabbayuttakÈ. Harantiyeva me manoti ete evar|pena paramena 
itthivilÈsena ca~kamantiyÈ tava pÈdÈ mama cittaÑ harantiyeva. VimaÔÔhÈti 
visÈlÈ. SussoÓÊti sundarasoÓÊ. AkkhassÈti sundaravaÓÓassa akkhassa 
suvaÓÓaphalakaÑ viya visÈlÈ te soÓÊti vadati. Uppalasseva kiÒjakkhÈti 
nÊluppalakaÓÓikÈ viya. KaÓhaÒjanassevÈti sukhumakaÓhalomacittattÈ2 
evamÈha. 

 “DuvidhÈ”tigÈthaÑ thane vaÓÓayanto Èha. Te hi dve hutvÈ ure jÈtÈ 
vaÓÔassa abhÈvÈ avaÓÔÈ, ure laggÈ eva3 hutvÈ suÔÔhu 
______________________________________________________________ 
 1. VilÈkÈti (SÊ, SyÈ, I) 2. SukhumakaÓhalomÈcitattÈ (SÊ, SyÈ, I) 3. VaÔÔÈ (Ka) 
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nikkhantattÈ sÈdhupaccudÈ, payassa dhÈraÓato payodharÈ, apatitÈti na 
patitÈ, amilÈtatÈya vÈ alambanatÈya1 vÈ na anto paviÔÔhÈti apatitÈ, 
suvaÓÓaphalake ÔhapitasuvaÓÓamayavaÔÔa-alÈbuno aÉÉhena sadisatÈya 
aÉÉhalÈbusamÈ thanÈ. EÓeyyakÈ yathÈti eÓÊmigassa hi dÊghÈ ca vaÔÔÈ ca 
gÊvÈ sobhati yathÈ, evaÑ tava gÊvÈ thokaÑ dÊghÈ. KambutalÈbhÈsÈti 
suvaÓÓÈli~gatalasannibhÈ gÊvÈti attho. PaÓÉarÈvaraÓÈti dantÈvaraÓÈ. 
CatutthamanasannibhÈti catutthamano vuccati catutthamanavatthubh|tÈ 
jivhÈ. AbhirattabhÈvena jivhÈsadisaÑ te oÔÔhapariyosÈnanti vadati. 
UddhaggÈti heÔÔhimadantÈ2. AdhaggÈti uparimadantÈ3. 
DumaggaparimajjitÈti dantakaÔÔhaparimajjitÈ parisuddhÈ. DuvijÈti dvijÈ. 
Nelasambh|tÈti niddosesu hanumaÑsapariyosÈnesu sambh|tÈ. 

 ApaÓÉarÈti kaÓhÈ. LohitantÈti rattapariyantÈ. JiÒj|kaphalasannibhÈti 
rattaÔÔhÈne jiÒjukaphalasadisÈ. SudassanÈti passantÈnaÑ atittikarÈ 
paÒcapasÈdasamannÈgatÈ. NÈtidÊghÈti pamÈÓayuttÈ. SusammaÔÔhÈti suÔÔhu 
sammaÔÔhÈ. KanakabyÈsamocitÈti4 kanakabyÈ vuccati suvaÓÓaphaÓikÈ5, tÈya 
gandhatelaÑ ÈdÈya paharitÈ suracitÈ. KasigorakkhÈti iminÈ kasiÒca 
gorakkhaÒca nissÈya jÊvanakasatte dasseti. YÈ gatÊti yattakÈ nipphatti. 
Parakkantanti yattakaÑ isÊnaÑ parakkantaÑ, vitthÈrÊkatÈ imasmiÑ 
Himavante yattakÈ isayo vasantÊti attho. Na te samasamanti tesu sabbesu 
ekampi r|palÊÄÈvilÈsÈdisamatÈya tayÈ samÈnaÑ na passÈmi. Ko vÈ tvanti 
idaÑ tassÈ itthibhÈvaÑ jÈnanto6 purisavohÈravasena pucchati. 

 EvaÑ pÈdato paÔÔhÈya yÈva kesÈ attano vaÓÓaÑ bhÈsante tÈpase 
AlambusÈ tuÓhÊ hutvÈ tassÈ kathÈya7 yathÈnusandhiÑ gatÈya tassa 
samm|ÄhabhÈvaÑ ÒatvÈ gÈthamÈha– 
 
 120. “Na paÒhakÈlo bhaddante, kassapevaÑ gate sati. 
 Ehi samma ramissÈma, ubho asmÈkamassame. 
 Ehi taÑ upag|hissaÑ, ratÊnaÑ kusalo bhavÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AnabbhuÓÓatatÈya (SÊ, SyÈ, I) 2. UparimadantÈ (SÊ, SyÈ) 
 3. HeÔÔhimadantÈ (SÊ, SyÈ) 4. KanakaggÈsamocitÈti (I) 
 5. SuvaÓÓaphalikÈ (SyÈ, Ka) 6. NajÈnantopi (I) 7. GÈthÈya (Ka) 
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 Tattha kassapevaÑ gate satÊti Kassapagotta evaÑ tava citte pavatte sati 
paÒhakÈlo na hoti. SammÈti vayassa, piyavacanÈlapanametaÑ. RatÊnanti 
paÒcakÈmaguÓaratÊnaÑ. 

 EvaÑ vatvÈ AlambusÈ cintesi “nÈyaÑ mayi ÔhitÈya hatthapÈsaÑ 
Ègamissati, gacchantÊ viya bhavissÈmÊ”ti. SÈ itthimÈyÈkusalatÈya tÈpasaÑ 
anupasa~kamitvÈ1 ÈgatamaggÈbhimukhÊ pÈyÈsi. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ Èha– 
 
 121. “IdaÑ vatvÈna pakkÈmi, accharÈ kÈmavaÓÓinÊ. 
 MissÈ missitumicchantÊ, isisi~gaÑ AlambusÈ”ti. 

 Atha naÑ tÈpaso gacchantiÑ disvÈ “ayaÑ gacchatÊ”ti attano 
dandhaparakkamaÑ mandagamanaÑ chinditvÈ vegena dhÈvitvÈ kesesu 
hatthena parÈmasi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 122. “So ca vegena nikkhamma, chetvÈ dandhaparakkamaÑ. 
 TamuttamÈsu veÓÊsu, ajjhappatto parÈmasi. 
 
 123. TamudÈvatta kalyÈÓÊ, palissaji susobhanÈ. 
 Cavitamhi brahmacariyÈ, yathÈ taÑ atha tositÈ. 
 
 124. ManasÈ agamÈ indaÑ, vasantaÑ nandane vane. 
 TassÈ sa~kappamaÒÒÈya, MaghavÈ devakuÒjaro. 
 
 125. Palla~kaÑ pahiÓÊ khippaÑ, sovaÓÓaÑ sopavÈhanaÑ. 
 Sa-uttaracchadapaÒÒÈsaÑ, sahassapaÔiyatthataÑ. 
 
 126. TamenaÑ tattha dhÈresi, ure katvÈna sobhanÈ. 
 YathÈ ekamuhuttaÑva, tÊÓi vassÈni dhÈrayi. 
 
 127. Vimado tÊhi vassehi, pabujjhitvÈna brÈhmaÓo. 
 AddasÈsi haritarukkhe, samantÈ aggiyÈyanaÑ. 
 
 128. NavapattavanaÑ phullaÑ, kokilaggaÓaghositaÑ. 
 SamantÈ paviloketvÈ, rudaÑ ass|ni vattayi. 
______________________________________________________________ 
 1. KampetvÈ (SÊ, I) 
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 129. Na juhe na jape mante, aggihuttaÑ pahÈpitaÑ. 
 Ko nu me pÈricariyÈya, pubbe cittaÑ palobhayi. 
 
 130. AraÒÒe me viharato, yo me tejÈ ha SambhutaÑ. 
 NÈnÈratanaparip|raÑ, nÈvaÑva gaÓhi aÓÓave”ti. 

 Tattha ajjhappattoti sampatto. TamudÈvatta kalyÈÓÊti taÑ kese 
parÈmasitvÈ ÔhitaÑ isiÑ udÈvattitvÈ nivattitvÈ kalyÈÓadassanÈ sÈ suÔÔhu 
sobhanÈ. PalissajÊti Èli~gi. Cavitamhi brahmacariyÈ, yathÈ taÑ atha tositÈti 
bhikkhave tassa isino tÈvadeva jhÈnaÑ antaradhÈyi. TasmiÑ tamhÈ jhÈnÈ 
brahmacariyÈ cavite yathÈ taÑ sakkena patthitaÑ, tatheva ahosi. Atha 
sakkassa patthanÈya samiddhabhÈvaÑ viditvÈ sÈ devakaÒÒÈ tositÈ, tassa tena 
brahmacariyavinÈsena saÒjanitapÊtipÈmojjÈti attho. 

 ManasÈ agamÈti sÈ taÑ Èli~gitvÈ ÔhitÈ “aho vata Sakko palla~kaÑ me 
peseyyÈ”ti evaÑ pavattena manasÈ indaÑ agamÈ. Nandane vaneti 
nandijananasamatthatÈya Nandanavanasa~khÈte TÈvatiÑsabhavane 
vasantaÑ. DevakuÒjaroti devaseÔÔho. PahiÓÊti pesesi. “PÈhiÓÊ”tipi pÈÔho. 
SopavÈhananti saparivÈraÑ. Sa-uttaracchadapaÒÒÈsanti paÒÒÈsÈya 
uttaracchadehi paÔicchÈditaÑ. SahassapaÔiyatthatanti 
sahassadibbakojavatthataÑ. TamenaÑ tatthÈti taÑ Isisi~gaÑ tattha 
dibbapalla~ke nisinnÈ sÈ ure katvÈ dhÈresi. TÊÓi vassÈnÊti ekamuhuttaÑ viya 
manussagaÓanÈya tÊÓi vassÈni taÑ ure nipajjÈpetvÈ tattha nisinnÈ dhÈresi. 

 Vimadoti nimmado vigatasaÒÒabhÈvo. So hi tÊÓi saÑvaccharÈni visaÒÒo 
sayitvÈ pacchÈ paÔiladdhasaÒÒo pabujjhi. TasmiÑ pabujjhamÈne 
hatthÈdiphandanaÑ disvÈva AlambusÈ tassa pabujjhanabhÈvaÑ ÒatvÈ 
palla~kaÑ antaradhÈpetvÈ sayampi antarahitÈ aÔÔhÈsi. AddasÈsÊti so 
assamapadaÑ olokento “kena nu khomhi sÊlavinÈsaÑ pÈpito”ti cintetvÈ 
mahantena saddena paridevamÈno addasÈsi. Haritarukkheti 
aggiyÈyanasa~khÈtaÑ aggisÈlaÑ samantÈ parivÈretvÈ Ôhite 
haritapattarukkhe. Navapattavananti taruÓehi navapattehi saÒchannaÑ 
vanaÑ. Rudanti paridevanto. 
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 Na juhe na jape manteti ayamassa paridevanagÈthÈ. PahÈpitanti 
hÈpitaÑ, pa-kÈro upasaggamattaÑ. PÈricariyÈyÈti ko nu kilesapÈricariyÈya 
ito pubbe mama cittaÑ palobhayÊti paridevati. Yo me tejÈ ha sambhutanti 
ha-kÈro nipÈtamattaÑ. Yo mama samaÓatejena sambh|taÑ jhÈnaguÓaÑ 
nÈnÈratanaparipuÓÓaÑ mahantaÑ mahaÓÓave nÈvaÑ viya gaÓhi, vinÈsaÑ 
pÈpesi, ko nÈmesoti paridevatÊti. 

 TaÑ sutvÈ AlambusÈ cintesi “sacÈhaÑ na kathessÈmi, ayaÑ me 
abhisapissati, handassa kathessÈmÊ”ti. SÈ dissamÈnena kÈyena ÔhatvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 131. “AhaÑ te pÈricariyÈya, devarÈjena pesitÈ. 
 AvadhiÑ cittaÑ cittena, pamÈdo tvaÑ na bujjhasÊ”ti. 

 So tassÈ kathaÑ sutvÈ pitarÈ dinna-ovÈdaÑ saritvÈ “pitu vacanaÑ 
akatvÈ mahÈvinÈsaÑ pattomhÊ”ti paridevanto catasso gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 132. “ImÈni kira maÑ tÈto, Kassapo anusÈsati. 
 KamalÈsadisitthiyo, tÈyo bujjhesi mÈÓava. 
 
 133. UregaÓÉÈyo bujjhesi, tÈyo bujjhesi mÈÓava. 
 IccÈnusÈsi maÑ tÈto, yathÈ maÑ anukampako. 
 
 134. TassÈhaÑ vacanaÑ nÈkaÑ, pitu vuddhassa sÈsanaÑ. 
 AraÒÒe nimmanussamhi, svajja jhÈyÈmi ekako. 
 
 135. SohaÑ tathÈ karissÈmi, dhiratthu jÊvitena me. 
 Puna vÈ tÈdiso hessaÑ, maraÓaÑ me bhavissatÊ”ti. 

 Tattha imÈnÊti imÈni vacanÈni. KamalÈsadisitthiyoti kamalÈ vuccati 
nÈripupphalatÈ, tÈsaÑ pupphasadisÈ itthiyo. TÈyo bujjhesi mÈÓavÈti mÈÓava 
tvaÑ tÈyo jÈneyyÈsi, ÒatvÈ dassanapathaÑ agantvÈ palÈpeyyÈsÊti yÈni 
evar|pÈni vacanÈni tadÈ maÑ tÈto anusÈsati, imÈni kira tÈnÊti. UregaÓÉÈyoti 
uramhi dvÊhi gaÓÉehi samannÈgatÈ. TÈyo bujjhesi mÈÓavÈti mÈÓava tÈyo 
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attano vasaÑ gate vinÈsaÑ pÈpentÊti tvaÑ jÈneyyÈsi. NÈkanti nÈkariÑ. 
JhÈyÈmÊti pajjhÈyÈmi paridevÈmi. Dhiratthu jÊvitena meti dhiratthu 
garahitaÑ mama jÊvitaÑ, jÊvitena me ko attho. Puna vÈti tathÈ karissÈmi, 
yathÈ puna vÈ tÈdiso bhavissÈmi, naÔÔhaÑ jhÈnaÑ uppÈdetvÈ vÊtarÈgo 
bhavissÈmi, maraÓaÑ vÈ me bhavissatÊti. 

 So kÈmarÈgaÑ pahÈya puna jhÈnaÑ uppÈdesi. Athassa samaÓatejaÑ 
disvÈ jhÈnassa ca uppÈditabhÈvaÑ ÒatvÈ AlambusÈ bhÊtÈ khamÈpesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ dve gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 136. “Tassa tejaÑ vÊriyaÒca, dhitiÑ ÒatvÈ avaÔÔhitaÑ1. 
 SirasÈ aggahÊ pÈde, Isisi~gaÑ AlambusÈ. 
 
 137. MÈ me kujjha mahÈvÊra, mÈ me kujjha mahÈ-ise. 
 MahÈ attho mayÈ ciÓÓo, tidasÈnaÑ yasassinaÑ. 
 TayÈ pakampitaÑ Èsi, sabbaÑ devapuraÑ tadÈ”ti. 

 Atha naÑ so “khamÈmi te bhadde, yathÈsukhaÑ gacchÈ”ti vissajjento 
gÈthamÈha– 
 
 138. “TÈvatiÑsÈ ca ye devÈ, tidasÈnaÒca VÈsavo. 
 TvaÒca bhadde sukhÊ hohi, gaccha kaÒÒe yathÈsukhan”ti. 

 SÈ taÑ vanditvÈ teneva suvaÓÓapalla~kena devapuraÑ gatÈ. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ tisso gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 139. “Tassa pÈde gahetvÈna, katvÈ ca naÑ padakkhiÓaÑ. 
 AÒjaliÑ paggahetvÈna, tamhÈ ÔhÈnÈ apakkami. 
 
 140. Yo ca tassÈsi palla~ko, sovaÓÓo sopavÈhano. 
 Sa-uttaracchadapaÒÒÈso, sahassapaÔiyatthato. 
 Tameva palla~kamÈruyha, agÈ devÈna santike. 
 
 141. Tamokkamiva ÈyantiÑ, jalantiÑ vijjutaÑ yathÈ. 
 PatÊto sumano vitto, devindo adadÈ varan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SuvaÉÉhitaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 Tattha okkamivÈti dÊpakaÑ viya. “PatÊto”ti-ÈdÊhi tuÔÔhÈkÈrova dassito 
adadÈ varanti ÈgantvÈ vanditvÈ ÔhitÈya tuÔÔho varaÑ adÈsi.  

 SÈ tassa santike varaÑ gaÓhantÊ osÈnagÈthamÈha– 
 
 142. “VaraÒce me ado Sakka, sabbabh|tÈnamissara. 
 Ni’sippalobhikÈ gacche, etaÑ Sakka varaÑ vare”ti. 

 Tassattho–Sakka devarÈja sace me tvaÑ varaÑ ado, puna 
isipalobhikÈya na gaccheyyaÑ, mÈ maÑ etadatthÈya pahiÓeyyÈsi, etaÑ 
varaÑ vare yÈcÈmÊti. 

 SatthÈ tassa bhikkhuno imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni 
pakÈsetvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale 
patiÔÔhahi. TadÈ AlambusÈ purÈÓadutiyikÈ ahosi, Isisi~go 
ukkaÓÔhitabhikkhu, pitÈ mahÈ-isi pana ahameva ahosinti. 
 

AlambusÈjÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ. 
_____ 

 
4. Sa~khÈpÈlajÈtakavaÓÓanÈ (524) 

 AriyÈvakÈsosÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto uposathakammaÑ 
Èrabbha kathesi. TadÈ hi SatthÈ uposathike upÈsake sampahaÑsetvÈ 
“porÈÓakapaÓÉitÈ mahatiÑ nÈgasampattiÑ pahÈya uposathavÈsaÑ 
upavasiÑsuyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte RÈjagahe MagadharÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto tassa 
raÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, “Duyyodhano”tissa nÈmaÑ 
kariÑsu. So vayappatto TakkasilÈyaÑ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ ÈgantvÈ pitu 
sippaÑ dassesi. Atha naÑ pitÈ rajje abhisiÒcitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ 
uyyÈne vasi. Bodhisatto divasassa tikkhattuÑ pitu santikaÑ agamÈsi. Tassa 
mahÈlÈbhasakkÈro udapÈdi. So teneva palibodhena 
kasiÓaparikammamattampi kÈtuÑ asakkonto cintesi “mahÈ 
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me lÈbhasakkÈro, na sakkÈ mayÈ idha vasantena imaÑ jaÔaÑ chindituÑ, 
puttassa me anÈrocetvÈva aÒÒattha gamissÈmÊ”ti. So kiÒci ajÈnÈpetvÈ 
uyyÈnÈ nikkhamitvÈ MagadharaÔÔhaÑ atikkamitvÈ MahisakaraÔÔhe 
Sa~khapÈladahato nÈma nikkhantÈya KaÓÓaveÓÓÈya1 nadiyÈ nivattane 
CandakapabbataÑ upanissÈya paÓÓasÈlaÑ katvÈ tattha vasanto 
kasiÓaparikammaÑ katvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ uÒchÈcariyÈya yÈpesi. 
TamenaÑ Sa~khapÈlo nÈma nÈgarÈjÈ mahantena parivÈrena 
KaÓÓaveÓÓanadito nikkhamitvÈ antarantarÈ upasa~kamati. So tassa 
dhammaÑ desesi. Athassa putto pitaraÑ daÔÔhukÈmo gataÔÔhÈnaÑ ajÈnanto 
anuvicÈrÈpetvÈ “asukaÔÔhÈne nÈma vasatÊ”ti ÒatvÈ tassa dassanatthÈya 
mahantena parivÈrena tattha gantvÈ ekamante khandhavÈraÑ nivÈsetvÈ 
katipayehi amaccehi saddhiÑ assamapadÈbhimukho pÈyÈsi. 

 TasmiÑ khaÓe Sa~khapÈlo mahantena parivÈrena dhammaÑ suÓanto 
nisÊdi. So taÑ rÈjÈnaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ isiÑ vanditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi. RÈjÈ pitaraÑ vanditvÈ paÔisanthÈraÑ katvÈ nisÊditvÈ pucchi 
“bhante katararÈjÈ nÈmesa tumhÈkaÑ santikaÑ Ègato”ti. TÈta 
Sa~khapÈlanÈgarÈjÈ nÈmesoti. So tassa sampattiÑ nissÈya NÈgabhavane 
lobhaÑ katvÈ katipÈhaÑ vasitvÈ pitu bhikkhÈhÈraÑ nibaddhaÑ dÈpetvÈ 
attano nagarameva gantvÈ cat|su dvÈresu dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ 
sakalajambudÊpaÑ sa~khobhento dÈnaÑ datvÈ sÊlaÑ rakkhitvÈ 
uposathakammaÑ katvÈ NÈgabhavanaÑ patthetvÈ ÈyupariyosÈne 
NÈgabhavane nibbattitvÈ Sa~khapÈlanÈgarÈjÈ ahosi. So gacchante kÈle tÈya 
sampattiyÈ vippaÔisÈrÊ hutvÈ tato paÔÔhÈya manussayoniÑ patthento 
uposathavÈsaÑ vasi. Athassa NÈgabhavane vasantassa uposathavÈso na 
sampajjati, sÊlavinÈsaÑ pÈpuÓÈti. So tato paÔÔhÈya NÈgabhavanÈ 
nikkhamitvÈ KaÓÓaveÓÓÈya nadiyÈ avid|re mahÈmaggassa ca 
ekapadikamaggassa ca antare ekaÑ vammikaÑ parikkhipitvÈ uposathaÑ 
adhiÔÔhÈya samÈdinnasÊlo “mama cammamaÑsÈdÊhi atthikÈ 
cammamaÑsÈdÊni harant|”ti attÈnaÑ dÈnamukhe vissajjetvÈ 
vammikamatthake nipanno samaÓadhammaÑ karonto cÈtuddase pannarase 
vasitvÈ pÈÔipade NÈgabhavanaÑ gacchati.  
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÓapeÓÓÈya (I)  
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 TasmiÑ ekadivasaÑ evaÑ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ nipanne 
paccantagÈmavÈsino soÄasa janÈ “maÑsaÑ ÈharissÈmÈ”ti ÈvudhahatthÈ 
araÒÒe vicarantÈ kiÒci alabhitvÈ nikkhantÈ taÑ vammikamatthake nipannaÑ 
disvÈ “mayaÑ ajja godhÈpotakampi na labhimhÈ, imaÑ nÈgarÈjÈnaÑ 
vadhitvÈ khÈdissÈmÈ”ti cintetvÈ “mahÈ kho panesa gayhamÈno palÈyeyya, 
yathÈnipannameva taÑ bhogesu s|lehi vijjhitvÈ dubbalaÑ katvÈ 
gaÓhissÈmÈ”ti s|lÈni ÈdÈya upasa~kamiÑsu. Bodhisattassa sarÊraÑ 
mahantaÑ ekadoÓikanÈvappamÈÓaÑ vaÔÔetvÈ ÔhapitasumanapupphadÈmaÑ 
viya jiÒjukaphalasannibhehi akkhÊhi jayasumanapupphasadisena ca sÊsena 
samannÈgataÑ ativiya sobhati. So tesaÑ soÄasannaÑ janÈnaÑ padasaddena 
bhogantarato sÊsaÑ nÊharitvÈ rattakkhÊni ummÊletvÈ te s|lahatthe Ègacchante 
disvÈ cintesi “ajja mayhaÑ manoratho matthakaÑ pÈpuÓissati, ahaÑ 
attÈnaÑ dÈnamukhe niyyÈdetvÈ vÊriyaÑ adhiÔÔhahitvÈ nipanno, ime mama 
sarÊraÑ sattÊhi koÔÔetvÈ chiddÈvachiddaÑ karonte kodhavasena akkhÊni 
ummÊletvÈ na olokessÈmÊ”ti attano sÊlabhedabhayena daÄhaÑ adhiÔÔhÈya 
sÊsaÑ bhogantareyeva pavesetvÈ nipajji. Atha naÑ te upagantvÈ na~guÔÔhe 
gahetvÈ kaÉÉhantÈ bh|miyaÑ pothetvÈ tikhiÓas|lehi aÔÔhasu ÔhÈnesu 
vijjhitvÈ sakaÓÔakakÈÄavettayaÔÔhiyo pahÈramukhehi pavesetvÈ aÔÔhasu 
ÔhÈnesu kÈjenÈdÈya mahÈmaggaÑ paÔipajjiÑsu, mahÈsatto s|lehi vijjhanato 
paÔÔhÈya ekaÔÔhÈnepi kodhavasena akkhÊni ummÊletvÈ te na olokesi. Tassa 
aÔÔhahi kÈjehi ÈdÈya nÊyamÈnassa sÊsaÑ olambetvÈ bh|miyaÑ pahari. Atha 
naÑ “sÊsamassa olambatÊ”ti mahÈmagge nipajjÈpetvÈ taruÓas|lena 
nÈsÈpuÔaÑ vijjhitvÈ rajjukaÑ pavesetvÈ sÊsaÑ ukkhipitvÈ kÈjakoÔiyaÑ 
laggitvÈ punapi ukkhipitvÈ maggaÑ paÔipajjiÑsu. 

 TasmiÑ khaÓe VideharaÔÔhe MithilanagaravÈsÊ ŒÄÈro nÈma kuÔumbiko 
paÒca sakaÔasatÈni ÈdÈya sukhayÈnake nisÊditvÈ gacchanto te bhojaputte 
bodhisattaÑ tathÈ gaÓhitvÈ gacchante disvÈ tesaÑ soÄasannampi soÄasahi 
vÈhagoÓehi saddhiÑ pasataÑ pasataÑ suvaÓÓamÈsake sabbesaÑ 
nivÈsanapÈrupanÈni bhariyÈnampi nesaÑ vatthÈbharaÓÈni datvÈ vissajjÈpesi. 
Atha so NÈgabhavanaÑ gantvÈ tattha papaÒcaÑ akatvÈ 
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mahantena parivÈrena nikkhamitvÈ ŒÄÈraÑ upasa~kamitvÈ NÈgabhavanassa 
vaÓÓaÑ kathetvÈ taÑ ÈdÈya NÈgabhavanaÑ gantvÈ tÊhi nÈgakaÒÒÈsatehi 
saddhiÑ mahantamassa yasaÑ datvÈ dibbehi kÈmehi santappesi. ŒÄÈro 
NÈgabhavane ekavassaÑ vasitvÈ dibbakÈme paribhuÒjitvÈ “icchÈmahaÑ 
samma pabbajitun”ti nÈgarÈjassa kathetvÈ pabbajitaparikkhÈre gahetvÈ 
NÈgabhavanato HimavantappadesaÑ gantvÈ pabbajitvÈ tattha ciraÑ vasitvÈ 
aparabhÈge cÈrikaÑ caranto BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase 
bhikkhÈya nagaraÑ pavisitvÈ rÈjadvÈraÑ agamÈsi. Atha naÑ BÈrÈÓasirÈjÈ 
disvÈ iriyÈpathe pasÊditvÈ pakkosÈpetvÈ paÒÒattÈsane nisÊdÈpetvÈ 
nÈnaggarasabhojanaÑ bhojetvÈ aÒÒatarasmiÑ nÊce Èsane nisinno vanditvÈ 
tena saddhiÑ sallapanto paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 143. “AriyÈvakÈsosi pasannanetto, 
 MaÒÒe bhavaÑ pabbajito kulamhÈ. 
 KathaÑ nu vittÈni pahÈya bhoge, 
 Pabbaji nikkhamma gharÈ sapaÒÒÈ”ti. 

 Tattha ariyÈvakÈsosÊti niddosasundarasarÊrÈvakÈsosi, abhir|posÊti attho. 
Pasannanettoti paÒcahi pasÈdehi yuttanetto. KulamhÈti khattiyakulÈ vÈ 
brÈhmaÓakulÈ vÈ seÔÔhikulÈ vÈ pabbajitosÊti maÒÒÈmi. KathaÑ n|ti kena 
kÈraÓena kiÑ ÈrammaÓaÑ katvÈ dhanaÒca upabhoge ca pahÈya gharÈ 
nikkhamitvÈ pabbajitosi sapaÒÒa paÓÉitapurisÈti pucchati. 

 Tato paraÑ tÈpasassa ca raÒÒo ca vacanappaÔivacanavasena gÈthÈnaÑ 
sambandho veditabbo– 
 
 144. “SayaÑ vimÈnaÑ naradeva disvÈ, 
 MahÈnubhÈvassa mahoragassa. 
 DisvÈna puÒÒÈna mahÈvipÈkaÑ, 
 SaddhÈya’haÑ pabbajitomhi rÈja. 
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 145. Na kÈmakÈmÈ na bhayÈ na dosÈ, 
 VÈcaÑ musÈ pabbajitÈ bhaÓanti. 
 AkkhÈhi me pucchito etamatthaÑ, 
 SutvÈna me jÈyihitippasÈdo. 
 
 146. VÈÓijja raÔÔhÈdhipa gacchamÈno, 
 Pathe addasÈsimhi bhojaputte. 
 PavaÉÉhakÈyaÑ uragaÑ mahantaÑ, 
 ŒdÈya gacchante pamodamÈne. 
 
 147. SohaÑ samÈgamma janinda tehi, 
 PahaÔÔhalomo avacamhi bhÊto. 
 KuhiÑ ayaÑ nÊyati bhÊmakÈyo, 
 NÈgena kiÑ kÈhatha bhojaputtÈ. 
 
 148. NÈgo ayaÑ nÊyati bhojanatthÈ, 
 PavaÉÉhakÈyo urago mahanto. 
 SÈduÒca th|laÒca muduÒca maÑsaÑ, 
 Na tvaÑ rasaÒÒÈsi Videhaputta. 
 
 149. Ito mayaÑ gantvÈ sakaÑ niketaÑ, 
 ŒdÈya satthÈni vikopayitvÈ. 
 MaÑsÈni bhokkhÈma pamodamÈnÈ, 
 MayaÑ hi ve sattavo pannagÈnaÑ. 
 
 150. Sace ayaÑ nÊyati bhojanatthÈ, 
 PavaÉÉhakÈyo urago mahanto. 
 DadÈmi vo balibaddÈni soÄasa, 
 NÈgaÑ imaÑ muÒcatha bandhanasmÈ. 
 
 151. AddhÈ hi no bhakkho ayaÑ manÈpo, 
 Bah| ca no uragÈ bhuttapubbÈ. 
 Karoma te taÑ vacanaÑ AÄÈra, 
 MittaÒca no hohi Videhaputta. 
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 152. TadÈssu te bandhanÈ mocayiÑsu, 
 YaÑ natthuto paÔimokkassa pÈse. 
 Mutto ca so bandhanÈ nÈgarÈjÈ, 
 PakkÈmi pÈcÊnamukho muhuttaÑ. 
 
 153. GantvÈna pÈcÊnamukho muhuttaÑ, 
 PuÓÓehi nettehi palokayÊ maÑ. 
 TadÈ’ssa’haÑ piÔÔhito anvagacchiÑ,  
 Dasa~guliÑ aÒjaliÑ paggahetvÈ. 
 
 154. Gaccheva kho tvaÑ taramÈnar|po, 
 MÈ taÑ amittÈ punaraggahesuÑ. 
 Dukkho hi luddehi punÈ samÈgamo, 
 AdassanaÑ bhojaputtÈna gaccha. 
 
 155. AgamÈsi so rahadaÑ vippasannaÑ, 
 NÊlobhÈsaÑ ramaÓÊyaÑ sutitthaÑ. 
 SamotataÑ jambuhi vetasÈhi, 
 PÈvekkhi nittiÓÓabhayo patÊto. 
 
 156. So taÑ pavissa na cirassa nÈgo, 
 Dibbena me pÈturah| janinda. 
 UpaÔÔhahÊ maÑ pitaraÑva putto, 
 Hadaya~gamaÑ kaÓÓasukhaÑ bhaÓanto. 
 
 157. TvaÑ mesi mÈtÈ ca pitÈ AÄÈra, 
 Abbhantaro pÈÓadado sahÈyo. 
 SakaÒca iddhiÑ paÔilÈbhakosmi, 
 AÄÈra passa me nivesanÈni. 
 Pah|tabhakkhaÑ bahu-annapÈnaÑ, 
 MasakkasÈraÑ viya vÈsavassÈ”ti. 

 Tattha vimÈnanti Sa~khapÈlanÈgaraÒÒo 
anekasatanÈÔakasampattisampannaÑ kaÒcanamaÓivimÈnaÑ. PuÒÒÈnanti tena 
katapuÒÒÈnaÑ mahantaÑ vipÈkaÑ disvÈ 
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kammaÒca phalaÒca paralokaÒca saddahitvÈ pavattÈya SaddhÈya ahaÑ 
pabbajito. Na kÈmakÈmÈti na vatthukÈmenapi bhayenapi dosenapi musÈ 
bhaÓanti. JÈyihitÊti bhante tumhÈkaÑ vacanaÑ sutvÈ mayhampi pasÈdo 
somanassaÑ jÈyissati. VÈÓijjanti vÈÓijjakammaÑ karissÈmÊti gacchanto. 
Pathe addasÈsimhÊti paÒcannaÑ sakaÔasatÈnaÑ purato sukhayÈnake nisÊditvÈ 
gacchanto mahÈmagge janapadamanusse addasaÑ. PavaÉÉhakÈyanti 
vaÉÉhitakÈyaÑ. ŒdÈyÈti aÔÔhahi kÈjehi gahetvÈ. AvacamhÊti abhÈsiÑ. 
BhÊmakÈyoti bhayajanakakÈyo. BhojaputtÈti luddaputtake 
piyasamudÈcÈrenÈlapati. VidehaputtÈti VideharaÔÔhavÈsitÈya ŒÄÈraÑ 
ÈlapiÑsu. VikopayitvÈti chinditvÈ. MayaÑ hi vo sattavoti mayaÑ pana 
nÈgÈnaÑ verino nÈma. BhojanatthÈti bhojanatthÈya. MittaÒca no hohÊti 
tvaÑ amhÈkaÑ mitto hohi, kataguÓaÑ jÈna. 

 TadÈssu teti mahÈrÈja tehi bhojaputtehi evaÑ vutte ahaÑ tesaÑ soÄasa 
vÈhagoÓe nivÈsanapÈrupanÈni pasataÑ pasataÑ suvaÓÓamÈsake 
bhariyÈnaÒca nesaÑ vatthÈla~kÈraÑ adÈsiÑ, atha te Sa~khapÈlanÈgarÈjÈnaÑ 
bh|miyaÑ nipajjÈpetvÈ attano kakkhaÄatÈya sakaÓÔakakÈÄavettalatÈya1 
koÔiyaÑ gahetvÈ ÈkaÉÉhituÑ ÈrabhiÑsu. AthÈhaÑ nÈgarÈjÈnaÑ kilamantaÑ 
disvÈ akilamentova asinÈ tÈ latÈ chinditvÈ dÈrakÈnaÑ kaÓÓavedhato 
vaÔÔanÊharaÓaniyÈmena adukkhÈpento saÓikaÑ nÊhariÑ, tasmiÑ kÈle te 
bhojaputtÈ yaÑ bandhanaÑ assa natthuto pavesetvÈ pÈse paÔimokkaÑ, 
tasmÈ bandhanÈ taÑ uragaÑ mocayiÑsu. Tassa nÈsato saha pÈsena taÑ 
rajjukaÑ nÊhariÑs|ti dÊpeti. Iti te uragaÑ vissajjetvÈ thokaÑ gantvÈ “ayaÑ 
urago dubbalo, matakÈle naÑ gahetvÈ gamissÈmÈ”ti nilÊyiÑsu. 

 PuÓÓehÊti sopi muhuttaÑ pÈcÊnÈbhimukho gantvÈ assupuÓÓehi nettehi 
maÑ palokayi. TadÈ’ssa’hanti tadÈ assa ahaÑ. GacchevÈti evaÑ taÑ 
avacanti vadati. Rahadanti kaÓÓaveÓÓadahaÑ. Samotatanti2 ubhayatÊresu 
jamburukkhavetasarukkhehi otataÑ vitataÑ3. NittiÓÓabhayo patÊtoti 
______________________________________________________________ 
 1. KaÓÔakacitÈ kÈÄavettalatÈ (SÊ, SyÈ) 2. Samonatanti (SyÈ, Ka) 
 3. OnataÑ vinataÑ (SyÈ, Ka) 
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so kira taÑ dahaÑ pavisanto ŒÄÈrassa nipaccakÈraÑ dassetvÈ yÈva 
na~guÔÔhÈ otari, udake paviÔÔhaÔÔhÈnamevassa nibbhayaÑ ahosi, tasmÈ 
nittiÓÓabhayo patÊto haÔÔhatuÔÔho pÈvekkhÊti. PavissÈti pavisitvÈ. Dibbena 
meti NÈgabhavane pamÈdaÑ anÈpajjitvÈ mayi kaÓÓaveÓÓatÊraÑ 
anatikkanteyeva dibbena parivÈrena mama purato pÈturahosi. UpaÔÔhahÊti 
upÈgami. Abbhantaroti hadayamaÑsasadiso. TvaÑ mama bahupakÈro, 
sakkÈraÑ te karissÈmi. Passa me nivesanÈnÊti mama NÈgabhavanaÑ passa. 
MasakkasÈraÑ viyÈti masakkasÈro vuccati osakkanaparisakkanÈbhÈvena 
ghanasÈratÈya ca SinerupabbatarÈjÈ. AyaÑ tattha mÈpitaÑ 
TÈvatiÑsabhavanaÑ sandhÈyevamÈha. 

 MahÈrÈja evaÑ vatvÈ so nÈgarÈjÈ uttari attano NÈgabhavanaÑ vaÓÓento 
gÈthÈdvayamÈha– 
 
 158. “TaÑ bh|mibhÈgehi upetar|paÑ, 
 AsakkharÈ ceva mud| subhÈ ca. 
 NÊcattiÓÈ apparajÈ ca bh|mi, 
 PÈsÈdikÈ yattha jahanti sokaÑ. 
 
 159. AnÈvakulÈ veÄuriy|panÊlÈ, 
 CatuddisaÑ ambavanaÑ surammaÑ. 
 PakkÈ ca pesÊ ca phalÈ suphullÈ, 
 NiccotukÈ dhÈrayantÊ phalÈnÊ”ti. 

 Tattha asakkharÈti yÈ tattha bh|mi pÈsÈÓasakkhararahitÈ mudu subhÈ 
kaÒcanarajatamaÓimayÈ sattaratanavÈlukÈkiÓÓÈ. NÊcattiÓÈti 
indagopakapiÔÔhisadisavaÓÓehi nÊcatiÓehi samannÈgatÈ. ApparajÈti 
paÑsurahitÈ. Yatthajahanti sokanti yattha paviÔÔhamattÈva nissokÈ honti. 
AnÈvakulÈti na avakulÈ akhÈÓumÈ1 upari ukkulavikulabhÈvarahitÈ vÈ 
samasaÓÔhitÈ. VeÄuriy|panÊlÈti veÄuriyena upanÊlÈ, tasmiÑ NÈgabhavane 
veÄuriyamayÈ pasannasalilÈ nÊlobhÈsÈ anekavaÓÓakamaluppalasaÒchannÈ 
pokkharaÓÊti attho. Catuddisanti tassÈ pokkhaÓiyÈ cat|su disÈsu. PakkÈ cÈti 
tasmiÑ Ambavane ambarukkhÈ pakkaphalÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AkhanimÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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ca aÉÉhapakkaphalÈ ca taruÓaphalÈ ca phullitÈyevÈti attho. NiccotukÈti 
channampi ut|naÑ anur|pehi pupphaphalehi samannÈgatÈti. 
 
 160. TesaÑ vanÈnaÑ naradeva majjhe, 
 NivesanaÑ bhassarasannikÈsaÑ. 
 RajataggaÄaÑ sovaÓÓamayaÑ uÄÈraÑ, 
 ObhÈsatÊ vijjurivantalikkhe. 
 
 161. MaÓÊmayÈ soÓÓamayÈ uÄÈrÈ, 
 AnekacittÈ satataÑ sunimmitÈ. 
 Parip|rÈ kaÒÒÈhi ala~katÈhi, 
 SuvaÓÓakÈy|radharÈhi rÈja. 
 
 162. So Sa~khapÈlo taramÈnar|po, 
 PÈsÈdamÈruyha anomavaÓÓo. 
 SahassathambhaÑ atulÈnubhÈvaÑ, 
 Yatthassa bhariyÈ mahesÊ ahosi. 
 
 163. EkÈ ca nÈrÊ taramÈnar|pÈ, 
 ŒdÈya veÄuriyamayaÑ mahagghaÑ. 
 SubhaÑ maÓiÑ jÈtimant|papannaÑ, 
 AcoditÈ ÈsanamabbhihÈsi. 
 
 164. Tato maÑ urago hatthe gahetvÈ, 
 NisÊdayÊ pÈmukha-ÈsanasmiÑ. 
 IdamÈsanaÑ atra bhavaÑ nisÊdatu, 
 BhavaÑ hi me aÒÒataro gar|naÑ. 
 
 165. AÒÒÈ ca nÈrÊ taramÈnar|pÈ, 
 ŒdÈya vÈriÑ upasa~kamitvÈ. 
 PÈdÈni pakkhÈlayÊ me janinda, 
 BhariyÈva bhatt| patino piyassa. 
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 166. AparÈ ca nÈrÊ taramÈnar|pÈ, 
 Paggayha sovaÓÓamayÈya pÈtiyÈ. 
 Anekas|paÑ vividhaÑ viyaÒjanaÑ, 
 UpanÈmayÊ bhatta manuÒÒar|paÑ. 
 
 167. Turiyehi maÑ bhÈrata bhuttavantaÑ, 
 UpaÔÔhahuÑ bhattu mano viditvÈ. 
 TatuttariÑ maÑ nipatÊ mahantaÑ, 
 Dibbehi kÈmehi anappakehÊti. 

 Tattha nivesananti pÈsÈdo. BhassarasannikÈsanti pabhassaradassanaÑ. 
RajataggaÄanti rajatadvÈrakavÈÔaÑ. MaÓÊmayÈti evar|pÈ tattha k|ÔÈgÈrÈ ca 
gabbhÈ ca. Parip|rÈti sampuÓÓÈ. So Sa~khapÈloti mahÈrÈja ahaÑ evaÑ 
tasmiÑ NÈgabhavanaÑ vaÓÓente taÑ daÔÔhukÈmo ahosiÑ, atha maÑ tattha 
netvÈ so Sa~khapÈlo hatthe gahetvÈ taramÈno veÄuriyathambhehi 
sahassathambhaÑ pÈsÈdaÑ Èruyha yasmiÑ ÔhÈne assa mahesÊ ahosi, taÑ 
ÔhÈnaÑ netÊti dÊpeti. EkÈ cÈti mayi pÈsÈdaÑ abhiruÄhe ekÈ itthÊ aÒÒehi 
maÓÊhi jÈtimahantehi upetaÑ subhaÑ veÄuriyÈsanaÑ tena nÈgarÈjena 
avuttÈva. AbbhihÈsÊti abhihari, attharÊti vuttaÑ hoti. 

 PÈmukha-Èsanasminti pamukhÈsanasmiÑ, uttamÈsane nisÊdÈpesÊti attho. 
Gar|nanti mÈtÈpit|naÑ me tvaÑ aÒÒataroti evaÑ vatvÈ nisÊdÈpesi. 
VividhaÑ viyaÒjananti vividhaÑ byaÒjanaÑ. Bhatta manuÒÒar|panti 
bhattaÑ manuÒÒar|paÑ. BhÈratÈti rÈjÈnaÑ Èlapati. Bhuttavantanti 
bhuttÈviÑ katabhattakiccaÑ. UpaÔÔhahunti anekasatehi turiyehi gandhabbaÑ 
kurumÈnÈ upaÔÔhahiÑsu. Bhattu mano viditvÈti attano patino cittaÑ jÈnitvÈ. 
Tatuttarinti tato gandhabbakaraÓato uttariÑ. MaÑ nipatÊti so nÈgarÈjÈ maÑ 
upasa~kami. MahantaÑ dibbehÊti mahantehi uÄÈrehi dibbehi kÈmehi tehi ca 
anappakehi. 

 EvaÑ upasa~kamitvÈ ca pana gÈthamÈha– 
 
 168. “BhariyÈ mametÈ tisatÈ AÄÈra, 
 SabbattamajjhÈ padumuttarÈbhÈ. 
 AÄÈra etÈ’ssu te kÈmakÈrÈ, 
 DadÈmi te tÈ paricÈrayass|”ti. 
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 Tattha sabbattamajjhÈti sabbÈ attamajjhÈ, pÈÓinÈ 
gahitappamÈÓamajjhÈti attho. AÔÔhakathÈyaÑ pana “sumajjhÈ”ti pÈÔho. 
PadumuttarÈbhÈti padumavaÓÓa-uttarÈbhÈ, padumavaÓÓa-uttaracchaviyoti 
attho. ParicÈrayass|ti tÈ attano pÈdaparicÈrikÈ karohÊti vatvÈ tÊhi itthisatehi 
saddhiÑ mahÈsampattiÑ mayhaÑ adÈsi. 

 So Èha– 
 
 169. “SaÑvaccharaÑ dibbarasÈnubhutvÈ, 
 TadÈ’ssu’haÑ uttarimajjhabhÈsiÑ. 
 NÈgassidaÑ kinti kathaÒca laddhaÑ, 
 KathajjhagamÈsi vimÈnaseÔÔhaÑ. 
 
 170. AdhiccaladdhaÑ pariÓÈmajaÑ te, 
 SayaÑkataÑ udÈhu devehi dinnaÑ. 
 PucchÈmi taÑ nÈgarÈje’tamatthaÑ, 
 KathajjhagamÈsi vimÈnaseÔÔhan”ti. 

 Tattha dibbarasÈnubhutvÈti dibbe kÈmaguÓarase anubhavitvÈ. 
TadÈ’ssuhanti tadÈ assu ahaÑ1. NÈgassidanti bhadramukhassa 
Sa~khapÈlanÈgarÈjassa idaÑ sampattijÈtaÑ kinti kiÑ nÈma kammaÑ katvÈ 
kathaÒca katvÈ laddhaÑ, kathametaÑ vimÈnaseÔÔhaÑ tvaÑ ajjhagamÈsi, iti 
naÑ ahaÑ pucchiÑ. Adhiccaladdhanti ahetunÈ laddhaÑ. PariÓÈmajaÑ teti 
kenaci tava atthÈya pariÓÈmitattÈ pariÓÈmato jÈtaÑ. SayaÑkatanti kÈrake 
pakkosÈpetvÈ ratanÈni datvÈ kÈritanti. 

 Tato parÈ dvinnampi vacanappaÔivacanagÈthÈva– 
 
 171. “NÈdhiccaladdhaÑ na pariÓÈmajaÑ me, 
 Na sayaÑkataÑ nÈpi devehi dinnaÑ. 
 Sakehi kammehi apÈpakehi, 
 PuÒÒehi me laddhamidaÑ vimÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Tadassahanti tadÈ assa ahaÑ (SÊ) 
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 172. KiÑ te vataÑ kiÑ pana brahmacariyaÑ, 
 Kissa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko. 
 AkkhÈhi me nÈgarÈje’tamatthaÑ, 
 KathaÑ nu te laddhamidaÑ vimÈnaÑ. 
 
 173. RÈjÈ ahosiÑ magadhÈnamissaro, 
 Duyyodhano nÈma mahÈnubhÈvo. 
 So ittaraÑ jÊvitaÑ saÑviditvÈ, 
 AsassataÑ vipariÓÈmadhammaÑ. 
 
 174. AnnaÒca pÈnaÒca pasannacitto, 
 Sakkacca dÈnaÑ vipulaÑ adÈsiÑ. 
 OpÈnabh|taÑ me gharaÑ tadÈsi, 
 SantappitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca. 
 
 175. MÈlaÒca gandhaÒca vilepanaÒca, 
 PadÊpiyaÑ yÈnamupassayaÒca. 
 AcchÈdanaÑ sayanamathannapÈnaÑ, 
 Sakkacca dÈnÈni adamha tattha. 
 
 176. TaÑ me vataÑ taÑ pana brahmacariyaÑ, 
 Tassa suciÓÓassa ayaÑ vipÈko. 
 Teneva me laddhamidaÑ vimÈnaÑ,  
 Pah|tabhakkhaÑ bahu-annapÈnaÑ. 
 Naccehi gÊtehi cupetar|paÑ, 
 CiraÔÔhitikaÑ na ca sassatÈyaÑ. 
 
 177. AppÈnubhÈvÈ taÑ mahÈnubhÈvaÑ, 
 TejassinaÑ hanti atejavanto. 
 Kimeva dÈÔhÈvudha kiÑ paÔicca,  
 HatthattamÈgacchi vanibbakÈnaÑ. 
 
 178. BhayaÑ nu te anvagataÑ mahantaÑ, 
 Tejo nu te nÈnvagaÑ dantam|laÑ. 
 Kimeva dÈÔhÈvudha kiÑ paÔicca,  
 KilesamÈpajji vanibbakÈnaÑ. 
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 179. Na me bhayaÑ anvagataÑ mahantaÑ, 
 Tejo na sakkÈ mama tehi hantuÑ. 
 SataÒca dhammÈni sukittitÈni, 
 SamuddavelÈva duraccayÈni. 
 
 180. CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ AÄÈra, 
 UposathaÑ niccamupÈvasÈmi. 
 AthÈgamuÑ soÄasa bhojaputtÈ, 
 RajjuÑ gahetvÈna daÄhaÒca pÈsaÑ. 
 
 181. BhetvÈna nÈsaÑ atikassa rajjuÑ, 
 NayiÑsu maÑ samparigayha luddÈ. 
 EtÈdisaÑ dukkhamahaÑ titikkhaÑ, 
 UposathaÑ appaÔikopayanto. 
 
 182. EkÈyane taÑ pathe addasaÑsu, 
 Balena vaÓÓena cupetar|paÑ. 
 SiriyÈ paÒÒÈya ca bhÈvitosi, 
 KiÑ patthayaÑ nÈga tapo karosi. 
 
 183. Na puttahet| na dhanassa het|, 
 Na Èyuno cÈpi AÄÈra hetu. 
 ManussayoniÑ abhipatthayÈno, 
 TasmÈ parakkama tapo karomi. 
 
 184. TvaÑ lohitakkho vihatantaraÑso, 
 Ala~kato kappitakesamassu. 
 Surosito lohitacandanena, 
 GandhabbarÈjÈva disÈ pabhÈsasi. 
 
 185. Deviddhipattosi mahÈnubhÈvo, 
 Sabbehi kÈmehi sama~gibh|to. 
 PucchÈmi taÑ nÈgarÈje’tamatthaÑ, 
 Seyyo ito kena manussaloko. 
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 186. AÄÈra nÈÒÒatra manussalokÈ, 
 SuddhÊ va saÑvijjati saÑyamo vÈ. 
 AhaÒca laddhÈna manussayoniÑ, 
 KÈhÈmi jÈtimaraÓassa antaÑ. 
 
 187. SaÑvaccharo me vasato tavantike, 
 Annena pÈnena upaÔÔhitosmi. 
 ŒmantayitvÈna palemi nÈga, 
 CirappavuÔÔhosmi ahaÑ janinda. 
 
 188. PuttÈ ca dÈrÈ anudÊvino ca, 
 NiccÈnusiÔÔhÈ upatiÔÔhathetaÑ. 
 Kaccinnu taÑ nÈbhisapittha koci, 
 PiyaÑ hi me dassanaÑ tuyhaÑ AÄÈra. 
 
 189. YathÈpi mÈt| ca pit| agÈre, 
 Putto piyo paÔivihito vaseyya. 
 Tatopi mayhaÑ idhameva seyyo, 
 CittaÑ hi te nÈga mayÊ pasannaÑ. 
 
 190. MaÓÊ mamaÑ vijjati lohita~ko, 
 DhanÈharo maÓiratanaÑ uÄÈraÑ. 
 ŒdÈya tvaÑ gaccha sakaÑ niketaÑ, 
 LaddhÈ dhanaÑ taÑ maÓimossajass|”ti. 

 Tattha kiÑ te vatanti kiÑ tava vatasamÈdÈnaÑ. Brahmacariyanti 
seÔÔhacariyaÑ. OpÈnabh|tanti catumahÈpathe khatapokkharaÓÊ viya 
dhammikasamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ yathÈsukhaÑ paribhuÒjitabbavibhavaÑ. Na 
ca sassatÈyanti ciraÔÔhitikaÑ samÈnampi ce taÑ mayhaÑ sassataÑ na hotÊti 
me katheti. 

 AppÈnubhÈvÈti bhojaputte sandhÈyÈha. HantÊti aÔÔhasu ÔhÈnesu s|lehi 
vijjhantÈ kiÑkÈraÓÈ haniÑsu. KiÑ paÔiccÈti kiÑ sandhÈya tvaÑ tadÈ tesaÑ 
hatthattaÑ Ègacchi vasaÑ upagato. VanibbakÈnanti bhojaputtÈ idha 
“vanibbakÈ”ti vuttÈ. Tejo nu te nÈnvagaÑ dantam|lanti kiÑ nu tava 
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tejo bhojaputte disvÈ tadÈ bhayaÑ mahantaÑ anvagataÑ, udÈhu visaÑ 
dantam|laÑ na anvagataÑ1. Kilesanti dukkhaÑ. VanibbakÈnanti 
bhojaputtÈnaÑ santike, bhojaputte nissÈyÈti attho. 

 Tejo na sakkÈ mama tehi hantunti mama visatejo aÒÒassa tejena 
abhihantumpi na sakkÈ. Satanti BuddhÈdÊnaÑ. DhammÈnÊti 
sÊlasamÈdhipaÒÒÈkhanti-anuddayamettÈbhÈvanÈsa~khÈtÈni dhammÈni. 
SukittitÈnÊti suvaÓÓitÈni sukathitÈni. Kinti katvÈ? SamuddavelÈva 
duraccayÈnÊti tehi samuddavelÈ viya sappurisehi jÊvitatthampi duraccayÈnÊti 
vaÓÓitÈni, tasmÈ ahaÑ sÊlabhedabhayena khantimettÈdisamannÈgato hutvÈ 
mama kopassa sÊlavelantaÑ atikkamituÑ na adÈsinti Èha. 

ImissÈ pana Sa~khapÈladhammadesanÈya dasapi pÈramiyo 
labbhanti. TadÈ hi mahÈsattena sarÊrassa pariccattabhÈvo dÈnapÈramÊ 
nÈma hoti, tathÈr|penÈpi visatejena sÊlassa abhinnatÈ sÊlapÈramÊ, 
NÈgabhavanato nikkhamitvÈ samaÓadhammakaraÓaÑ 
nekkhammapÈramÊ, “idaÒcidaÒca kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti saÑvidahanaÑ 
paÒÒÈpÈramÊ, adhivÈsanavÊriyaÑ vÊriyapÈramÊ, adhivÈsanakhanti 
khantipÈramÊ, saccasamÈdÈnaÑ saccapÈramÊ, “mama sÊlaÑ na 
bhindissÈmÊ”ti adhiÔÔhÈnaÑ adhiÔÔhÈnapÈramÊ, anuddayabhÈvo 
mettÈpÈramÊ, vedanÈya majjhattabhÈvo upekkhÈpÈramÊti. 

 AthÈgamunti athekadivasaÑ vammikamatthake nipannaÑ disvÈ soÄasa 
bhojaputtÈ khararajjuÒca daÄhapÈsaÒca s|lÈni ca gahetvÈ mama santikaÑ 
ÈgatÈ. BhetvÈnÈti mama sarÊraÑ aÔÔhasu ÔhÈnesu bhinditvÈ 
sakaÓÔakakÈÄavettalatÈ2 pavesetvÈ. NÈsaÑ atikassa rajjunti thokaÑ gantvÈ 
sÊsaÑ me olambantaÑ disvÈ mahÈmagge nipajjÈpetvÈ puna nÈsampi me 
bhinditvÈ vaÔÔarajjuÑ atikassa ÈvunitvÈ kÈjakoÔiyaÑ laggetvÈ samantato 
pariggahetvÈ maÑ nayiÑsu. 

 AddasaÑs|ti samma Sa~khapÈla te bhojaputtÈ ekÈyane ekagamane 
ja~ghapadikamagge taÑ balena ca vaÓÓena ca upetar|paÑ passiÑsu, tvaÑ 
pana issariyasobhaggasiriyÈ ca paÒÒÈya ca bhÈvito vaÉÉhito, so tvaÑ 
evar|po 
______________________________________________________________ 
 1. AnvagataÑ (SyÈ, Ka) 2. KaÓÔakalatÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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samÈnopi kimatthaÑ tapaÑ karosi, kimicchanto uposathavÈsaÑ vasasi, 
sÊlaÑ rakkhasi. “AddasÈsin”tipi pÈÔho, ahaÑ ekÈyane mahÈmagge taÑ 
addasinti attho. AbhipatthayÈnoti patthento. TasmÈti yasmÈ manussayoniÑ 
patthemi, tasmÈ vÊriyena parakkamitvÈ tapokammaÑ karomi.  

 Surositoti suÔÔhu manulitto. Itoti imamhÈ NÈgabhavanÈ manussaloko 
kena uttaritaro. SuddhÊti maggaphalanibbÈnasa~khÈtÈ visuddhi. SaÑyamoti 
sÊlaÑ. IdaÑ so manussalokeyeva BuddhapaccekabuddhÈnaÑ uppattiÑ 
sandhÈyÈha. KÈhÈmÊti attano appaÔisandhikabhÈvaÑ karonto 
jÈtijarÈmaraÓassantaÑ karissÈmÊti. EvaÑ mahÈrÈja so Sa~khapÈlo 
manussalokaÑ vaÓÓesi. SaÑvaccharo meti evaÑ mahÈrÈja tasmiÑ 
manussalokaÑ vaÓÓente ahaÑ pabbajjÈya sinehaÑ katvÈ etadavocaÑ. 
Tattha UpaÔÔhitosmÊti annapÈnena ceva dibbehi ca kÈmaguÓehi pariciÓÓo 
mÈnito asmi. PalemÊti paremi gacchÈmi. CirappavuÔÔhosmÊti ahaÑ 
manussalokato cirappavuÔÔho asmi. 

 NÈbhisapitthÈti kacci nu kho mama puttÈdÊsu koci taÑ na akkosi na 
paribhÈsÊti pucchati. “NÈbhisajjethÈ”tipi pÈÔho, na kopesÊti attho. PaÔivihitoti 
paÔijaggito. MaÓÊ mamanti sace samma ŒÄÈra gacchasiyeva, evaÑ sante 
mama lohita~ko dhanahÈrako sabbakÈmadado maÓi saÑvijjati, taÑ uÄÈraÑ 
maÓiratanaÑ ÈdÈya tava gehaÑ gaccha, tattha imassÈnubhÈvena 
yÈvadicchakaÑ dhanaÑ laddhÈ puna imaÑ maÓiÑ ossajassu, ossajanto ca 
aÒÒattha anossajitvÈ attano udakacÈÔiyaÑ ossajeyyÈsÊti vatvÈ mayhaÑ 
maÓiratanaÑ upanesÊti vadati. 

 EvaÑ vatvÈ ŒÄÈro “athÈhaÑ mahÈrÈja nÈgarÈjÈnaÑ etadavocaÑ 
‘samma nÈhaÑ dhanenatthiko, pabbajituÑ pana icchÈmÊ’ti 
pabbajitaparikkhÈraÑ yÈcitvÈ teneva saddhiÑ NÈgabhavanÈ nikkhamitvÈ 
taÑ nivattetvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajitomhÊ”ti vatvÈ raÒÒo 
dhammakathaÑ kathento gÈthÈdvayamÈha– 
 
 191. “DiÔÔhÈ mayÈ mÈnusakÈpi kÈmÈ, 
 AsassatÈ vipariÓÈmadhammÈ. 
 ŒdÊnavaÑ kÈmaguÓesu disvÈ, 
 SaddhÈya’haÑ pabbajitomhi rÈja. 
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 192. DumapphalÈnÊva patanti mÈÓavÈ, 
 DaharÈ ca vuddhÈ ca sarÊrabhedÈ. 
 Etampi disvÈ pabbajitomhi rÈja, 
 ApaÓÓakaÑ sÈmaÒÒameva seyyo”ti. 

 Tattha SaddhÈyÈti kammaÒca phalaÒca nibbÈnaÒca saddahitvÈ. 
DumapphalÈnÊva patantÊti yathÈ rukkhaphalÈni pakkÈnipi apakkÈnipi 
patanti, tathÈ mÈÓavÈ daharÈ ca vuddhÈ ca patanti. ApaÓÓakanti aviraddhaÑ 
niyyÈnikaÑ. SÈmaÒÒameva seyyoti pabbajjÈva uttamÈti pabbajjÈya guÓaÑ 
disvÈ pabbajitomhi mahÈrÈjÈti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 193. “AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ, 
 BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino. 
 NÈgaÒca sutvÈna tavaÒca’ÄÈra, 
 KÈhÈmi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti. 

 Tattha ye bahuÔhÈnacintinoti ye bah|ni kÈraÓÈni jÈnanti. NÈgaÒcÈti 
tathÈ appamÈdavihÈrinaÑ nÈgarÈjÈnaÒca tava ca vacanaÑ sutvÈ.  
  Athassa ussÈhaÑ janento tÈpaso osÈnagÈthamÈha– 
 
 194. “AddhÈ have sevitabbÈ sapaÒÒÈ, 
 BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino. 
 NÈgaÒca sutvÈna mamaÒca rÈja, 
 Karohi puÒÒÈni anappakÈnÊ”ti. 

 EvaÑ so raÒÒo dhammaÑ desetvÈ tattheva cattÈro vassÈnamÈse vasitvÈ 
puna HimavantaÑ gantvÈ yÈvajÊvaÑ cattÈro brahmavihÈre bhÈvetvÈ 
brahmalok|pago ahosi. Sa~khapÈlopi yÈvajÊvaÑ uposathavÈsaÑ vasitvÈ rÈjÈ 
ca dÈnÈdÊni puÒÒÈni karitvÈ yathÈkammaÑ gatÈ. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ pitÈ 
tÈpaso Kassapo ahosi, BÈrÈÓasirÈjÈ Œnando, ŒÄÈro SÈriputto, 
Sa~khapÈlanÈgarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti. 
 

Sa~khapÈlajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ. 
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5. C|ÄasutasomajÈtakavaÓÓanÈ (525) 

 ŒmantayÈmi nigamanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
nekkhammapÈramiÑ Èrabbha kathesi. Paccuppannavatthu 
MahÈnÈradakassapajÈtakasadisameva1. AtÊte pana BÈrÈÓasÊ SudassanaÑ 
nÈma nagaraÑ ahosi, tattha2 Brahmadatto nÈma rÈjÈ ajjhÈvasi. Bodhisatto 
tassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti, dasamÈsaccayena mÈtukucchito 
nikkhami. Tassa pana puÓÓacandasassirikaÑ mukhaÑ ahosi, tenassa 
“SomakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. So viÒÒutaÑ patto sutavittako savanasÊlo 
ahosi, tena naÑ “Sutasomo”ti saÒjÈniÑsu. So vayappatto TakkasilÈyaÑ 
sabbasippÈni uggahetvÈ Ègato pitu santakaÑ setacchattaÑ labhitvÈ 
dhammena rajjaÑ kÈresi, mahantaÑ issariyaÑ ahosi. Tassa 
CandÈdevippamukhÈni soÄasa itthisahassÈni ahesuÑ. So aparabhÈge 
puttadhÊtÈhi vaÉÉhanto gharÈvÈse anabhirato araÒÒaÑ pavisitvÈ 
pabbajitukÈmo ahosi. 

 So ekadivasaÑ kappakaÑ ÈmantetvÈ “yadÈ me samma sirasmiÑ 
palitaÑ passeyyÈsi, tadÈ me ÈroceyyÈsÊ”ti Èha. Kappako tassa vacanaÑ 
sampaÔicchitvÈ aparabhÈge palitaÑ disvÈ ÈrocetvÈ “tena hi naÑ samma 
kappaka uddharitvÈ mama hatthe patiÔÔhapehÊ”ti vutte suvaÓÓasaÓÉÈsena 
uddharitvÈ raÒÒo hatthe Ôhapesi. TaÑ disvÈ mahÈsatto “jarÈya me sarÊraÑ 
abhibh|tan”ti bhÊto taÑ palitaÑ gahetvÈva pÈsÈdÈ otaritvÈ mahÈjanassa 
dassanaÔÔhÈne3 paÒÒatte rÈjapalla~ke nisÊditvÈ senÈpatippamukhÈni asÊti-
amaccasahassÈni purohitappamukhÈni saÔÔhibrÈhmaÓasahassÈni aÒÒe ca 
raÔÔhikajÈnapadanegamÈdayo bah| jane pakkosÈpetvÈ “sirasmiÑ me palitaÑ 
jÈtaÑ, ahaÑ mahallakosmi, mama pabbajitabhÈvaÑ jÈnÈthÈ”ti vatvÈ 
paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 195. “ŒmantayÈmi nigamaÑ, mittÈmacce parissaje. 
 SirasmiÑ palitaÑ jÈtaÑ, pabbajjaÑ dÈni roca’han”ti. 

 Tattha ÈmantayÈmÊti jÈnÈpemi. Roca’hanti rocemi ahaÑ, tassa me 
bhonto pabbajitabhÈvaÑ jÈnÈthÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 257 piÔÔhe. 2. TaÑ (I) 3. UpaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 
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 TaÑ sutvÈ tesu eko visÈradappatto hutvÈ gÈthamÈha– 
 
 196. “AbhuÑ me kathaÑ nu bhaÓasi, sallaÑ me deva urasi kappesi. 
 SattasatÈ te bhariyÈ, kathaÑ nu te tÈ bhavissantÊ”ti. 

 Tattha abhunti avaÉÉhiÑ. Urasi kappesÊti urasmiÑ sunisitadhotasattiÑ 
cÈresi. SattasatÈti samajÈtikÈ khattiyakaÒÒÈ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. KathaÑ nu 
te tÈ bhavissantÊti tÈ tava bhariyÈ tayi pabbajite anÈthÈ nippaccayÈ kathaÑ 
bhavissanti, etÈ anÈthÈ katvÈ tumhÈkaÑ pabbajjÈ nÈma na yuttÈti. 

 Tato mahÈsatto tatiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 197. “PaÒÒÈyihinti etÈ, daharÈ aÒÒampi tÈ gamissanti. 
 SaggaÒca patthayÈno, tena ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti. 

 Tattha paÒÒÈyihintÊti attano kammena paÒÒÈyissanti. AhaÑ etÈsaÑ kiÑ 
homi, sabbÈpetÈ daharÈ, yo aÒÒo rÈjÈ bhavissati, taÑ etÈ gamissantÊti. 

 AmaccÈdayo bodhisattassa paÔivacanaÑ dÈtuÑ asakkontÈ tassa mÈtu 
santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ ÈrocesuÑ. SÈ turitaturitÈ ÈgantvÈ “saccaÑ kira 
tvaÑ tÈta pabbajitukÈmosÊ”ti vatvÈ dve gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 198. “DulladdhaÑ me Èsi Sutasoma, 
 Yassa te homa’haÑ mÈtÈ. 
 YaÑ me vilapantiyÈ, 
 Anapekkho pabbajasi deva. 
 
 199. DulladdhaÑ me Èsi Sutasoma, 
 YaÑ taÑ ahaÑ vijÈyissaÑ. 
 YaÑ me vilapantiyÈ, 
 Anapekkho pabbajasi devÈ”ti. 
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 Tattha dulladdhanti yaÑ etaÑ mayÈ labhantiyÈ puttaÑ jammaÑ 
laddhaÑ dulladdhaÑ. YaÑ meti yena kÈraÓena mayi nÈnappakÈrakaÑ 
vilapantiyÈ tvaÑ pabbajituÑ icchasi, tena kÈraÓena tÈdisassa puttassa 
labhanaÑ mama dulladdhaÑ nÈmÈti. 

 Bodhisatto evaÑ paridevamÈnÈyapi mÈtarÈ saddhiÑ kiÒci na kathesi. SÈ 
roditvÈ kanditvÈ sayameva ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Athassa pitu ÈrocesuÑ. So 
ÈgantvÈ ekaÑ tÈva gÈthamÈha– 
 
 200. “Ko nÈme’so dhammo, 
 Sutasoma kÈ ca nÈma pabbajjÈ. 
 YaÑ no amhe jiÓÓe, 
 Anapekkho pabbajasi devÈ”ti. 

 Tattha yaÑ no amheti yaÑ tvaÑ amhÈkaÑ putto samÈno amhe jiÓÓe 
paÔijaggitabbakÈle appaÔijaggitvÈ papÈte silaÑ pavaÔÔento viya chaÉÉetvÈ 
anapekkho pabbajasi, tena taÑ vadÈmi ko nÈmeso tava dhammoti 
adhippÈyo. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto tuÓhÊ ahosi. Atha naÑ pitÈ “tÈta Sutasoma sacepi 
te mÈtÈpit|su sineho natthi, puttadhÊtaro te bah| taruÓÈ, tayÈ vinÈ vattituÑ 
na sakkhissanti, tesaÑ vuÉÉhippattakÈle pabbajissasÊ”ti vatvÈ sattamaÑ 
gÈthamÈha–  
 
 201. “PuttÈpi tuyhaÑ bahavo, daharÈ appattayobbanÈ. 
 MaÒj| tepi taÑ apassantÈ, maÒÒe dukkhaÑ nigacchantÊ”ti. 

 Tattha maÒj|ti madhuravacanÈ. NigacchantÊti nigacchissanti 
kÈyikacetasikadukkhaÑ paÔilabhissantÊti maÒÒÈmi. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto gÈthamÈha– 
 
 202. “Puttehi ca me etehi, 
 Daharehi appattayobbanehi. 
 MaÒj|hi sabbehipi tumhehi, 
 Cirampi ÔhatvÈ vinÈsabhÈvo”ti1. 
______________________________________________________________ 
 1. VinÈbhÈvoti (SÊ, SyÈ, I) 
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  Tattha sabbehipi tumhehÊti tÈta na kevalaÑ putteheva, atha kho 
tumhehipi aÒÒehipi sabbasa~khÈrehi ciraÑ ÔhatvÈpi dÊghamaddhÈnaÑ 
ÔhatvÈpi vinÈsabhÈvova1 niyato. Sakalasmimpi hi lokasannivÈse 
ekasa~khÈropi nicco nÈma natthÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto pitu dhammakathaÑ kathesi. So tassa dhammakathaÑ 
sutvÈ tuÓhÊ ahosi. Athassa sattasatÈnaÑ bhariyÈnaÑ ÈrocayiÑsu. TÈ ca 
pÈsÈdÈ oruyha tassa santikaÑ gantvÈ gopphakesu gahetvÈ paridevamÈnÈ 
gÈthamÈhaÑsu– 
 
 203. “ChinnaÑ nu tuyhaÑ hadayaÑ, 
 Adu te karuÓÈ ca natthi amhesu. 
 YaÑ no vikandantiyo, 
 Anapekkho pabbajasi devÈ”ti. 

 Tassattho–sÈmi Sutasoma amhe vidhavÈ katvÈ gacchantassa 
appamattakassapi sinehassa abhÈvena tava hadayaÑ amhesu chinnaÑ nu, 
udÈhu karuÓÈya abhÈvena kÈruÒÒaÑ vÈ natthi, yaÑ no evaÑ vikandantiyo 
pahÈya pabbajasÊti. 

 MahÈsatto tÈsaÑ pÈdam|le parivattitvÈ paridevamÈnÈnaÑ 
paridevanasaddaÑ sutvÈ anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 204. “Na ca mayhaÑ chinnaÑ hadayaÑ, 
 Atthi karuÓÈpi mayhaÑ tumhesu. 
 SaggaÒca patthayÈno, 
 Tena ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti. 

 Tattha saggaÒcÈti ahaÑ saggaÒca patthayanto yasmÈ ayaÑ pabbajjÈ 
nÈma BuddhÈdÊhi vaÓÓitÈ, tasmÈ pabbajissÈmi, tumhe mÈ cintayitthÈti tÈ 
assÈsesi. 

 Athassa aggamahesiyÈ ÈrocesuÑ. SÈ garubhÈrÈ paripuÓÓagabbhÈpi 
samÈnÈ ÈgantvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ ekamantaÑ ÔhitÈ tisso gÈthÈyo 
abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. VinÈbhÈvova (SÊ, SyÈ, I) 
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 205. DulladdhaÑ me Èsi Sutasoma, 
 Yassa te ahaÑ bhariyÈ. 
 YaÑ me vilapantiyÈ, 
 Anapekkho pabbajasi deva. 
 
 206. DulladdhaÑ me Èsi Sutasoma, 
 Yassa te ahaÑ bhariyÈ. 
 YaÑ me kucchipaÔisandhiÑ, 
 Anapekkho pabbajasi deva. 
 
 207. Paripakko me gabbho, 
 Kucchigato yÈva naÑ vijÈyÈmi. 
 MÈhaÑ ekÈ vidhavÈ, 
 PacchÈ dukkhÈni addakkhin”ti. 

 Tattha yaÑ meti yasmÈ mama vilapantiyÈ tvaÑ anapekkho pabbajasi, 
tasmÈ yaÑ mayÈ tava santikÈ aggamahesiÔÔhÈnaÑ laddhaÑ, taÑ 
dulladdhameva Èsi. DutiyagÈthÈya yasmÈ maÑ tvaÑ kucchipaÔisandhiÑ 
pahÈya anapekkho pabbajasi, tasmÈ yaÑ mayÈ tava bhariyattaÑ laddhaÑ, 
taÑ dulladdhaÑ meti attho. YÈva nanti yÈvÈhaÑ taÑ gabbhaÑ vijÈyÈmi, 
tÈva adhivÈsehÊti. 

 Tato mahÈsatto gÈthamÈha– 
 
 208. “Paripakko te gabbho, 
 Kucchigato i~gha tvaÑ vijÈyassu. 
 PuttaÑ anomavaÓÓaÑ, 
 TaÑ hitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. 

 Tattha puttanti bhadde tava gabbho paripakkoti jÈnÈmi, tvaÑ pana 
vijÈyamÈnÈ puttaÑ vijÈyissasi, na dhÊtaraÑ, sÈ tvaÑ sotthinÈ vijÈyassu 
puttaÑ, ahaÑ pana saddhiÑ tayÈ taÑ puttaÑ hitvÈ pabbajissÈmiyevÈti. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ sokaÑ sandhÈretuÑ asakkontÊ “ito dÈni 
paÔÔhÈya deva amhÈkaÑ sirÊ nÈma natthÊ”ti ubhohi hatthehi hadayaÑ 
dhÈrayamÈnÈ ass|ni muÒcantÊ mahÈsaddena paridevi. Atha naÑ 
samassÈsento mahÈsatto gÈthamÈha– 
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 209. “MÈ tvaÑ Cande rudi, 
 MÈ soci vanatimiramattakkhi. 
 Œroha varapÈsÈdaÑ, 
 Anapekkho ahaÑ gamissÈmÊ”ti. 

 Tattha mÈ tvaÑ Cande rudÊti bhadde CandÈdevi tvaÑ mÈ rodi mÈ soci. 
VanatimiramattakkhÊti girikaÓÓikapupphasamÈnanette. PÈÄiyaÑ pana 
“koviÄÈratambakkhÊ”ti likhitaÑ, tassÈ koviÄÈrapupphaÑ viya tambanetteti 
attho. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ ÔhÈtuÑ asakkontÊ pÈsÈdaÑ Èruyha rodamÈnÈ 
nasÊdi. Atha naÑ bodhisattassa jeÔÔhaputto disvÈ “kiÑ nu kho me mÈtÈ 
rodantÊ nisinnÈ”ti taÑ pucchanto gÈthamÈha– 
 
 210. “Ko taÑ amma kopesi, 
 KiÑ rodasi pekkhasi ca maÑ bÈÄhaÑ. 
 KaÑ avajjhaÑ ghÈtemi, 
 ©ÈtÊnaÑ udikkhamÈnÈnan”ti. 

 Tattha kopesÊti amma ko nÈma taÑ kopesi, ko te appiyaÑ akÈsi. 
Pekkhasi cÈti maÑ bÈÄaÑ pekkhantÊ kiÑ kÈraÓÈ rodasÊti adhippÈyo. KaÑ 
avajjhaÑ ghÈtemÊti aghÈtetabbampi kaÑ ghÈtemi attano ÒÈtÊnaÑ 
udikkhamÈnÈnaÒÒeva, akkhÈhi meti pucchati. 

 Tato devÊ gÈthamÈha– 
 
 211. “Na hi so sakkÈ hantuÑ, 
 VijitÈvÊ yo maÑ tÈta kopesi. 
 PitÈ te maÑ tÈta avaca, 
 Anapekkho ahaÑ gamissÈmÊ”ti. 

 Tattha vijitÈvÊti tÈta yo maÑ imissÈ pathaviyÈ vijitÈvÊ kopesi, 
appiyasamudÈcÈrena me hadaye kopaÒca sokaÒca pavesesi, so tayÈ hantuÑ 
na sakkÈ, maÑ hi tÈta tava pitÈ “ahaÑ rajjasiriÒca taÒca pahÈya araÒÒaÑ 
pavisitvÈ pabbajissÈmÊ”ti avaca, idaÑ me rodanakÈraÓanti. 
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 So tassÈ vacanaÑ sutvÈ “amma kiÑ nÈma tvaÑ kathesi, nanu evaÑ 
sante mayaÑ anÈthÈ nÈma bhavissÈmÈ”ti paridevanto gÈthamÈha– 
 
 212. “YohaÑ pubbe niyyÈmi, 
 UyyÈnaÑ mattakuÒjare ca yodhemi. 
 Sutasome pabbajite, 
 KathaÑ nu dÈni karissÈmÊ”ti. 

 Tassattho–Yo ahaÑ pubbe catu-ÈjaÒÒayuttaÑ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ rathaÑ abhiruyha uyyÈnaÑ gacchÈmi, 
mattakuÒjare ca yodhemi, aÒÒehi ca assakÊÄÈdÊhi kÊÄÈmi, svÈhaÑ idÈni 
Sutasome pabbajite kathaÑ karissÈmÊti. 

 Athassa kaniÔÔhabhÈtÈ sattavassiko te ubhopi rodante disvÈ mÈtaraÑ 
upasa~kamitvÈ “amma kiÑ kÈrÈÓÈ tumhe rodathÈ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ 
sutvÈ “tena hi mÈ rodatha, ahaÑ tÈtassa pabbajituÑ na dassÈmÊ”ti ubhopi te 
assÈsetvÈ dhÈtiyÈ saddhiÑ pÈsÈdÈ oruyha pitu santikaÑ gantvÈ “tÈta tvaÑ 
kira amhe akÈmake pahÈya ‘pabbajÈmÊ’ti vadasi, ahaÑ te pabbajituÑ na 
dassÈmÊ”ti pitaraÑ gÊvÈya daÄhaÑ gahetvÈ gÈthamÈha– 
 
 213. “MÈtucca me rudantyÈ, 
 JeÔÔhassa ca bhÈtuno akÈmassa. 
 Hatthepi te gahessaÑ, 
 Na hi gacchasi no akÈmÈnan”ti. 

 MahÈsatto cintesi “ayaÑ me paripanthaÑ karoti, kena nu kho naÑ 
upÈyena paÔikkamÈpeyyan”ti. Tato dhÈtiÑ oloketvÈ “amma dhÈti handimaÑ 
maÓikkhandhapiÄandhanaÑ, taveso hotu hatthe, puttaÑ apanehi, mÈ me 
antarÈyaÑ karÊ”ti sayaÑ puttaÑ hatthe gahetvÈ apanetuÑ asakkonto tassÈ 
laÒjaÑ paÔijÈnetvÈ gÈthamÈha– 
 
 214. “UÔÔhehi tvaÑ dhÈti, 
 ImaÑ kumÈraÑ ramehi aÒÒattha. 
 MÈ me paripanthamakÈsi, 
 SaggaÑ mama patthayÈnassÈ”ti. 
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 Tattha imaÑ kumÈranti amma dhÈti tvaÑ uÔÔhehi, imaÑ kumÈraÑ 
apanetvÈ ÈgantvÈ imaÑ maÓiÑ gahetvÈ aÒÒattha naÑ abhiramehÊti. 

 SÈ laÒjaÑ labhitvÈ kumÈraÑ saÒÒÈpetvÈ ÈdÈya aÒÒattha gantvÈ 
paridevamÈnÈ gÈthamÈha– 
 
 215. “YaÑ n|nimaÑ dadeyyaÑ1 pabha~karaÑ, 
 Ko nu me iminÈttho. 
 Sutasome pabbajite, 
 KiÑ nu menaÑ karissÈmÊ”ti. 

 Tassattho–yaÑ n|na ahaÑ imaÑ laÒjatthÈya gahitaÑ pabha~karaÑ 
suppabhÈsaÑ maÓiÑ dadeyyaÑ1, ko nu mayhaÑ Sutasomanarinde pabbajite 
iminÈ attho, kiÑ nu menaÑ karissÈmi, ahaÑ tasmiÑ pabbajite imaÑ 
labhissÈmi, labhantÊpi ca kiÑ nu kho etaÑ karissÈmi, passatha me 
kammanti. 

 Tato MahÈsenagutto cintesi “ayaÑ rÈjÈ ‘gehe me dhanaÑ mandan’ti 
saÒÒaÑ karoti maÒÒe, bahubhÈvamassa kathessÈmÊ”ti. So uÔÔhÈya vanditvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 216. “Koso ca tuyhaÑ vipulo, 
 KoÔÔhÈgÈraÒca tuyhaÑ parip|raÑ. 
 PathavÊ ca tuyhaÑ vijitÈ, 
 Ramassu mÈ pabbaji devÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto gÈthamÈha– 
 
 217. “Koso ca mayhaÑ vipulo, 
 KoÔÔhÈgÈraÒca mayhaÑ parip|raÑ. 
 PathavÊ ca mayhaÑ vijitÈ, 
 TaÑ hitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ tasmiÑ apagate KulavaÉÉhanaseÔÔhi nÈma uÔÔhÈya vanditvÈ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. JaheyyaÑ (I) 
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 218. “Mayhampi dhanaÑ pah|taÑ, sa~khyÈtuÑ nopi deva sakkomi. 
 TaÑ te dadÈmi sabbampi, ramassu mÈ pabbaji devÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto gÈthamÈha– 
 
 219. “JÈnÈmi dhanaÑ pah|taÑ, KulavaÉÉhana p|jito tayÈ ca’smi. 
 SaggaÒca patthayÈno, tena ahaÑ pabbajissÈmÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ KulavaÉÉhane apagate mahÈsatto SomadattaÑ 
kaniÔÔhabhÈtaraÑ ÈmantetvÈ “tÈta ahaÑ paÒjarapakkhitto vanakukkuÔo viya 
ukkaÓÔhito, maÑ gharÈvÈse anabhirati abhibhavati, ajjeva pabbajissÈmi, 
tvaÑ imaÑ rajjaÑ paÔipajjÈ”ti rajjaÑ niyyÈdento gÈthamÈha– 
 
 220. “UkkaÓÔhitosmi bÈÄhaÑ, arati maÑ Somadatta Èvisati. 
 BahukÈpi me antarÈyÈ, ajjevÈhaÑ pabbajissÈmÊ”ti. 

 TaÑ sutvÈ sopi pabbajitukÈmo taÑ dÊpento itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 221. “IdaÑ ca tuyhaÑ rucitaÑ, Sutasoma ajjeva dÈni tvaÑ pabbaja. 
 Ahampi pabbajissÈmi, na ussahe tayÈ vinÈ ahaÑ ÔhÈtun”ti. 

 Atha naÑ so paÔikkhipitvÈ upaÉÉhaÑ gÈthamÈha– 
 
 222. “Na hi sakkÈ pabbajituÑ, nagare na hi paccati janapade cÈ”ti. 

 Tattha na hi paccatÊti idÈneva tÈva mama pabbajjÈdhippÈyaÑ sutvÈva 
imasmiÑ dvÈdasayojanike Sudassananagare ca sakalajanapade ca na paccati, 
koci uddhane aggiÑ na jÈleti, amhesu pana dvÊsu pabbajitesu anÈthÈva 
raÔÔhavÈsino bhavissanti, tasmÈ na hi sakkÈ tayÈ pabbajituÑ, ahameva 
pabbajissÈmÊti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈjano mahÈsattassa pÈdam|le parivattitvÈ paridevanto 
upaÉÉhagÈthamÈha– 

 “Sutasome pabbajite, kathaÑ nu dÈni karissÈmÈ”ti. 

 Tato mahÈsatto “alaÑ mÈ socayittha, ahaÑ cirampi ÔhatvÈ tumhehi vinÈ 
bhavissÈmi, uppannasa~khÈro hi nicco nÈma natthÊ”ti mahÈjanassa 
dhammaÑ kathento Èha– 
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 223. “UpanÊyatidaÑ maÒÒe, parittaÑ udakaÑva ca~kavÈramhi. 
 EvaÑ suparittake jÊvite, na ca pamajjituÑ kÈlo. 
 
 224. UpanÊyatidaÑ maÒÒe, parittaÑ udakaÑva ca~kavÈramhi. 
 EvaÑ suparittake jÊvite, andhabÈlÈ pamajjanti. 
 
 225. Te vaÉÉhayanti nirayaÑ, tiracchÈnayoniÒca pettivisayaÒca. 
 TaÓhÈya bandhanabaddhÈ, vaÉÉhenti asurakÈyan”ti. 

 Tattha upanÊyatidaÑ maÒÒeti tÈta “idaÑ jÊvitaÑ upanÊyatÊ”ti ahaÑ 
maÒÒÈmi. AÒÒesu suttesu upasaÑharaÓattho upaniyyanattho, idha pana 
pariyÈdÈnattho. TasmÈ yathÈ parittaÑ udakaÑ rajakÈnaÑ khÈraca~kavÈre 
pakkhittaÑ sÊghaÑ pariyÈdiyati, tathÈ jÊvitampi. EvaÑ suparittake jÊvite taÑ 
parittakaÑ Èyusa~khÈraÑ gahetvÈ vicarantÈnaÑ sattÈnaÑ na puÒÒakiriyÈya 
pamajjituÑ kÈlo, appamÈdova kÈtuÑ vaÔÔatÊti ayamettha attho. AndhabÈlÈ 
pamajjantÊti ajarÈmarÈ viya hutvÈ g|thakalale s|karÈ viya hutvÈ kÈmapa~ke 
nimujjantÈ pamajjanti. AsurakÈyanti kÈÄakaÒjika-asurayoniÒca vaÉÉhentÊti 
attho. 

 EvaÑ mahÈsatto mahÈjanassa dhammaÑ desetvÈ PubbakaÑ1 nÈma 
pÈsÈdaÑ Èruyha sattamÈya bh|miyÈ Ôhito khaggena c|ÄaÑ chinditvÈ “ahaÑ 
tumhÈkaÑ kiÒci na homi, attano rÈjÈnaÑ gaÓhathÈ”ti saveÔhanaÑ c|ÄaÑ 
mahÈjanassa antare khipi. TaÑ gahetvÈ mahÈjano bh|miyaÑ parivaÔÔento 
parivaÔÔento paridevi. TasmiÑ ÔhÈne mahantaÑ rajaggaÑ uÔÔhahi. 
PaÔikkamitvÈ Ôhitajano taÑ oloketvÈ “raÒÒÈ c|ÄaÑ chinditvÈ saveÔhanÈ c|ÄÈ 
mahÈjanassa antare khittÈ bhavissati, tenÈyaÑ pÈsÈdassa avid|re rajavaÔÔi 
uggatÈ”ti paridevanto gÈthamÈha– 
 
 226. “�haÒÒate rajaggaÑ avid|re, Pubbakamhi ca pÈsÈde. 
 MaÒÒe no kesÈ chinnÈ, yasassino dhammarÈjassÈ”ti. 

 Tattha |haÒÒateti uÔÔhahati. Rajagganti rajakkhandho. Avid|reti ito 
amhÈkaÑ ÔhitaÔÔhÈnato avid|re. PubbakamhÊti PubbakapÈsÈdassa2 samÊpe. 
MaÒÒe noti amhÈkaÑ dhammarÈjassa kesÈ chinnÈ bhavissantÊti maÒÒÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. PupphakaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. PupphakamhÊti pupphakapÈsÈdassa (SÊ, SyÈ, I) 
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 MahÈsatto paricÈrikaÑ pesetvÈ pabbajitaparikkhÈre ÈharÈpetvÈ 
kappakena kesamassuÑ ohÈrÈpetvÈ ala~kÈraÑ sayanapiÔÔhe pÈtetvÈ 
rattapaÔÈnaÑ dasÈni chinditvÈ tÈni kÈsÈyÈni nivÈsetvÈ mattikÈpattaÑ vÈma-
aÑsak|Ôe laggetvÈ kattaradaÓÉaÑ ÈdÈya mahÈtale aparÈparaÑ ca~kamitvÈ 
pÈsÈdÈ otaritvÈ antaravÊthiÑ paÔipajji. GacchantaÑ pana naÑ na koci 
saÒjÈni. Athassa sattasatÈ khattiyakaÒÒÈ pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ taÑ adisvÈ 
ÈbharaÓabhaÓÉameva disvÈ otaritvÈ avasesÈnaÑ soÄasasahassÈnaÑ itthÊnaÑ 
santikaÑ gantvÈ “amhÈkaÑ1 piyasÈmiko Sutasomamahissaro pabbajito”ti 
mahÈsaddena paridevamÈnÈva bahi nikkhamiÑsu. TasmiÑ khaÓe mahÈjano 
tassa pabbajitabhÈvaÑ aÒÒÈsi, sakalanagaraÑ sa~khubhitvÈ “rÈjÈ kira no 
pabbajito”ti rÈjadvÈre sannipati, mahÈjano “idha rÈjÈ bhavissati, ettha 
bhavissatÊ”ti pÈsÈdÈdÊni raÒÒo paribhogaÔÔhÈnÈni gantvÈ rÈjÈnaÑ adisvÈ– 
 
 227. “Ayamassa pÈsÈdo, sovaÓÓapupphamÈlyavÊtikiÓÓo. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
 
 228. Ayamassa pÈsÈdo, sovaÓÓapupphamÈlyavÊtikiÓÓo. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghena. 
 
 229. Idamassa k|ÔÈgÈraÑ, sovaÓÓapupphamÈlyavÊtikiÓÓaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
 
 230. Idamassa k|ÔÈgÈraÑ, sovaÓÓapupphamÈlyavÊtikiÓÓaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghena. 
 
 231. Ayamassa asokavanikÈ, supupphitÈ sabbakÈlikÈ rammÈ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
 
 232. Ayamassa asokavanikÈ, supupphitÈ sabbakÈlikÈ rammÈ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghena. 
 
 233. Idamassa uyyÈnaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
______________________________________________________________ 
 1. TumhÈkaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 234. Idamassa uyyÈnaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghena. 
 
 235. Idamassa kaÓikÈravanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
 
 236. Idamassa kaÓikÈravanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghena. 
 
 237. Idamassa pÈÔalivanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
 
 238. Idamassa pÈÔalivanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghena. 
 
 239. Idamassa ambavanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
 
 240. Idamassa ambavanaÑ, supupphitaÑ sabbakÈlikaÑ rammaÑ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghena. 
 
 241. Ayamassa pokkharaÓÊ, saÒchannÈ aÓÉajehi vÊtikiÓÓÈ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo itthÈgÈrehi. 
 
 242. Ayamassa pokkharaÓÊ, saÒchannÈ aÓÉajehi vÊtikiÓÓÈ. 
 Yahimanuvicari rÈjÈ, parikiÓÓo ÒÈtisa~ghenÈ”ti– 

imÈhi gÈthÈhi paridevanto vicari. 

 Tattha vÊtikiÓÓoti sovaÓÓapupphehi ca nÈnÈmÈlyehi ca samokiÓÓo. 
ParikiÓÓoti parivÈrito. ItthÈgÈrehÊti dÈsiyo upÈdÈya itthiyo itthÈgÈrÈ nÈma. 
©Ètisa~ghenÈti amaccÈpi idha ÒÈtayo eva. K|ÔÈgÈranti sattaratanavicitto 
sayanak|ÔÈgÈragabbho. AsokavanikÈti asokavanabh|mi. SabbakÈlikÈti 
sabbakÈlaparibhogakkhamÈ niccapupphitÈ vÈ1. UyyÈnanti 
NandanavanacittalatÈvanasadisaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ca (SÊ, SyÈ) 
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uyyÈnaÑ. SabbakÈlikanti chasupi ut|su uppajjanakapupphaphala-
saÒchannaÑ. KaÓikÈravanÈdÊsu sabbakÈlikanti sabbakÈle 
supupphitaphalitameva. SaÒchannÈti nÈnÈvidhehi jalajathalajakusumehi 
suÔÔhu saÒchannÈ. AÓÉajehi vÊtikiÓÓÈti sakuÓasaÑghehi okiÓÓÈ. 

 EvaÑ tesu tesu ÔhÈnesu paridevitvÈ mahÈjano puna rÈja~gaÓaÑ 
ÈgantvÈ– 
 
 243. “RÈjÈ vo kho pabbajito, 
 Sutasomo rajjaÑ imaÑ pahatvÈna. 
 KÈsÈyavatthavasano, 
 NÈgova ekako caratÊ”ti– 

gÈthaÑ vatvÈ attano ghare vibhavaÑ pahÈya puttadhÊtaro hattesu gahetvÈ 
nikkhamitvÈ bodhisattasseva santikaÑ agamÈsi, tathÈ mÈtÈpitaro puttadÈrÈ 
soÄasasahassÈ ca nÈÔakitthiyo. SakalanagaraÑ tucchaÑ viya ahosi, 
janapadavÈsinopi tesaÑ pacchato pacchato gamiÑsu. Bodhisatto 
dvÈdasayojanikaÑ parisaÑ gahetvÈ HimavantÈbhimukho pÈyÈsi. Athassa 
abhinikkhamanaÑ ÒatvÈ Sakko VissakammaÑ ÈmantetvÈ “tÈta Vissakamma 
SutasomamahÈrÈjÈ abhinikkhamanaÑ nikkhanto, vasanaÔÔhÈnaÑ laddhuÑ 
vaÔÔati, samÈgamo ca mahÈ bhavissati, gaccha Himavantapadese Ga~gÈtÊre 
tiÑsayojanÈyÈmaÑ paÒcadasayojanavitthataÑ1 assamapadaÑ mÈpehÊ”ti 
pesesi. So tathÈ katvÈ tasmiÑ assamapade pabbajitaparikkhÈre paÔiyÈdetvÈ 
ekapadikamaggaÑ mÈpetvÈ2 devalokameva gato. 

 MahÈsatto tena maggena gantvÈ taÑ assamapadaÑ pavisitvÈ paÔhamaÑ 
sayaÑ pabbajitvÈ pacchÈ sese pabbÈjesi, aparabhÈge bah| pabbajiÑsu. 
TiÑsayojanikaÑ ÔhÈnaÑ parip|ri. Vissakammena pana 
assamamÈpitaniyÈmo ca bah|naÑ pabbajitaniyÈmo ca bodhisattassa 
assamapadasaÑvidahitaniyÈmo ca HatthipÈlajÈtake3 Ègatanayeneva 
veditabbo. Tattha mahÈsatto yassa yasseva kÈmavitakkÈdi micchÈvitakko 
uppajjati, taÑ taÑ ÈkÈsena upasa~kamitvÈ ÈkÈse palla~kena nisÊditvÈ 
ovadanto gÈthÈdvayamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcayojanavitthataÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. NÊharitvÈ (SÊ, SyÈ, I) 3. Khu 5. 350 piÔÔhe. 
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 244. “MÈssu pubbe ratikÊÄitÈni, hasitÈni ca anussarittha. 
 MÈ vo kÈmÈ haniÑsu, rammaÑ hi SudassanaÑ nagaraÑ. 
 
 245. MettacittaÒca bhÈvetha, appamÈÓaÑ divÈ ca ratto ca. 
 Agacchittha devapuraÑ, ÈvÈsaÑ puÒÒakamminan”ti. 

 Tattha ratikÊÄitÈnÊti kÈmaratiyo ca kÈyavÈcÈkhiÉÉÈvasena1 

pavattakÊÄitÈni ca. MÈ vo kÈmÈ haniÑs|ti mÈ tumhe vatthukÈmakilesakÈmÈ 
haniÑsu. RammaÑ hÊti SudassananagaraÑ nÈma ramaÓÊyaÑ, taÑ mÈ 
anussarittha. Mettacittanti idaÑ desanÈmattameva, so pana cattÈropi 
brahmavihÈre Ècikkhi. AppamÈÓanti appamÈÓasattÈrammaÓaÑ. 
AgacchitthÈti gamissatha. Devapuranti brahmalokaÑ. 

 Sopi isigaÓo tassovÈde ÔhatvÈ brahmalokaparÈyaÓo ahosÊti sabbaÑ 
HatthipÈlajÈtake Ègatanayeneva kathetabbaÑ.  

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi “tadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, CandÈdevÊ 
RÈhulamÈtÈ, jeÔÔhaputto SÈriputto, kaniÔÔhaputto RÈhulo, dhÈti KhujjuttarÈ, 
KulavaÉÉhanaseÔÔhi Kassapo, MahÈsenagutto MoggallÈno, 
SomadattakumÈro Œnando, sesaparisÈ BuddhaparisÈ, SutasomarÈjÈ pana 
ahameva ahosin”ti. 
 

C|ÄasutasomajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ. 
 

JÈtakuddÈnaÑ 

     SuvapaÓÉitajambuka kuÓÉalino, 
     VarakaÒÒamalambusajÈtakaÑ ca. 
     Pavaruttamasa~khasirÊvhayako, 
     Sutasoma-arindamarÈjavaro. 

 
CattÈlÊsanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 

______________________________________________________________ 
 1. KÈyavÈcÈcittakÊÄÈvasena (SÊ, SyÈ)

 



  

18. PaÓÓÈsanipÈta 
 

1. NiÄinikÈjÈtakavaÓÓanÈ (526) 

 Uddayhate janapadoti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
purÈÓadutiyikÈpalobhanaÑ Èrabbha kathesi. Kathento ca taÑ bhikkhuÑ 
“kena ukkaÓÔhÈpitosÊ”ti pucchitvÈ “purÈÓadutiyikÈyÈ”ti vutte “na esÈ kho 
bhikkhu idÈneva tava anatthakÈrikÈ, pubbepi tvaÑ etaÑ nissÈya jhÈnÈ 
parihÈyitvÈ mahÈvinÈsaÑ patto”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto 
udiccabrÈhmaÓamahÈsÈlakule nibbattitvÈ vayappatto uggahitasippo 
isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ Himavantapadese vÈsaÑ 
kappesi. AlambusÈjÈtake vuttanayeneva taÑ paÔicca ekÈ migÊ gabbhaÑ 
paÔilabhitvÈ puttaÑ vijÈyi, “Isisi~go”tvevassa nÈmaÑ ahosi. Atha naÑ pitÈ 
vayappattaÑ pabbÈjetvÈ kasiÓaparikammaÑ uggaÓhÈpesi. So na cirasseva 
jhÈnÈbhiÒÒÈ uppÈdetvÈ jhÈnasukhena kÊÄi, ghoratapo paramadhitindriyo1 
ahosi. Tassa sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ kampi. Sakko Èvajjento taÑ 
kÈraÓaÑ ÒatvÈ “upÈyenassa sÊlaÑ bhindissÈmÊ”ti tÊÓi saÑvaccharÈni 
sakalakÈsiraÔÔhe vuÔÔhiÑ nivÈresi, raÔÔhaÑ aggidaÉÉhaÑ viya ahosi. Sasse 
asampajjamÈne dubbhikkhapÊÄitÈ manussÈ sannipatitvÈ rÈja~gaÓe 
upakkosiÑsu. Atha ne rÈjÈ vÈtapÈne Ôhito “kiÑ etan”ti pucchi. MahÈrÈja tÊÓi 
saÑvaccharÈni devassa avassantattÈ2 sakalaraÔÔhaÑ uddayhati, manussÈ 
dukkhitÈ, devaÑ vassÈpehi devÈti. RÈjÈ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ uposathaÑ 
upavasantopi vassaÑ vassÈpetuÑ nÈsakkhi. 

 TasmiÑ kÈle Sakko aÉÉharattasamaye tassa sirigabbhaÑ pavisitvÈ 
ekobhÈsaÑ katvÈ vehÈse aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈ “kosi tvan”ti pucchi. 
SakkohamasmÊti. KenatthenÈgatosÊti. Vassati te  
______________________________________________________________ 
 1. ParamÈbhijitindriyo (SÊ, SyÈ) 2. Avassantassa (SÊ, SyÈ, I) 
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mahÈrÈja raÔÔhe devoti. Na vassatÊti. JÈnÈsi panassa avassanakÈraÓanti. Na 
jÈnÈmi sakkÈti. MahÈrÈja Himavantapadese Isisi~go nÈma tÈpaso paÔivasati 
ghoratapo paramadhitindriyo. So nibaddhaÑ deve vassante kujjhitvÈ ÈkÈsaÑ 
olokesi, tasmÈ devo na vassatÊti. IdÈni panettha kiÑ kÈtabbanti. Tassa tape 
bhinne devo vassissatÊti. Ko panassa tapaÑ bhindituÑ samatthoti. DhÊtÈ te 
mahÈrÈja NiÄinikÈ samatthÈ, taÑ pakkosÈpetvÈ “asukaÔÔhÈnaÑ nÈma gantvÈ 
tÈpasassa tapaÑ bhindÈhÊ”ti pesehÊti. EvaÑ so rÈjÈnaÑ anusÈsitvÈ 
sakaÔÔhÈnameva agamÈsi. RÈjÈ punadivase amaccehi saddhiÑ mantetvÈ 
dhÊtaraÑ pakkosÈpetvÈ paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1. “Uddayhate1 janapado, raÔÔhaÒcÈpi vinassati. 
 Ehi NiÄinike2 gaccha, taÑ me brÈhmaÓamÈnayÈ”ti. 

 Tattha taÑ meti taÑ mama anatthakÈriÑ brÈhmaÓaÑ attano vasaÑ 
Ènehi, kilesarativasenassa sÊlaÑ bhindÈhÊti. 

 TaÑ sutvÈ sÈ dutiyaÑ gÈthamÈha– 
 
 2. “NÈhaÑ dukkhakkhamÈ rÈja, nÈhaÑ addhÈnakovidÈ. 
 KathaÑ ahaÑ gamissÈmi, vanaÑ kuÒjarasevitan”ti. 

 Tattha dukkhakkhamÈti ahaÑ mahÈrÈja dukkhassa khamÈ na homi, 
addhÈnampi na jÈnÈmi, sÈhaÑ kathaÑ gamissÈmÊti. 

 Tato rÈjÈ dve gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 3. “PhÊtaÑ janapadaÑ gantvÈ, hatthinÈ ca rathena ca. 
 DÈrusa~ghÈÔayÈnena, evaÑ gaccha NiÄinike. 
 
 4. Hatthi-assarathe1 pattÊ, gacchevÈdÈya khattiye. 
 Taveva vaÓÓar|pena, vasaÑ ta’mÈnayissasÊ”ti. 

 Tattha dÈrusa~ghÈÔayÈnenÈti amma NiÄinike na tvaÑ padasÈ gamissasi, 
phÊtaÑ pana subhikkhaÑ khemaÑ attano janapadaÑ hatthivÈhanehi ca 
rathavÈhanehi 
______________________________________________________________ 
 1. UÉÉayhate (SÊ, I) 2. NaÄinike (SÊ, SyÈ, I) 
 3. HatthÊ assarathÈ (SÊ, I), hatthÊ assÈ rathÈ (SyÈ)
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ca gantvÈ tato parampi ajjhokÈse paÔicchannena vayhÈdinÈ udakaÔÔhÈne 
nÈvÈsa~khÈtena dÈrusa~ghÈÔayÈnena gaccha. VaÓÓar|penÈti evaÑ 
akilamamÈnÈ gantvÈ tava vaÓÓena ceva r|pasampadÈya ca taÑ brÈhmaÓaÑ 
attano vasaÑ ÈnayissasÊti. 

 EvaÑ so dhÊtarÈ saddhiÑ akathetabbampi raÔÔhaparipÈlanaÑ nissÈya 
kathesi. SÈpi “sÈdh|”ti sampaÔicchi. AthassÈ sabbaÑ dÈtabbayuttakaÑ datvÈ 
amaccehi saddhiÑ uyyojesi. AmaccÈ taÑ ÈdÈya paccantaÑ patvÈ tattha 
khandhÈvÈraÑ nivÈsÈpetvÈ rÈjadhÊtaraÑ ukkhipÈpetvÈ vanacarakena 
desitena maggena HimavantaÑ pavisitvÈ pubbaÓhasamaye tassa 
assamapadassa samÊpaÑ pÈpuÓiÑsu. TasmiÑ khaÓe bodhisatto puttaÑ 
assamapade nivÈsÈpetvÈ1 sayaÑ phalÈphalatthÈya araÒÒaÑ paviÔÔho hoti. 
Vanacarako sayaÑ assamaÑ agantvÈ tassa pana dassanaÔÔhÈne ÔhatvÈ 
NiÄinikÈya taÑ dassento dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 5. “KadalÊdhajapaÒÒÈÓo, ÈbhujÊparivÈrito. 
 Eso padissati rammo, Isisi~gassa assamo. 
 
 6. Eso aggissa sa~khÈto, eso dh|mo padissati. 
 MaÒÒe no aggiÑ hÈpeti, Isisi~go mahiddhiko”ti. 

 Tattha kadalÊsa~khÈtÈ dhajÈ paÒÒÈÓaÑ2 assÈti kadalÊdhajapaÒÒÈÓo. 
ŒbhujÊparivÈritoti bhujapattavanaparikkhitto. Sa~khÈtoti eso aggi assa 
Isisi~gassa jhÈnena sa~khÈto paccakkhagato3 jalati. MaÒÒe no agginti aggiÑ 
no hÈpeti juhati paricaratÊti maÒÒÈmi. 

 AmaccÈpi bodhisattassa araÒÒaÑ paviÔÔhavelÈya assamaÑ parivÈretvÈ 
ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ rÈjadhÊtaraÑ isivesaÑ gÈhÈpetvÈ suvaÓÓacÊrakena 
nivÈsanapÈrupanaÑ katvÈ sabbÈla~kÈrehi ala~karitvÈ tantubaddhaÑ 
cittageÓÉukaÑ gÈhÈpetvÈ assamapadaÑ pesetvÈ sayaÑ bahi rakkhantÈ 
aÔÔhaÑsu. SÈ tena geÓÉukena kÊÄantÊ ca~kamakoÔiyaÑ otari. TasmiÑ khaÓe 
Isisi~go paÓÓasÈladvÈre pÈsÈÓaphalake nisinno hoti. So taÑ ÈgacchantiÑ 
disvÈ bhÊtatasito uÔÔhÈya paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. NivattetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 2. KadalÊsa~khÈtaÑ dhajapaÒÒÈÓaÑ (Ka) 
 3. Paccakkhato (Ka) 

 



206 KhuddakanikÈya 

aÔÔhÈsi. SÈpissa paÓÓasÈladvÈraÑ gantvÈ kÊÄiyeva. SatthÈ taÒca tato uttari ca 
atthaÑ pakÈsento tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 7. “TaÒca disvÈna ÈyantiÑ, ÈmuttamaÓikuÓÉalaÑ. 
 Isisi~go pÈvisi bhÊto, assamaÑ paÓÓachÈdanaÑ. 
 
 8. Assamassa ca sÈ dvÈre, geÓÉukena’ssa kÊÄati. 
 VidaÑsayantÊ a~gÈni, guyhaÑ pakÈsitÈni ca. 
 
 9. TaÒca disvÈna kÊÄantiÑ, paÓÓasÈlagato jaÔÊ. 
 AssamÈ nikkhamitvÈna, idaÑ vacanamabravÊ”ti. 

 Tattha geÓÉukena’ssÈti assa Isisi~gassa assamadvÈre geÓÉukena kÊÄati. 
VidaÑsayantÊti dassentÊ. GuyhaÑ pakÈsitÈni cÈti guyhaÒca rahassa~gaÑ 
pakÈsitÈni ca pÈkaÔÈni mukhahatthÈdÊni. AbravÊti so kira paÓÓasÈlÈya ÔhatvÈ 
cintesi “sacÈyaÑ yakkho bhaveyya, paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ maÑ1 

murumurÈpetvÈ khÈdeyya, nÈyaÑ yakkho, tÈpaso bhavissatÊ”ti assamÈ 
nikkhamitvÈ pucchanto gÈthamÈha– 
 
 10. “Ambho ko nÈma so rukkho, yassa te’vaÑgataÑ phalaÑ. 
 D|repi khittaÑ pacceti, na taÑ ohÈya gacchatÊ”ti. 

 Tattha yassa te’vaÑgataÑ phalanti yassa tava rukkhassa evaÑgatikaÑ 
manoramaÑ phalaÑ. Ko nÈma so rukkhoti citrageÓÉukassa adiÔÔhapubbattÈ 
“rukkhaphalena tena bhavitabban”ti maÒÒamÈno evaÑ pucchati. 

 Athassa sÈ rukkhaÑ ÈcikkhantÊ gÈthamÈha– 
 
 11. “Assamassa mama brahme, samÊpe GandhamÈdane. 
 Bahavo tÈdisÈ rukkhÈ, yassa te’vaÑgataÑ phalaÑ. 
 D|repi khittaÑ pacceti, na maÑ ohÈya gacchatÊ”ti. 

 Tattha samÊpe GandhamÈdaneti GandhamÈdanapabbate mama 
assamassa samÊpe. Yassa te’vaÑgatanti yassa evaÑgataÑ, ta-kÈro 
byaÒjanasandhikaroti. 
______________________________________________________________ 
 1. Mama maÑsaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 Iti sÈ musÈvÈdaÑ abhÈsi. Itaropi saddahitvÈ “tÈpaso eso”ti saÒÒÈya 
paÔisanthÈraÑ karonto gÈthamÈha– 
 
 12. “Et| bhavaÑ assami’maÑ adetu, 
 PajjaÒca bhakkhaÒca paÔiccha dammi. 
 IdamÈsanaÑ atra bhavaÑ nisÊdatu, 
 Ito bhavaÑ m|laphalÈni bhuÒjat|”ti. 

 Tattha assami’manti assamaÑ imaÑ bhavaÑ pavisatu. Adet|ti 
yathÈsannihitaÑ ÈhÈraÑ paribhuÒjatu. Pajjanti pÈdabbhaÒjanaÑ. Bhakkhanti 
madhuraphalÈphalaÑ. PaÔicchÈti paÔiggaÓha. IdamÈsananti paviÔÔhakÈle 
evamÈha. 

 TassÈ1 paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ kaÔÔhattharaÓe nisÊdantiyÈ suvaÓÓacÊrake 
dvidhÈ gate sarÊraÑ appaÔicchannaÑ ahosi. TÈpaso mÈtugÈmasarÊrassa 
adiÔÔhapubbattÈ taÑ disvÈ “vaÓo eso “ti saÒÒÈya evamÈha– 
 
 13. “KiÑ te idaÑ |r|namantarasmiÑ, 
 SupicchitaÑ kaÓharivappakÈsati. 
 AkkhÈhi me pucchito etamatthaÑ, 
 Kose nu te uttama~gaÑ paviÔÔhan”ti. 

 Tattha supicchitanti dvinnaÑ |r|naÑ samÈgamakÈle suphusitaÑ 
sippipuÔamukhasaÓÔhÈnaÑ. SubhalakkhaÓena hi asamannÈgatÈya taÑ 
ÔhÈnaÑ ÈvÈÔadhÈtukaÑ hoti; samannÈgatÈya abbhunnataÑ 
sippipuÔamukhasaÓÔhÈnaÑ. KaÓharivappakÈsatÊti ubhosu passesu kÈÄakaÑ 
viya khÈyati. Kose nu te uttama~gaÑ paviÔÔhanti tava uttama~gaÑ 
li~gasaÓÔhÈnaÑ na paÒÒÈyati, kiÑ nu taÑ tava sarÊrasa~khÈte kose 
paviÔÔhanti pucchati. 

 Atha naÑ sÈ vaÒcayantÊ gÈthÈdvayamÈha– 
 
 14. “AyaÑ vane m|laphalesanaÑ caraÑ, 
 ŒsÈdayiÑ acchaÑ sughorar|paÑ. 
 So maÑ patitvÈ sahasÈ’jjhapatto, 
 Panujja maÑ abbahi uttama~gaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ te idanti tassÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 15. SvÈyaÑ vaÓo khajjati kaÓÉuvÈyati, 
 SabbaÒca kÈlaÑ na labhÈmi sÈtaÑ. 
 Paho bhavaÑ kaÓÉumimaÑ vinetuÑ, 
 KurutaÑ bhavaÑ yÈcito brÈhmaÓatthan”ti. 

 Tattha ÈsÈdayinti ghaÔÔesiÑ, ÈgacchantaÑ disvÈ leÉÉunÈ paharinti attho. 
PatitvÈti upadhÈvitvÈ. SahasÈ’jjhappattoti mamaÑ sahasÈ ajjhappatto 
sampatto. PanujjÈti atha maÑ pÈtetvÈ. AbbahÊti mukhena mama 
uttama~gaÑ luÒcitvÈ pakkÈmi, tato paÔÔhÈya imasmiÑ ÔhÈne vaÓo jÈto. 
SvÈyanti so ayaÑ tato paÔÔhÈya mayhaÑ vaÓo khajjati ceva kaÓÉuvaÒca 
karoti, tappaccayÈ sÈhaÑ sabbakÈlaÑ kÈyikacetasikasukhaÑ na labhÈmi. 
Pahoti pahu samattho. BrÈhmaÓatthanti bhavaÑ mayÈ yÈcito imaÑ 
brÈhmaÓassa atthaÑ karotu, idaÑ me dukkhaÑ harÈhÊti vadati. 

 So tassÈ musÈvÈdaÑ “sabhÈvo”ti saddahitvÈ “sace te evaÑ sukhaÑ hoti, 
karissÈmÊ”ti taÑ padesaÑ oloketvÈ anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 16. “GambhÊrar|po te vaÓo salohito, 
 Ap|tiko vaÓagandho mahÈ ca. 
 Karomi te kiÒci kasÈyayogaÑ, 
 YathÈ bhavaÑ paramasukhÊ bhaveyyÈ”ti. 

 Tattha salohitoti rattobhÈso. Ap|tikoti p|timaÑsarahito. VaÓagandhoti1 
thokaÑ duggandho. KasÈyayoganti ahaÑ keci rukkhakasÈye gahetvÈ tava 
ekaÑ kasÈyayogaÑ karomÊti. 

 Tato NiÄinikÈ gÈthamÈha– 
 
 17. “Na mantayogÈ na kasÈyayogÈ, 
 Na osadhÈ brahmacÈri kamanti. 
 YaÑ te mudu tena2 vinehi kaÓÉuÑ, 
 YathÈ ahaÑ paramasukhÊ bhaveyyan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Pakkagandhoti (SÊ, SyÈ), pannagandhoti (I) 2. GhaÔÔe mudukena (Ka) 
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 Tattha kamantÊti bho brahmacÈri imasmiÑ mama vaÓe neva 
mantayogÈ, na kasÈyayogÈ; na pupphaphalÈdÊni osadhÈni kamanti, 
anekavÈraÑ katehipi tehi etassa phÈsukabhÈvo na bh|tapubbo. YaÑ pana te 
etaÑ mudu a~gajÈtaÑ, tena ghaÔÔiyamÈnasseva tassa kaÓÉu na hoti, tasmÈ 
tena vinehi kaÓÉunti. 

 So “saccaÑ eso bhaÓatÊ”ti sallakkhetvÈ “methunasaÑsaggena sÊlaÑ 
bhijjati, jhÈnaÑ antaradhÈyatÊ”ti ajÈnanto mÈtugÈmassa adiÔÔhapubbattÈ 
methunadhammassa ca ajÈnanabhÈvena “bhesajjan”ti vadantiyÈ tÈya 
methunaÑ paÔisevi. TÈvadevassa sÊlaÑ bhijji, jhÈnaÑ parihÈyi. So dve tayo 
vÈre saÑsaggaÑ katvÈ kilanto hutvÈ nikkhamitvÈ saraÑ oruyha nhatvÈ 
paÔippassaddhadaratho ÈgantvÈ paÓÓasÈlÈyaÑ nisÊditvÈ punapi taÑ 
“tÈpaso”ti maÒÒamÈno vasanaÔÔhÈnaÑ pucchanto gÈthamÈha– 
 
 18. “Ito nu bhoto katamena assamo, 
 Kacci bhavaÑ abhiramasi araÒÒe. 
 Kacci nu te m|laphalaÑ pah|taÑ, 
 Kacci bhavantaÑ na vihiÑsanti vÈÄÈ”ti. 

 Tattha katamenÈti ito katamena disÈbhÈgena bhoto assamo. Bhavanti 
ÈlapanametaÑ. 

 Tato NiÄinikÈ catasso gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 19. “Ito ujuÑ uttarÈyaÑ disÈyaÑ, 
 KhemÈ nadÊ HimavatÈ pabhÈvÊ. 
 TassÈ tÊre assamo mayha rammo, 
 Aho bhavaÑ assamaÑ mayhaÑ passe. 
 
 20. AmbÈ ca sÈlÈ tilakÈ ca jambuyo, 
 UddÈlakÈ pÈÔaliyo ca phullÈ. 
 Samantato kimpurisÈbhigÊtaÑ, 
 Aho bhavaÑ assamaÑ mayhaÑ passe. 
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 21. TÈlÈ ca m|lÈ ca phalÈ ca me’ttha, 
 VaÓÓena gandhena upetar|paÑ. 
 TaÑ bh|mibhÈgehi upetar|paÑ, 
 Aho bhavaÑ assamaÑ mayhaÑ passe. 
 
 22. PhalÈ ca m|lÈ ca pah|tame’ttha, 
 VaÓÓena gandhena rasenupetÈ. 
 Œyanti ca luddakÈ taÑ padesaÑ, 
 MÈ me tato m|laphalaÑ ahÈsun”ti. 

 Tattha uttarÈyanti uttarÈya. KhemÈti evaÑnÈmikÈ nadÊ. HimavatÈ 
pabhÈvÊtÊ1 Himavantato pavattati. Ahoti patthanatthe nipÈto. UddÈlakÈti 
vÈtaghÈtakÈ. KimpurisÈbhigÊtanti samantato parivÈretvÈ madhurasaddena 
gÈyantehi kimpurisehi abhigÊtaÑ. TÈlÈ ca m|lÈ ca phalÈ ca me’tthÈti ettha 
mama assame pÈsÈdikÈ tÈlarukkhÈ ca tesaÒÒeva vaÓÓagandhÈdisampannÈ 
kandasa~khÈtÈ m|lÈ ca phalÈ ca. Pah|tame’ttÈti nÈnÈrukkhaphalÈ ca 
rukkhavallim|lÈ ca pah|tÈ ettha. MÈ me tatoti taÑ mama assamapadaÑ 
sambahulÈ luddakÈ Ègacchanti, mayÈ cettha ÈharitvÈ ÔhapitaÑ bahu 
madhurasam|laphalÈphalaÑ atthi, te mayi cirÈyante m|laphalÈphalaÑ 
hareyyuÑ. Te tato mama m|laphalÈphalaÑ mÈ hariÑsu, tasmÈ sacepi mayÈ 
saddhiÑ ÈgantukÈmo, ehi, no ce, ahaÑ gamissÈmÊti Èha. 

 TaÑ sutvÈ tÈpaso yÈva pitu ÈgamanÈ adhivÈsÈpetuÑ gÈthamÈha– 
 
 23. “PitÈ mamaÑ m|laphalesanaÑ gato, 
 IdÈni Ègacchati sÈyakÈle. 
 Ubhova gacchÈmase assamaÑ taÑ, 
 YÈva pitÈ m|laphalato et|”ti. 

 Tattha ubhova gacchÈmaseti mama pitu ÈrocetvÈ ubhova gamissÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. PabhÈtÊti (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tato sÈ cintesi “ayaÑ tÈva araÒÒeva vaÉÉhitabhÈvena mama 
itthibhÈvaÑ na jÈnÈti, pitÈ panassa maÑ disvÈva jÈnitvÈ ‘tvaÑ idha kiÑ 
karosÊ’ti kÈjakoÔiyÈ paharitvÈ sÊsampi me bhindeyya, tasmiÑ anÈgateyeva 
mayÈ gantuÑ vaÔÔati, Ègamanakammampi me niÔÔhitan”ti. SÈ tassa 
Ègaman|pÈyaÑ ÈcikkhantÊ itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 24. “AÒÒe bah| isayo sÈdhur|pÈ, 
 RÈjÊsayo anumagge vasanti. 
 Teyeva pucchesi mama’ssamaÑ taÑ, 
 Te taÑ nayissanti mamaÑ sakÈse”ti. 

 Tattha rÈjÊsayoti samma mayÈ na sakkÈ cirÈyituÑ, aÒÒe pana 
sÈdhusabhÈvÈ rÈjisayo ca brÈhmaÓisayo ca anumagge mama 
assamamaggapasse vasanti, ahaÑ tesaÑ ÈcikkhitvÈ gamissÈmi, tvaÑ te 
puccheyyÈsi, te taÑ mama santikaÑ nayissantÊti. 

 EvaÑ sÈ attano palÈyan|pÈyaÑ katvÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ taÑ 
olokentameva “tvaÑ nivattÈ”ti vatvÈ Ègamanamaggeneva amaccÈnaÑ 
santikaÑ agamÈsi. Te taÑ gahetvÈ khandhÈvÈraÑ gantvÈ anupubbena 
BÈrÈÓasiÑ pÈpuÓiÑsu. Sakkopi taÑ divasameva tussitvÈ sakalaraÔÔhe devaÑ 
vassÈpesi, tato subhikkhaÑ janapadaÑ ahosi. Isisi~gatÈpasassapi tÈya 
pakkantamattÈya eva kÈye ÉÈho uppajji. So kampanto paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ 
vÈkacÊraÑ pÈrupitvÈ socanto nipajji. Bodhisatto sÈyaÑ ÈgantvÈ puttaÑ 
apassanto “kahaÑ nu kho gato”ti kÈjaÑ otÈretvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ taÑ 
nipannakaÑ disvÈ “tÈta kiÑ karosÊ”ti piÔÔhiÑ parimajjanto tisso gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 25. “Na te kaÔÔhÈni bhinnÈni, na te udakamÈbhataÑ. 
 AggÊpi te na hÈpito, kiÑ nu mandova jhÈyasi. 
 
 26. BhinnÈni kaÔÔhÈni huto ca aggi, 
 TapanÊpi te samitÈ brahmacÈrÊ. 
 PÊÔhaÒca mayhaÑ udakaÒca hoti, 
 Ramasi tuvaÑ brahmabh|to puratthÈ. 
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 27. AbhinnakaÔÔhosi anÈbhatodako, 
 AhÈpitaggÊsi asiddhabhojano. 
 Na me tuvaÑ ÈlapasÊ mama’jja, 
 NaÔÔhaÑ nu kiÑ cetasikaÒca dukkhan”ti. 

 Tattha bhinnÈnÊti araÒÒato uddhaÔÈni. Na hÈpitoti1 na jalito. BhinnÈnÊti 
pubbe tayÈ mamÈgamanavelÈya kaÔÔhÈni uddhaÔÈneva honti. Huto ca aggÊti 
aggi ca huto hoti. TapanÊti visibbana-aggisa~khÈtÈ tapanÊpi te samitÈva 
sayameva saÑvidahitÈva hoti. PÊÔhanti mama ÈsanatthÈya pÊÔhaÒca 
paÒÒattameva hoti. UdakaÒcÈti pÈdadhovana-udakampi upaÔÔhÈpitameva 
hoti. Brahmabh|toti tuvampi ito puratthÈ seÔÔhabh|to imasmiÑ assame 
abhiramasi. AbhinnakaÔÔhosÊti so dÈni ajja anuddhaÔakaÔÔhosi. 
Asiddhabhojanoti na te kiÒci amhÈkaÑ kandam|laÑ vÈ paÓÓaÑ vÈ seditaÑ. 
Mama’jjÈti mama putta ajja na me tvaÑ Èlapasi. NaÔÔhaÑ nu kinti kiÑ nu te 
naÔÔhaÑ vÈ, kiÑ cetasikaÑ vÈ dukkhaÑ, akkhÈhi me nipannakÈraÓanti 
pucchati. 

 So pitu vacanaÑ sutvÈ taÑ kÈraÓaÑ kathento Èha– 
 
 28. “IdhÈgamÈ jaÔilo brahmacÈrÊ, 
 Sudassaneyyo sutan| vineti. 
 NevÈtidÊgho na panÈtirasso, 
 SukaÓhakaÓhacchadanehi bhoto. 
 
 29. AmassujÈto apurÈÓavaÓÓÊ, 
 ŒdhÈrar|paÒca panassa kaÓÔhe. 
 Dve yamÈ gaÓÉÈ ure SujÈtÈ, 
 SuvaÓÓatindukanibhÈ pabhassarÈ. 
 
 30. MukhaÒca tassa bhusadassaneyyaÑ, 
 KaÓÓesu lambanti ca kuÒcitaggÈ. 
 Te jotare carato mÈÓavassa, 
 SuttaÒca yaÑ saÑyamanaÑ jaÔÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Na hÈsitoti (SÊ, SyÈ) 
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 31. AÒÒÈ ca tassa saÑyamÈni catasso, 
 NÊlÈ pÊtÈ lohitikÈ ca setÈ. 
 TÈ piÑsare carato mÈÓavassa, 
 TiriÔisa~ghÈriva pÈvusamhi. 
 
 32. Na mikhalaÑ muÒjamayaÑ dhÈreti, 
 Na santhare no pana pabbajassa. 
 TÈ jotare jaghanantare vilaggÈ, 
 SateratÈ vijjurivantalikkhe. 
 
 33. AkhÊlakÈni ca avaÓÔakÈni, 
 HeÔÔhÈ nabhyÈ kaÔisamohitÈni. 
 AghaÔÔitÈ niccakÊÄaÑ karonti, 
 HaÑ tÈta kiÑ rukkhaphalÈni tÈni. 
 
 34. JaÔÈ ca tassa bhusadassaneyyÈ, 
 ParosataÑ vellitaggÈ sugandhÈ. 
 DvedhÈ siro sÈdhu vibhattar|po, 
 Aho nu kho mayha tathÈ jaÔÈssu. 
 
 35. YadÈ ca so pakirati tÈ jaÔÈyo, 
 VaÓÓena gandhena upetar|pÈ. 
 NÊluppalaÑ vÈtasameritaÑva, 
 Tatheva saÑvÈti pana’ssamo ayaÑ. 
 
 36. Pa~ko ca tassa bhusadassaneyyo, 
 NetÈdiso yÈdiso mayhaÑ kÈye. 
 So vÈyati erito mÈlutena, 
 VanaÑ yathÈ aggagimhe suphullaÑ. 
 
 37. Nihanti so rukkhaphalaÑ pathabyÈ, 
 Sucittar|paÑ ruciraÑ dassaneyyaÑ. 
 KhittaÒca tassa punareti hatthaÑ. 
 HaÑ tÈta kiÑ rukkhaphalaÑ nu kho taÑ. 
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 38. DantÈ ca tassa bhusadassaneyyÈ, 
 SuddhÈ samÈ sa~khavar|papannÈ. 
 Mano pasÈdenti vivariyamÈnÈ, 
 Na hi n|na so sÈkamakhÈdi tehi. 
 
 39. AkakkasaÑ aggaÄitaÑ muhuÑ muduÑ, 
 UjuÑ anuddhataÑ acapalamassa bhÈsitaÑ. 
 RudaÑ manuÒÒaÑ karavÊkasussaraÑ, 
 Hadaya~gamaÑ raÒjayateva me mano. 
 
 40. Bindussaro nÈtivisaÔÔhavÈkyo, 
 Na n|na sajjhÈyamatippayutto. 
 IcchÈmi bho taÑ punadeva daÔÔhuÑ, 
 Mitto hi me mÈÓavohu puratthÈ. 
 
 41. Susandhi sabbattha vimaÔÔhimaÑ vaÓaÑ, 
 Puth| SujÈtaÑ kharapattasannibhaÑ. 
 Teneva maÑ uttariyÈna maÓavo, 
 VivaritaÑ1 |ruÑ jaghanena piÄayi. 
 
 42. Tapanti Èbhanti virocare ca, 
 SateratÈ vijjuriva’ntalikkhe. 
 BÈhÈ mud| aÒjanalomasÈdisÈ, 
 VicitravaÔÔa~gulikÈ’ssa sobhare. 
 
 43. Akakkasa~go na ca dÊghalomo, 
 Na khÈ’ssa dÊghÈ api lohitaggÈ. 
 Mud|hi bÈhÈhi palissajanto, 
 KalyÈÓar|po ramayaÑ2 upaÔÔhahi. 
 
 44. Dumassa t|l|panibhÈ pabhassarÈ, 
 SuvaÓÓakambutalavaÔÔasucchavi. 
 HatthÈ mud| tehi maÑ samphusitvÈ, 
 Ito gato tena maÑ dahanti tÈta. 
______________________________________________________________ 
 1. Vivariya (SÊ, SyÈ, I) 2. MayhaÑ (Ka) 
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 45. Na n|na so khÈrividhaÑ ahÈsi, 
 Na n|na so kaÔÔhÈni sayaÑ abhaÒji. 
 Na n|na so hanti dume kuÔhÈriyÈ, 
 Na hissa hetthesu khilÈni atthi. 
 
 46. Accho ca kho tassa vaÓaÑ akÈsi, 
 So maÑbravi ‘sukhitaÑ maÑ karohi’. 
 TÈhaÑ kariÑ tena mamÈsi sokhyaÑ, 
 So cabravi ‘sukhitosmÊ’ti brahme. 
 
 47. AyaÒca te mÈluvapaÓÓasanthatÈ, 
 VikiÓÓar|pÈva mayÈ ca tena ca. 
 Kilantar|pÈ udake ramitvÈ, 
 PunappunaÑ paÓÓakuÔiÑ vajÈma. 
 
 48. Na ma’jja mantÈ paÔibhanti tÈta, 
 Na aggihuttaÑ napi yaÒÒatantaÑ1. 
 Na cÈpi te m|laphalÈni bhuÒje, 
 YÈva na passÈmi taÑ brahmacÈriÑ. 
 
 49. AddhÈ pajÈnÈsi tuvampi tÈta, 
 YassaÑ disaÑ vasate brahmacÈrÊ. 
 TaÑ maÑ disaÑ pÈpaya tÈta khippaÑ, 
 MÈ te ahaÑ amari’massamamhi. 
 
 50. VicitraphullaÑ hi vanaÑ sutaÑ mayÈ, 
 DijÈbhighuÔÔhaÑ dijasa~ghasevitaÑ. 
 TaÑ maÑ vanaÑ pÈpaya tÈta khippaÑ, 
 PurÈ te pÈÓaÑ vijahÈmi assame”ti. 

 Tattha idhÈgamÈti tÈta imaÑ assamapadaÑ Ègato. Sudassaneyyoti 
suÔÔhu dassaneyyo. Sutan|ti suÔÔhu tanuko nÈtikiso 
______________________________________________________________ 
 1. YaÒÒatantraÑ (SÊ), yaÒÒa tatra (SyÈ, I) 
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nÈtith|lo. VinetÊti attano sarÊrappabhÈya assamapadaÑ ekobhÈsaÑ viya 
vineti p|reti. SukaÓhakaÓhacchadanehi bhototi tÈta tassa bhoto sukaÓhehi 
kaÓhacchadanehi bhamaravaÓÓehi kesehi sukaÓhasÊsaÑ 
sumajjitamaÓimayaÑ viya khÈyati. AmassujÈtoti na tÈvassa massu jÈyati, 
taruÓoyeva. ApurÈÓavaÓÓÊti acirapabbajito. ŒdhÈrar|paÒca panassa kaÓÔheti 
kaÓÔhe ca panassa amhÈkaÑ bhikkhÈbhÈjanaÔÔhapanaÑ pattÈdhÈrasadisaÑ 
piÄandhanaÑ atthÊti muttÈhÈraÑ sandhÈya vadati. GaÓÉÈti thane sandhÈyÈha. 
Ure sujÈtÈti uramhi sujÈtÈ. “Urato”tipi pÈÔho. PabhassarÈti pabhÈsampannÈ. 
“PabhÈsare”tipi pÈÔho, obhÈsantÊti attho. 

 Bhusadassaneyyanti ativiya dassanÊyaÑ. KuÒcitaggÈti sÊhakuÓÉalaÑ 
sandhÈya vadati. SuttaÒcÈti yaÑ tassa jaÔÈbandhanasuttaÑ, tampi jotati 
pabhaÑ muÒcati. “SaÑyamÈni1 catasso”ti iminÈ 
maÓisuvaÓÓapavÈÄarajatamayÈni cattÈri piÄandhanÈni dasseti. TÈ piÑsareti2 
tÈni piÄandhanÈni pÈvusamhi pavuÔÔhe3 deve tiriÔisa~ghÈ viya4 viravanti. 
Mikhalanti mekhalaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. IdaÑ nivatthakaÒcanacÊrakaÑ 
sandhÈyÈha. Na santhareti5 na vÈke. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta yathÈ mayaÑ 
tiÓamayaÑ vÈ vÈkamayaÑ vÈ cÊrakaÑ dhÈrema, na tathÈ so, so pana 
suvaÓÓacÊrakaÑ dhÈretÊti. AkhÊlakÈnÊti atacÈni nippaÓÓÈni6. 
KaÔisamohitÈnÊti kaÔiyaÑ baddhÈni. NiccakÊÄaÑ karontÊti aghaÔÔitÈnipi 
niccakÈlaÑ kÊÄÈyanti. HaÑ tÈtÈti hambho tÈta. KiÑ rukkhaphalÈni tÈnÊti tÈni 
tassa mÈÓavassa suttÈruÄhÈni kaÔiyaÑ baddhÈni katararukkhaphalÈni nÈmÈti 
maÓisa~ghÈÔiÑ sandhÈyÈha. 

 JaÔÈti jaÔÈmaÓÉalÈkÈrena baddharatanamissakakesavaÔÔiyo sandhÈyÈha. 
VellitaggÈti kuÒcitaggÈ. DvedhÈsiroti tassa sÊsaÑ dvedhÈ katvÈ baddhÈnaÑ 
jaÔÈnaÑ vasena suÔÔhu vibhattar|paÑ. TathÈti yathÈ tassa mÈÓavassa jaÔÈ, 
tathÈ tumhehi mama na baddhÈ, aho vata mamapi tathÈ ass|ti patthento Èha. 
Upetar|pÈti upetasabhÈvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÑyamanÊ (SÊ) 2. SaÑsareti (SÊ, SyÈ) 3. PÈvuse navavaÔÔhe (SÊ, I) 
 4. CiriÔisaÑghÈ viya (SÊ, I) 5. Na santaceti (SÊ, I) 
 6. AvÈkÈni nibbasaÓÈni (SÊ), akÈcÈni nikkaÓÔakÈni (I), apÈkÈni nibbaÓÈni (SyÈ) 
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VÈtasameritaÑvÈti yathÈ nÈma nÊluppalaÑ vÈtena samÊritaÑ, tatheva ayaÑ 
imasmiÑ vanasaÓÉe assamo saÑvÈti. NetÈdisoti tÈta yÈdiso mama kÈye 
pa~ko, netÈdiso tassa sarÊre. So hi dassanÊyo ceva sugandho ca. 
Aggagimheti vasantasamaye. 

 NihantÊti paharati. KiÑ rukkhaphalaÑ nu kho tanti katararukkhassa nu 
kho taÑ phalaÑ. Sa~khavar|papannÈti sudhotasa~khapaÔibhÈgÈ. Na hi n|na 
so sÈkamakhÈdi tehÊti na n|na so mÈÓavo mayaÑ viya tehi dantehi 
rukkhapaÓÓÈni ceva m|laphalÈphalÈni ca khÈdi. AmhÈkaÑ hi tÈni 
khÈdantÈnaÑ sabalÈ paÓÓavaÓÓÈ1 dantÈti dÊpeti. 

 Akakkasanti tÈta tassa bhÈsitaÑ apharusaÑ agaÄitaÑ, punappunaÑ 
vadantassÈpi madhuratÈya muhuÑ muduÑ, apamussatÈya ujuÑ, 
avikkhittatÈya anuddhaÔaÑ, patiÔÔhitatÈya acapalaÑ. Rudanti bhÈsamÈnassa 
sarasa~khÈtaÑ rudampi manoharaÑ karavÊkassa viya sussaraÑ 
sumadhuraÑ. RaÒjayatevÈti mama mano raÒjatiyeva. Bindussaroti 
piÓÉitassaro. MÈÓavoh|ti so hi mÈÓavo puratthÈ mama mitto ahu. 

 Susandhi sabbattha vimaÔÔhimaÑ vaÓanti tÈta tassa mÈÓavassa |r|naÑ 
antare ekaÑ vaÓaÑ atthi, taÑ susandhi suphusitaÑ sippipuÔamukhasadisaÑ, 
sabbattha vimaÔÔhaÑ samantato maÔÔhaÑ. Puth|ti mahantaÑ. SujÈtanti 
susaÓÔhitaÑ. Kharapattasannibhanti supupphitapadumamakuÄasannibhaÑ. 
UttariyÈnÈti uttaritvÈ avattharitvÈ. PÊÄayÊti pÊÄesi. TapantÊti tassa mÈÓavassa 
sarÊrato niccharantÈ suvaÓÓavaÓÓaraÑsiyo jalanti obhÈsanti virocanti ca. 
BÈhÈti bÈhÈpissa mud|. AÒjanalomasÈdisÈti aÒjanasadisehi lomehi 
samannÈgatÈ. VicitravaÔÔa~gulikÈ’ssa sobhareti hatthÈpissa 
varalakkhaÓavicitrÈhi pavÈla~kurasadisÈhi vaÔÔa~gulÊhi samannÈgatÈ 
sobhanti. 

 Akakkasa~goti kacchupÊÄakÈdirahita-a~gapacca~go. RamayaÑ 
upaÔÔhahÊti maÑ ramayanto upaÔÔhahi paricari. T|l|panibhÈti mudubhÈvassa 
upamÈ. SuvaÓÓakambutalavaÔÔasucchavÊti suvaÓÓamayaÑ ÈdÈsatalaÑ viya 
vaÔÔÈ ca succhavi ca, parimaÓÉalatalÈ ceva sundaracchavi cÈti attho. 
SamphusitvÈti suÔÔhu phusitvÈ attano hatthasamphassaÑ mama sarÊre 
pharÈpetvÈ. Ito gatoti 
______________________________________________________________ 
 1. Supa~kavaÓÓÈ (SÊ, SyÈ) 
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mama olokentasseva ito gato. Tena maÑ dahantÊti tena tassa 
hatthasamphassena idÈni maÑ dahanti. TathÈ hi tassa gatakÈlato paÔÔhÈya 
mama sarÊre ÉÈho uÔÔhito, tenamhi domanassappatto nipannoti.   

 Na n|na so khÈrividhanti tÈta n|na so mÈÓavo na khÈribhÈraÑ 
ukkhipitvÈ vicari. KhilÈnÊti kilÈni1, “ayameva vÈ pÈÔho. Sokhyanti sukhaÑ. 
MÈluvapaÓÓasanthatÈ vikiÓÓar|pÈvÈti tÈta ayaÑ tava mÈluvapaÓÓasanthatÈ 
ajja mayÈ ca tena ca aÒÒamaÒÒaÑ parÈmasanÈli~ganavasena parivattantehi 
vikiÓÓÈ viya ÈkulabyÈkulÈ jÈtÈ. PunappunaÑ paÓÓakuÔiÑ vajÈmÈti tÈta 
ahaÒca so ca abhiramitvÈ kilantar|pÈ paÓÓasÈlato nikkhamitvÈ udakaÑ 
pavisitvÈ ramitvÈ vigatadarathÈ punappunaÑ imameva kuÔiÑ pavisÈmÈti 
vadati. 

 Na ma’jja mantÈti ajja mama tassa gatakÈlato paÔÔhÈya neva mantÈ 
paÔibhanti na upaÔÔhahanti na ruccanti. Na aggihuttaÑ napi yaÒÒatantanti2 
mahÈbrahmuno ÈrÈdhanatthÈya kattabbahomavidh|panÈdiyaÒÒakiriyÈpi3 me 
na paÔibhÈti na upaÔÔhÈti na ruccati. Na cÈpi teti tayÈ 
Èbhatam|laphalÈphalÈnipi na bhuÒjÈmi. YassaÑ disanti yassaÑ disÈyaÑ. 
Vananti tassa mÈÓavassa assamaÑ parivÈretvÈ Ôhitavananti. 

 TassevaÑ vilapantassa taÑ vilÈpaÑ sutvÈ mahÈsatto “ekÈya itthiyÈ 
imassa sÊlaÑ bhinnaÑ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ taÑ ovadanto cha gÈthÈyo 
abhÈsi– 
 
 51. “ImasmÈ’haÑ jotirase vanamhi, 
 Gandhabbadevaccharasa~ghasevite. 
 IsÊnamÈvÈse sanantanamhi, 
 NetÈdisaÑ aratiÑ pÈpuÓetha. 
 
 52. Bhavanti mittÈni atho na honti, 
 ©ÈtÊsu mittesu karonti pemaÑ. 
 AyaÒca jammo kissa vÈ niviÔÔho, 
 Yo neva jÈnÈti ‘kutomhi Ègato’. 
______________________________________________________________ 
 1. KhÊÄÈnÊti khÊÓÈni (SÊ, SyÈ, I) 2. YaÒÒatantranti (SÊ), yaÒÒa tatrÈti (SyÈ, I) 
 3. KattabbaÑ habyadh|mÈdiyaÒÒakiriyÈpi (I) 
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 53. SaÑvÈsena hi mittÈni, sandhÊyanti punappunaÑ. 
 Sve’va mitto asaÑgantu, asaÑvÈsena jÊrati. 
 
 54. Sace tuvaÑ dakkhasi brahmacÈriÑ, 
 Sace tuvaÑ sallape brahmacÈrinÈ. 
 SampannasassaÑva mahodakena, 
 TapoguÓaÑ khippamimaÑ pahissasi. 
 
 55. Punapi ce dakkhasi brahmacÈriÑ, 
 Punapi ce sallape brahmacÈrinÈ. 
 SampannasassaÑva mahodakena, 
 UsmÈgataÑ khippamimaÑ pahissasi. 
 
 56. Bh|tÈni hetÈni caranti tÈta, 
 Vir|par|pena manussaloke. 
 Na tÈni sevetha naro sapaÒÒo, 
 Œsajja naÑ nassati brahmacÈrÊ”ti. 

 Tattha imasmÈti imasmiÑ. Hanti nipÈtamattaÑ. Jotiraseti h|yamÈnassa 
jotino raÑsi-obhÈsite. SanantanamhÊti porÈÓake. PÈpuÓethÈti pÈpuÓeyya. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta evar|pe vane vasanto yaÑ aratiÑ tvaÑ patto, 
etÈdisaÑ na pÈpuÓeyya paÓÉito kulaputto, pattuÑ nÈrahatÊti attho. 

 “BhavantÊ”ti imaÑ gÈthaÑ mahÈsatto antogatameva bhÈsati. Ayamettha 
adhippÈyo–loke sattÈnaÑ mittÈni nÈma hontipi na hontipi tattha yesaÑ 
honti, te attano ÒÈtÊsu ca mittesu ca pemaÑ karonti. AyaÒca jammoti 
migasi~go lÈmako. Kissa vÈ niviÔÔhoti kena nÈma kÈraÓena tasmiÑ 
mÈtugÈme mittasaÒÒÈya niviÔÔho, so migiyÈ kucchismiÑ nibbattitvÈ araÒÒe 
vaÉÉhitattÈ “kutomhi Ègato”ti attano ÈgataÔÔhÈnamattampi na jÈnÈti, pageva 
ÒÈtimitteti. 

 Punappunanti tÈta mittÈni nÈma punappunaÑ saÑvÈsena saÑsevanena 
sandhÊyanti ghaÔÊyanti. Svevamittoti so eva mitto asaÑgantu 
asamÈgacchantassa purisassa tena asamÈgamasa~khÈtena asaÑvÈsena jÊrati 
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vinassati. Saceti tasmÈ tÈta sace tvaÑ punapi taÑ dakkhasi, tena vÈ 
sallapissasi, atha yathÈ nÈma nipphannasassaÑ mahoghena harÊyati1, evaÑ 
imaÑ attano tapoguÓaÑ pahissasi hÈressasÊti attho. UsmÈgatanti 
samaÓatejaÑ. 

 Vir|par|penÈti vividhar|pena. IdaÑ vuttaÑ hoti–tÈta 
manussalokasmiÑ hi etÈni yakkhinisa~khÈtÈni bh|tÈni 
vividhar|papaÔicchannena attano r|pena attano vasaÑ gate khÈdituÑ 
caranti, tÈni sapaÒÒo naro na sevetha. TÈdisaÒhi bh|taÑ Èsajja naÑ patvÈ 
nassati brahmacÈrÊ, diÔÔhosi tÈya yakkhiniyÈ na khÈditoti puttaÑ ovadi. 

 So pitu kathaÑ sutvÈ “yakkhinÊ kira sÈ”ti bhÊto cittaÑ nivattetvÈ “tÈta 
etto na gamissÈmi, khamatha me”ti khamÈpesi. Sopi naÑ samassÈsetvÈ “ehi 
tvaÑ mÈÓava mettaÑ bhÈvehi, karuÓaÑ, muditaÑ, upekkhan”ti 
brahmavihÈrabhÈvanaÑ Ècikkhi. So tathÈ paÔipajjitvÈ puna jhÈnÈbhiÒÒÈ 
nibbattesi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 
TadÈ NiÄinikÈ purÈÓadutiyikÈ ahosi, Isisi~go ukkaÓÔhitabhikkhu, pitÈ pana 
ahameva ahosinti. 
 

NiÄinikÈjÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ. 
_____ 

 
2. UmmÈdantÊjÈtakavaÓÓanÈ (527) 

 NivesanaÑ kassa nu’daÑ sunandÈti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
ukkaÓÔhitabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kirekadivasaÑ SÈvatthiyaÑ 
piÓÉÈya caranto ekaÑ ala~katapaÔiyattaÑ uttamar|padharaÑ itthiÑ oloketvÈ 
paÔibaddhacitto hutvÈ cittaÑ nivattetuÑ asakkonto vihÈrameva ÈgantvÈ tato 
paÔÔhÈya sallaviddho viya rÈgÈturo bhantamigapaÔibhÈgo kiso 
dhamanÊsanthatagatto uppaÓÉuppaÓÉukajÈto anabhirato 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈrÊyati (Ka) 
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ekiriyÈpathepi cittassÈdaÑ alabhanto ÈcariyavattÈdÊni pahÈya 
uddesaparipucchÈkammaÔÔhÈnÈnuyogarahito vihÈsi. So sahÈyabhikkh|hi 
“pubbe tvaÑ Èvuso santindriyo vippasannamukhavaÓÓo, idÈni no tathÈ, kiÑ 
nu kho kÈraÓan”ti puÔÔho “Èvuso anabhiratomhÊ”ti Èha. Atha naÑ te 
“abhiramÈvuso sÈsane, BuddhuppÈdo nÈma dullabho, tathÈ 
saddhammassavanaÑ manussapaÔilÈbho ca, so tvaÑ manussapaÔilÈbhaÑ 
paÔilabhitvÈ dukkhassantakiriyaÑ patthayamÈno assumukhaÑ ÒÈtijanaÑ 
pahÈya SaddhÈya pabbajitvÈ kiÑ kÈraÓÈ kilesavasaÑ yÈsi, kilesÈ nÈmete 
gaÓÉuppÈdakapÈÓakaÑ upÈdÈya sabbabÈlajanasÈdhÈraÓÈ, ye tesaÑ 
vatthubh|tÈ, tepi appassÈdÈ kÈmÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha 
bhiyyo. AÔÔhika~kal|pamÈ kÈmÈ, maÑsapes|pamÈ kÈmÈ, tiÓukk|pamÈ 
kÈmÈ, a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ, supinak|pamÈ kÈmÈ, yÈcitak|pamÈ kÈmÈ, 
rukkhaphal|pamÈ kÈmÈ, asis|n|pamÈ kÈmÈ, sattis|l|pamÈ kÈmÈ, 
sappasir|pamÈ kÈmÈ, aggikkhundh|pamÈ kÈmÈ. TvaÑ nÈma evar|pe 
BuddhasÈsane pabbajitvÈ evaÑ anatthakÈrakÈnaÑ kilesÈnaÑ vasaÑ gatosÊ”ti 
ovaditvÈ attano kathaÑ gÈhÈpetuÑ asakkontÈ Satthu santikaÑ 
dhammasabhaÑ netvÈ “kiÑ bhikkhave anicchamÈnakaÑ bhikkhuÑ 
ÈnayitthÈ”ti vutte “bhante ayaÑ kira bhikkhu ukkaÓÔhito”ti ÈhaÑsu. SatthÈ 
“saccaÑ kirÈ”ti pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “bhikkhu 
porÈÓakapaÓÉitÈ rajjaÑ anusÈsantÈpi kilese uppanne tassa vasaÑ agantvÈ 
cittaÑ nivÈretvÈ na ayuttakaÑ kariÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte SiviraÔÔhe AriÔÔhapuranagare Sivi nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. 
Bodhisatto tassa aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbatti, “SivikumÈro”tvevassa 
nÈmaÑ kariÑsu. SenÈpatissapi putto jÈyi, “AbhipÈrako”tissa1 nÈmaÑ 
kariÑsu. Te ubhopi sahÈyÈ hutvÈ abhivaÉÉhantÈ soÄasavassikÈ hutvÈ 
TakkasilaÑ gantvÈ sippaÑ uggaÓhitvÈ ÈgamiÑsu. RÈjÈ puttassa rajjaÑ 
adÈsi. Sopi AbhipÈrakaÑ senÈpatiÔÔhÈne ÔhapetvÈ dhammena rajjaÑ kÈresi. 
TasmiÑ yeva nagare TiriÔivacchassa nÈma asÊtikoÔivibhavassa seÔÔhino dhÊtÈ 
nibbatti uttamar|padharÈ sobhaggappattÈ subhalakkhaÓena samannÈgatÈ, 
tassÈ nÈmaggahaÓadivase 
______________________________________________________________ 
 1. AhipÈrakotissa (SÊ, I), abhipÈdakotissa (Ka) 
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“UmmÈdantÊ”ti nÈmaÑ kariÑsu. SÈ soÄasavassikakÈle 
atikkantamÈnusavaÓÓÈ devaccharÈ viya abhir|pÈ dassanÊyÈ pÈsÈdikÈ 
paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgatÈ ahosi. Ye ye puthujjanÈ taÑ 
passanti, te te sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkontÈ surÈpÈnamadamattÈ viya 
kilesamadena mattÈ hutvÈ satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ samatthÈ nÈma nÈhesuÑ. 

 AthassÈ pitÈ TiriÔivaccho rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “deva mama gehe 
itthiratanaÑ uppannaÑ, raÒÒova anucchavikaÑ, lakkhaÓapÈÔhake brÈhmaÓe 
pesetvÈ taÑ vÊmaÑsÈpetvÈ yathÈruci karohÊ”ti Èha. RÈjÈ “sÈdh|”ti vatvÈ 
brÈhmaÓe pesesi. Te seÔÔhigehaÑ gantvÈ katasakkÈrasammÈnÈ pÈyÈsaÑ 
paribhuÒjiÑsu. TasmiÑ khaÓe UmmÈdantÊ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ tesaÑ 
santikaÑ agamÈsi. Te taÑ disvÈ satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ asakkontÈ 
kilesamadamattÈ hutvÈ attano vippakatabhojanabhÈvaÑ na jÈniÑsu. Ekacce 
ÈlopaÑ gahetvÈ “bhuÒjissÈmÈ”ti saÒÒÈya sÊse ÔhapesuÑ, ekacce 
upakacchantare khipiÑsu, ekacce bhittiÑ pahariÑsu, sabbeva ummattakÈ 
ahesuÑ. SÈ te disvÈ “ime kira1 mama lakkhaÓaÑ vÊmaÑsissanti, gÊvÈyaÑ ne 
gahetvÈ nÊharathÈ”ti nÊharÈpesi. Te ma~kubh|tÈ rÈjanivesanaÑ gantvÈ 
UmmÈdantiyÈ kuddhÈ “deva sÈ itthÊ kÈÄakaÓÓÊ, na tumhÈkaÑ anucchavikÈ”ti 
vadiÑsu. RÈjÈ “kÈÄakaÓÓÊ kirÈ”ti na taÑ ÈÓÈpesi. SÈ taÑ pavattiÑ sutvÈ 
“ahaÑ kira kÈÄakaÓÓÊti raÒÒÈ na gahitÈ, kÈÄakaÓÓiyo nÈma na evar|pÈ 
hontÊ”ti vatvÈ “hotu, sace pana taÑ rÈjÈnaÑ passissÈmi, jÈnissÈmÊ”ti tasmiÑ 
ÈghÈtaÑ bandhi. Atha naÑ pitÈ AbhipÈrakassa adÈsi, sÈ tassa piyÈ ahosi 
manÈpÈ. 

 Kassa pana kammassa nissandena2 sÈ evaÑ abhir|pÈ ahosÊti? 
RattavatthadÈnassa nissandenÈti. SÈ kira atÊte BÈrÈÓasiyaÑ daliddakule 
nibbattitvÈ ussavadivase puÒÒasampannÈ itthiyo kusumbharattavatthaÑ 
nivÈsetvÈ ala~katÈ kÊÄantiyo disvÈ tÈdisaÑ vatthaÑ nivÈsetvÈ kÊÄitukÈmÈ 
hutvÈ mÈtÈpit|naÑ ÈrocetvÈ tehi “amma mayaÑ daliddÈ, kuto no evar|paÑ 
vatthan”ti vutte “tena hi maÑ ekasmiÑ aÉÉhakule bhatiÑ kÈtuÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Ime kiÑ (Ka) 2. Phalena (Ka) 
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anujÈnÈtha, te mama guÓaÑ ÒatvÈ dassantÊ”ti vatvÈ tehi anuÒÒÈtÈ ekaÑ 
kulaÑ upasa~kamitvÈ “kusumbharattavatthena bhatiÑ karomÊ”ti Èha. Atha 
naÑ te “tÊÓi saÑvaccharÈni kamme kate tava guÓaÑ ÒatvÈ dassÈmÈ”ti 
vadiÑsu. SÈ “sÈdh|”ti paÔissuÓitvÈ kammaÑ paÔipajji. Te tassÈ guÓaÑ ÒatvÈ 
aparipuÓÓesuyeva tÊsu saÑvaccharesu tassÈ ghanakusumbharattavatthena 
saddhiÑ aÒÒampi vatthaÑ datvÈ “tava sahÈyikÈhi saddhiÑ gantvÈ nhatvÈ 
nivÈsehÊ”ti taÑ pesayiÑsu. SÈ sahÈyikÈ ÈdÈya gantvÈ rattavatthaÑ nadÊtÊre 
ÔhapetvÈ nhÈyi. 

 TasmiÑ khaÓe eko Kassapadasabalassa sÈvako acchinnacÊvaro 
sÈkhÈbha~gaÑ nivÈsetvÈ ca pÈrupitvÈ ca taÑ padesaÑ pÈpuÓi. SÈ taÑ disvÈ 
“ayaÑ bhadanto acchinnacÊvaro bhavissati, pubbepi adinnabhÈvena me 
nivÈsanaÑ dullabhaÑ jÈtan”ti taÑ vatthaÑ dvidhÈ phÈletvÈ “ekaÑ 
koÔÔhÈsaÑ ayyassa dassÈmÊ”ti cintetvÈ uttaritvÈ attano nivÈsanaÑ nivÈsetvÈ 
“tiÔÔhatha bhante”ti vatvÈ theraÑ vanditvÈ rattavatthaÑ majjhe phÈletvÈ 
tassekaÑ koÔÔhÈsaÑ adÈsi. So ekamante paÔicchanne ÔhatvÈ sÈkhÈbha~gaÑ 
chaÉÉetvÈ tassekaÑ kaÓÓaÑ nivÈsetvÈ ekaÑ pÈrupitvÈ nikkhami. Athassa 
vatthobhÈsena sakalasarÊraÑ taruÓas|riyo viya ekobhÈsaÑ ahosi. SÈ taÑ 
disvÈ “mayhaÑ1 ayyo paÔhamaÑ na sobhati, idÈni taruÓas|riyo viya 
virocati, idampi etasseva dassÈmÊ”ti dutiyampi koÔÔhÈsaÑ datvÈ “bhante 
ahaÑ bhave bhave vicarantÊ uttamar|padharÈ bhaveyyaÑ, maÑ disvÈ koci 
puriso sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ mÈ asakkhi, mayÈ abhir|patarÈ nÈma aÒÒÈ 
mÈ hot|”ti patthanaÑ paÔÔhapesi. Theropi anumodanaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 SÈ devaloke saÑsarantÊ tasmiÑ kÈle AriÔÔhapure nibbattitvÈ tathÈ 
abhir|pÈ ahosi. Atha tasmiÑ nagare kattikachaÓaÑ ghosayiÑsu, 
kattikapuÓÓamÈyaÑ nagaraÑ sajjayiÑsu. AbhipÈrako attano 
ÈrakkhaÔÔhÈnaÑ gacchanto taÑ ÈmantetvÈ “bhadde UmmÈdanti ajja 
kattikarattivÈro chaÓo, rÈjÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ karonto paÔhamaÑ imaÑ 
gehadvÈraÑ Ègamissati, mÈ kho tassa attÈnaÑ dassesi, sopi taÑ disvÈ satiÑ 
upaÔÔhÈpetuÑ na sakkhissatÊ”ti Èha. SÈ “gaccha tvaÑ sÈmi, ahaÑ 
jÈnissÈmÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ (I, Ka) 
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sampaÔicchitvÈ tasmiÑ gate dÈsiÑ ÈÓÈpesi “raÒÒo imaÑ gehadvÈraÑ 
ÈgatakÈle mayhaÑ ÈroceyyÈsÊ”ti. Atha s|riye attha~gate uggate puÓÓacande 
devanagare viya nagare ala~kate sabbadisÈsu dÊpesu jalitesu rÈjÈ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito ÈjaÒÒarathavaragato amaccagaÓaparivuto 
mahantena yasena nagaraÑ padakkhiÓaÑ karonto paÔhamameva 
AbhipÈrakassa gehadvÈraÑ agamÈsi. TaÑ pana gehaÑ 
manosilÈvaÓÓapÈkÈraparikkhittaÑ ala~katadvÈraÔÔÈlakaÑ sobhaggappattaÑ 
pÈsÈdikaÑ. TasmiÑ khaÓe dÈsÊ UmmÈdantiyÈ Èrocesi. SÈ pupphasamuggaÑ 
gÈhÈpetvÈ kinnarilÊÄÈya vÈtapÈnaÑ nissÈya ÔhitÈ raÒÒo pupphÈni khipi. So 
taÑ ulloketvÈ kilesamadamatto satiÑ upaÔÔhÈpetuÑ asakkonto 
“AbhipÈrakassetaÑ gehan”ti saÒjÈnitumpi nÈsakkhi, atha sÈrathiÑ 
ÈmantetvÈ pucchanto dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 57. “NivesanaÑ kassa nu’daÑ Sunanda, 
 PÈkÈrena paÓÉumayena guttaÑ. 
 KÈ dissati aggisikhÈva d|re, 
 VehÈyasaÑ pabbataggeva acci. 
 
 58. DhÊtÈ nva’yaÑ kassa Sunanda hoti, 
 SuÓisÈ nva’yaÑ kassa athopi bhariyÈ. 
 AkkhÈhi me khippamidheva puÔÔho, 
 AvÈvaÔÈ yadi vÈ atthi bhattÈ”ti. 

 Tattha kassa nu’danti kassa nu idaÑ. PaÓÉumayenÈti rattiÔÔhakamayena. 
DissatÊti vÈtapÈne ÔhitÈ paÒÒÈyati. AccÊti1 analajÈlakkhandho. DhÊtÈ 
nva’yanti dhÊtÈ nu ayaÑ. AvÈvaÔÈti apetÈvaraÓÈ apariggahÈ. BhattÈti yadi vÈ 
assÈ sÈmiko atthi, etaÑ me akkhÈhÊti. 

 Athassa so Ècikkhanto dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 59. “AhaÑ hi jÈnÈmi janinda etaÑ, 
 MatyÈ ca petyÈ ca athopi assÈ. 
 Taveva so puriso bh|mipÈla, 
 RattindivaÑ appamatto tavatthe. 
______________________________________________________________ 
 1. AggÊti (I) 
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 60. Iddho ca phÊto ca suvaÉÉhito ca, 
 Amacco ca te aÒÒataro janinda. 
 TassesÈ bhariyÈ’bhipÈrakassa1, 
 UmmÈdantÊ nÈmadheyyena rÈjÈ”ti. 

 Tattha matyÈ ca petyÈ cÈti mÈtito ca pitito cetaÑ jÈnÈmi. Athopi assÈti 
atha sÈmikampi assÈ jÈnÈmÊti vadati. Iddhoti samiddho. PhÊtoti 
vatthÈla~kÈrehi supupphito. SuvaÉÉhitoti suÔÔhu vuddho2. NÈmadheyyenÈti 
nÈmena. AyaÒhi yo naÑ passati, taÑ ummÈdeti, satimassa 
paccupaÔÔhÈpetuÑ na deti, tasmÈ UmmÈdantÊti vuccati. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ nÈmamassÈ thomento anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 61. “Ambho ambho nÈmamidaÑ imissÈ, 
 MatyÈ ca petyÈ ca kataÑ susÈdhu. 
 TadÈ hi mayhaÑ avalokayantÊ, 
 UmmattakaÑ UmmadantÊ akÈsÊ”ti. 

 Tattha matyÈ ca petyÈ cÈti mÈtarÈ ca pitarÈ ca. Mayhanti upayogatthe 
sampadÈnavacanaÑ. AvalokayantÊti mayÈ avalokitÈ sayampi maÑ 
avalokayantÊ maÑ ummattakaÑ akÈsÊti attho. 

 SÈ tassa kampitabhÈvaÑ ÒatvÈ vÈtapÈnaÑ thaketvÈ sirigabbhameva 
agamÈsi. RaÒÒopi tassÈ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya nagaraÑ padakkhiÓakaraÓe 
cittameva nÈhosi. So sÈrathiÑ ÈmantetvÈ “samma Sunanda rathaÑ nivattehi, 
ayaÑ chaÓo amhÈkaÑ nÈnucchaviko, AbhipÈrakassa 
senÈpatissevÈnucchaviko, rajjampi tassevÈnucchavikan”ti rathaÑ 
nivattÈpetvÈ pÈsÈdaÑ abhiruyha sirisayane nipajjitvÈ vippalapanto Èha– 
 
 62. “YÈ puÓÓamÈse migamandalocanÈ, 
 UpÈvisi puÓÉarÊkattaca~gÊ. 
 Dve puÓÓamÈyo tadah| amaÒÒa’haÑ, 
 DisvÈna pÈrÈvatarattavÈsiniÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhariyÈ ahipÈrakassa (SÊ, I), bhariyÈbhipÈdakassa (Ka) 2. AÉÉho (SÊ, SyÈ, I) 
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 63. AÄÈrapamhehi subhehi vaggubhi, 
 PalobhayantÊ maÑ yadÈ udikkhati. 
 VijambhamÈnÈ harateva me mano, 
 JÈtÈ vane kimpurisÊva pabbate. 
 
 64. TadÈ hi brahatÊ sÈmÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ. 
 EkaccavasanÈ nÈrÊ, migÊ bhantÈvudikkhati. 
 
 65. KadÈssu maÑ tambanakhÈ sulomÈ, 
 BÈhÈmud| candanasÈralittÈ. 
 VaÔÔa~gulÊ sannatadhÊrakuttiyÈ, 
 NÈrÊ upaÒÒissati sÊsato subhÈ. 
 
 66. KadÈssu maÑ kaÒcanajÈluracchadÈ, 
 DhÊtÈ tirÊÔissa vilaggamajjhÈ. 
 Mud|hi bÈhÈhi palissajissati, 
 BrahÈvane jÈtadumaÑva mÈluvÈ. 
 
 67. KadÈssu lÈkhÈrasarattasucchavÊ, 
 BindutthanÊ puÓÉarÊkattaca~gÊ. 
 MukhaÑ mukhena upanÈmayissati, 
 SoÓÉova soÓÉassa surÈya thÈlaÑ. 
 
 68. YadÈ’ddasaÑ taÑ tiÔÔhantiÑ, sabbabhaddaÑ manoramaÑ. 
 Tato sakassa cittassa, nÈvabodhÈmi kaÒcinaÑ. 
 
 69. UmmÈdantimahaÑ daÔÔhÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalaÑ. 
 Na supÈmi divÈrattiÑ, sahassaÑva parÈjito. 
 
 70. Sakko ce me varaÑ dajjÈ, so ca labbhetha me varo. 
 EkarattaÑ dirattaÑ vÈ, bhaveyyaÑ AbhipÈrako. 
 UmmÈdantyÈ ramitvÈna, SivirÈjÈ tato siyan”ti. 

 Tattha puÓÓamÈseti puÓÓacandÈya rattiyÈ. MigamandalocanÈti 
kaÓÉasantÈsena palÈyitvÈ vanantare ÔhatvÈ luddaÑ olokentiyÈ migiyÈ viya 
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mandÈni locanÈni assÈti migamandalocanÈ. UpÈvisÊti padumavaÓÓena 
karatalena pupphÈni khipitvÈ maÑ olokentÊ vÈtapÈne nisÊdi. 
PuÓÉarÊkattaca~gÊti rattapadumavaÓÓasarÊrÈ. Dve puÓÓamÈyoti ahaÑ tadahu 
tasmiÑ chaÓadivase taÑ pÈrÈvatapÈdasamÈnavaÓÓarattavatthanivatthaÑ 
disvÈ tassÈ mukhasobhaÑ olokento ekassa pÈcÊnalokadhÈtuto ekassa 
AbhipÈrakassa senÈpatino nivesaneti dvinnaÑ puÓÓacandÈnaÑ uggatattÈ dve 
puÓÓamÈyo amaÒÒiÑ. AÄÈrapamhehÊti visÈlapakhumehi. SubhehÊti 
parisuddhehi. VaggubhÊti madhurÈkÈrehi. UdikkhatÊti evar|pehi nettehi 
yasmiÑ khaÓe oloketi. Pabbateti yathÈ Himavantapabbate supupphitavane 
vÊÓaÑ ÈdÈya tantissarena attano saraÑ saÑsandantÊ kimpurisÊ kimpurisassa 
manaÑ harati, evaÑ harateva me manoti vippalapati. 

 BrahatÊti uÄÈrÈ. SÈmÈti suvaÓÓavaÓÓasÈmÈ. EkaccavasanÈti 
ekaccikavasanÈ, ekavatthanivatthÈti attho. BhantÈvudikkhatÊti saÓhakesÈ 
puthunalÈÔÈ Èyatabham| visÈlakkhÊ tu~ganÈsÈ rattoÔÔhÈ setadantÈ 
tikhiÓadÈÔhÈ suvaÔÔitagÊvÈ sutanubÈhu susaÓÔhitapayodharÈ karamitamajjhÈ 
visÈlasoÓÊ suvaÓÓakadalisamÈnoru sÈ uttamitthÊ tasmiÑ khaÓe maÑ 
udikkhantÊ bhayena vanaÑ pavisitvÈ puna nivattitvÈ luddaÑ udikkhantÊ 
bhantÈ migÊva maÑ udikkhatÊti vadati. BÈhÈmud|ti mudubÈhÈ. 
SannatadhÊrakuttiyÈti suphusitachekakaraÓÈ. UpaÒÒissati manti sÈ subhÈ 
nÈrÊ kadÈ nu maÑ tehi tambanakhehi sÊsato paÔÔhÈya sannatena dhÊrena 
karaÓena paritosessatÊti patthento vilapati. 

 KaÒcanajÈluracchadÈti kaÒcanamaya-uracchadÈla~kÈrÈ. 
VilaggamajjhÈti vilaggasarÊrÈ tanumajjhimÈ. BrahÈvaneti mahÈvane. 
LÈkhÈrasarattasucchavÊti hatthapÈdatala-agganakha-oÔÔhamaÑsesu 
lÈkhÈrasarattamaÓipavÈlavaÓÓÈ1. BindutthanÊti 
udakapupphuÄaparimaÓÉalatthanÊ. Tatoti yadÈ taÑ tiÔÔhantiÑ addasaÑ, tato 
paÔÔhÈya. Sakassa cittassÈti attano cittassa anissaro jÈtomhÊti adhippÈyo. 
KaÒcinanti kaÒci “ayaÑ asuko nÈmÈ”ti na jÈnÈmi, ummattako jÈtomhÊti 
vadati. DaÔÔhÈti disvÈ. Na supÈmÊti neva rattiÑ, na divÈ niddaÑ labhÈmi. So 
ca labbhethÈti yaÑ me sakko varaÑ dadeyya, so ca me varo labbhetha, 
labheyyÈhaÑ taÑ varanti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. LÈkhÈrasarattasamÈnavaÓÓÈ (I, Ka) 
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 Atha te amaccÈ AbhipÈrakassapi ÈrocayiÑsu “sÈmi rÈjÈ nagaraÑ 
padakkhiÓaÑ karonto tumhÈkaÑ gharadvÈraÑ patvÈ nivattitvÈ pÈsÈdaÑ 
abhiruhÊ”ti. So attano gehaÑ gantvÈ UmmÈdantiÑ ÈmantetvÈ “bhadde kacci 
raÒÒo attÈnaÑ dassesÊ”ti pucchi. SÈmi eko mahodaro mahÈdÈÔhiko rathe 
ÔhatvÈ Ègato puriso atthi, ahaÑ taÑ rÈjÈ vÈ arÈjÈ vÈti1 na jÈnÈmi, eko 
issaroti pana vutte vÈtapÈne ÔhatvÈ pupphÈni khipiÑ, so tÈvadeva nivattitvÈ 
gatoti. So taÑ sutvÈ “nÈsitomhi tayÈ”ti punadivase pÈtova rÈjanivesanaÑ 
Èruyha sirigabbhadvÈre ÔhatvÈ raÒÒo UmmÈdantiÑ nissÈya vippalÈpaÑ 
sutvÈ “ayaÑ UmmÈdantiyÈ paÔibaddhacitto jÈto, taÑ alabhanto marissati, 
raÒÒo ca mama ca aguÓaÑ mocetvÈ imassa mayÈ jÊvitaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti 
attano nivesanaÑ gantvÈ ekaÑ daÄhamantaÑ2 upaÔÔhÈkaÑ pakkosÈpetvÈ 
“tÈta asukaÔÔhÈne susiracetiyarukkho atthi, tvaÑ kaÒci ajÈnÈpetvÈ attha~gate 
s|riye tattha gantvÈ antorukkhe nisÊda, ahaÑ tattha balikammaÑ karonto 
taÑ ÔhÈnaÑ patvÈ devatÈ namassanto ‘sÈmi devarÈja amhÈkaÑ rÈjÈ 
nagaramhi chaÓe vattamÈne akÊÄitvÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ vippalapantova 
nipanno, mayaÑ tattha kÈraÓaÑ na jÈnÈma, rÈjÈ devatÈnaÑ bah|pakÈro, 
anusaÑvaccharaÑ sahassaÑ vissajjetvÈ balikammaÑ karoti, idaÑ nÈma 
nissÈya rÈjÈ vippalapatÊti Ècikkhatha, raÒÒo no jÊvitadÈnaÑ dethÈ’ti 
yÈcissÈmi, tvaÑ tasmiÑ khaÓe saddaÑ parivattitvÈ ‘senÈpati tumhÈkaÑ 
raÒÒo byÈdhi nÈma natthi, so pana tava bhariyÈya UmmÈdantiyÈ 
paÔibaddhacitto. Sace naÑ labhissati, jÊvissati, no ce, marissati. Sace tassa 
jÊvitaÑ icchasi, UmmÈdantimassa dehÊ’ti vadeyyÈsÊ”ti evaÑ taÑ 
uggaÓhÈpetvÈ uyyojesi. 

 So gantvÈ tasmiÑ rukkhe nisÊditvÈ punadivase senÈpatinÈ 
amaccagaÓaparivutena taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ yÈcito tathÈ abhÈsi. SenÈpati 
“sÈdh|”ti vatvÈ devataÑ vanditvÈ amacce jÈnÈpetvÈ nagaraÑ pavisitvÈ 
rÈjanivesanaÑ Èruyha sirigabbhadvÈraÑ ÈkoÔesi. RÈjÈ satiÑ upaÔÔhapetvÈ 
“ko eso”ti pucchi. AhaÑ deva AbhipÈrakoti. Athassa rÈjÈ dvÈraÑ vivari. So 
pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. RÈjÈti vÈ rÈjapurisoti vÈ (Ka) 2. DaÄhamittaÑ (SÊ, I) 
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 71. “Bh|tÈni me bh|tapatÊ namassato, 
 Œgamma yakkho idametadabravi. 
 RaÒÒo mano UmmadantyÈ niviÔÔho, 
 DadÈmi te taÑ paricÈrayass|”ti. 

 Tattha namassatoti tumhÈkaÑ vippalÈpakÈraÓajÈnanatthaÑ 
balikammaÑ katvÈ namassantassa. Tanti ahaÑ taÑ UmmÈdantiÑ tumhÈkaÑ 
paricÈrikaÑ katvÈ dadÈmÊti.   

 Atha naÑ rÈjÈ “samma AbhipÈraka mama UmmÈdantiyÈ 
paÔibaddhacittatÈya vippalapitabhÈvaÑ yakkhÈpi jÈnantÊ”ti pucchi. Œma 
devÈti. So “sabbalokena kira me lÈmakabhÈvo ÒÈto”ti lajjidhamme 
patiÔÔhÈya anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 72. “PuÒÒÈ ca dhaÑse amaro na camhi, 
 Jano ca me pÈpamidaÒca jaÒÒÈ. 
 Bhuso ca tya’ssa manaso vighÈto, 
 DatvÈ piyaÑ UmmadantiÑ adaÔÔhÈ”ti. 

 Tattha dhaÑseti samma AbhipÈraka ahaÑ tÈya saddhiÑ kilesavasena 
paricÈrento puÒÒato ca dhaÑseyyaÑ, tÈya saddhiÑ paricÈritamattena amaro 
ca na homi, mahÈjano ca me imaÑ lÈmakabhÈvaÑ jÈneyya, tato “ayuttaÑ 
raÒÒÈ katan”ti garaheyya, taÒca mama datvÈ pacchÈ piyabhariyaÑ adaÔÔhÈ 
tava manaso vighÈto cassÈti attho. 

 SesÈ ubhinnampi vacanapaÔivacanagÈthÈ honti– 
 
 73. “Janinda nÈÒÒatra tayÈ mayÈ vÈ, 
 SabbÈpi kammassa katassa jaÒÒÈ. 
 YaÑ te mayÈ UmmadantÊ padinnÈ, 
 Bhusehi rÈjÈ vanathaÑ sajÈhi. 
 
 74. Yo pÈpakaÑ kammakaraÑ manusso, 
 So maÒÒati mÈyida1 maÒÒiÑsu aÒÒe. 
 Passanti bh|tÈni karontametaÑ, 
 YuttÈ ca ye honti narÈ pathabyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈyidha (I, Ka) 
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 75. AÒÒo nu te koci naro pathabyÈ, 
 Saddheyya lokasmi na me piyÈti. 
 Bhuso ca tya’ssa manaso vighÈto, 
 DatvÈ piyaÑ UmmadantiÑ adaÔÔhÈ. 
 
 76. AddhÈ piyÈ mayha janinda esÈ, 
 Na sÈ mamaÑ appiyÈ bh|mipÈla. 
 Gaccheva tvaÑ UmmadantiÑ bhadante, 
 SÊhova selassa guhaÑ upeti. 
 
 77. Na pÊÄitÈ attadukhena dhÊrÈ, 
 SukhapphalaÑ kamma pariccajanti. 
 SammohitÈ vÈpi sukhena mattÈ, 
 Na pÈpakammaÒca samÈcaranti. 
 
 78. TuvaÑ hi mÈtÈ ca pitÈ ca mayhaÑ, 
 BhattÈ patÊ posako devatÈ ca. 
 DÈso ahaÑ tuyha saputtadÈro, 
 YathÈsukhaÑ sÈmi karohi kÈmaÑ. 
 
 79. Yo ‘issaromhÊ’ti karoti pÈpaÑ, 
 KatvÈ ca so nu’ttasate paresaÑ. 
 Na tena so jÊvati dÊghamÈyu, 
 DevÈpi pÈpena samekkhare naÑ. 
 
 80. AÒÒÈtakaÑ sÈmikehÊ padinnaÑ, 
 Dhamme ÔhitÈ ye paÔicchanti dÈnaÑ. 
 PaÔicchakÈ dÈyakÈ cÈpi tattha, 
 SukhapphalaÒÒeva karonti kammaÑ. 
 
 81. AÒÒo nu te koci naro pathabyÈ, 
 Saddheyya lokasmi na me piyÈti. 
 Bhuso ca tya’ssa manaso vighÈto, 
 DatvÈ piyaÑ UmmadantiÑ adaÔÔhÈ. 
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 82. AddhÈ piyÈ mayha janinda esÈ, 
 Na sÈ mamaÑ appiyÈ bh|mipÈla. 
 YaÑ te mayÈ UmmadantÊ padinnÈ, 
 Bhusehi rÈjÈ vanathaÑ sajÈhi. 
 
 83. Yo attadukkhena parassa dukkhaÑ, 
 Sukhena vÈ attasukhaÑ dahÈti. 
 YathevidaÑ mayha tathÈ paresaÑ, 
 Yo evaÑ jÈnÈti sa vedi dhammaÑ. 
 
 84. AÒÒo nu te koci naro pathabyÈ, 
 Saddheyya lokasmi na me piyÈti. 
 Bhuso ca tya’ssa manaso vighÈto, 
 DatvÈ piyaÑ UmmadantiÑ adaÔÔhÈ. 
 
 85. Janinda jÈnÈsi piyÈ mame’sÈ, 
 Na sÈ mamaÑ appiyÈ bh|mipÈla. 
 Piyena te dammi piyaÑ janinda, 
 PiyadÈyino deva piyaÑ labhanti. 
 
 86. So n|nÈhaÑ vadhissÈmi, attÈnaÑ kÈmahetukaÑ. 
 Na hi dhammaÑ adhammena, ahaÑ vadhitu’mussahe. 
 
 87. Sace tuvaÑ mayha satiÑ janinda, 
 Na kÈmayÈsi naravÊra seÔÔha. 
 CajÈmi naÑ sabbajanassa sibyÈ1, 
 MayÈ pamuttaÑ tato avhayesi naÑ. 
 
 88. Ad|siyaÑ ce AbhipÈraka tvaÑ, 
 CajÈsi katte ahitÈya tya’ssa. 
 MahÈ ca te upavÈdopi assa, 
 Na cÈpi tya’ssa nagaramhi pakkho. 
______________________________________________________________ 
 1. Sibba (SÊ, I) 
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 89. AhaÑ sahissaÑ upavÈdametaÑ, 
 NindaÑ pasaÑsaÑ garahaÒca sabbaÑ. 
 MametamÈgacchatu bh|mipÈla, 
 YathÈsukhaÑ sivi karohi kÈmaÑ. 
 
 90. Yo neva nindaÑ na panappasaÑsaÑ, 
 Œdiyati garahaÑ nopi p|jaÑ. 
 SirÊ ca lakkhÊ ca apeti tamhÈ, 
 Œpo suvuÔÔhÊva yathÈ thalamhÈ. 
 
 91. YaÑ kiÒci dukkhaÒca sukhaÒca etto, 
 DhammÈtisÈraÒca manovighÈtaÑ. 
 UrasÈ ahaÑ paccuttarissÈmi sabbaÑ, 
 PathavÊ yathÈ thÈvarÈnaÑ tasÈnaÑ. 
 
 92. DhammÈtisÈraÒca manovighÈtaÑ, 
 DukkhaÒca nicchÈmi ahaÑ paresaÑ. 
 EkovimaÑ hÈrayissÈmi bhÈraÑ, 
 Dhamme Ôhito kiÒci ahÈpayanto. 
 
 93. Sagg|pagaÑ puÒÒakammaÑ janinda, 
 MÈ me tuvaÑ antarÈyaÑ akÈsi. 
 DadÈmi te UmmadantiÑ pasanno, 
 RÈjÈva yaÒÒe dhanaÑ brÈhmaÓÈnaÑ. 
 
 94. AddhÈ tuvaÑ katte hitesi mayhaÑ, 
 SakhÈ mamaÑ UmmadantÊ tuvaÒca. 
 Nindeyyu devÈ pitaro ca sabbe, 
 PÈpaÒca passaÑ abhisamparÈyaÑ. 
 
 95. Na heta’dhammaÑ SivirÈja vajjuÑ, 
 SanegamÈ jÈnapadÈ ca sabbe. 
 YaÑ te mayÈ UmmadantÊ padinnÈ, 
 Bhusehi rÈjÈ vanathaÑ sajÈhi. 
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 96. AddhÈ tuvaÑ katte hitesi mayhaÑ, 
 SakhÈ mamaÑ UmmadantÊ tuvaÒca. 
 SataÒca dhammÈni sukittitÈni, 
 SamuddavelÈva duraccayÈni. 
 
 97. Œhuneyyo mesi hitÈnukampÊ, 
 DhÈtÈ vidhÈtÈ casi kÈmapÈlo. 
 TayÊ hutÈ rÈja mahapphalÈ hi1, 
 KÈmena me UmmadantiÑ paÔiccha. 
 
 98. AddhÈ hi sabbaÑ AbhipÈraka tvaÑ, 
 DhammaÑ acÈrÊ mama kattuputta. 
 AÒÒo nu te ko idha sotthikattÈ, 
 Dvipado naro aruÓe jÊvaloke. 
 
 99. TuvaÑ nu seÔÔho tvamanuttarosi, 
 TvaÑ dhammagutto2 dhammavid| sumedho. 
 So dhammagutto cirameva jÊva, 
 DhammaÒca me desaya dhammapÈla. 
 
 100. Tadi~gha AbhipÈraka, suÓohi vacanaÑ mama. 
 DhammaÑ te desayissÈmi, sataÑ ÈsevitaÑ ahaÑ. 
 
 101. SÈdhu dhammarucÊ rÈjÈ, sÈdhu paÒÒÈÓavÈ naro. 
 SÈdhu mittÈnamaddubbho, pÈpassÈkaraÓaÑ sukhaÑ. 
 
 102. Akkodhanassa vijite, Ôhitadhammassa rÈjino. 
 SukhaÑ manussÈ Èsetha, sÊtacchÈyÈya saÑghare. 
 
 103. Na cÈhametaÑ abhirocayÈmi, 
 KammaÑ asamekkhakataÑ asÈdhu. 
 Ye vÈpi ÒatvÈna sayaÑ karonti, 
 UpamÈ imÈ mayhaÑ tuvaÑ suÓohi. 
______________________________________________________________ 
 1. MahapphalÈ hi me (I), mahapphalamhi (Ka) 2. Dhammag| (I, Ka) 
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 104. GavaÑ ce taramÈnÈnaÑ, jimhaÑ gacchati pu~gavo. 
 SabbÈ tÈ jimhaÑ gacchanti, nette jimhaÑ gate sati. 
 
 105. Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato. 
 So ce adhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ. 
 SabbaÑ raÔÔhaÑ dukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti adhammiko. 
 
 106. GavaÑ ce taramÈnÈnaÑ, ujuÑ gacchati pu~gavo. 
 SabbÈ gÈvÊ ujuÑ yanti, nette ujuÑ gate sati. 
 
 107. Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato. 
 So sace dhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ. 
 SabbaÑ raÔÔhaÑ sukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti dhammiko. 
 
 108. Na cÈpÈhaÑ adhammena, amarattamabhipatthaye. 
 ImaÑ vÈ pathaviÑ sabbaÑ, vijetuÑ AbhipÈraka. 
 
 109. YaÑ hi kiÒci manussesu, ratanaÑ idha vijjati. 
 GÈvo dÈso hiraÒÒaÒca, vatthiyaÑ haricandanaÑ. 
 
 110. Assitthiyo ratanaÑ maÓikaÒca, 
 YaÒcÈpi me candimas|riyÈ abhipÈlayanti. 
 Na tassa hetu visamaÑ careyyaÑ, 
 Majjhe sivÊnaÑ usabhomhi jÈto. 
 
 111. NetÈ hitÈ uggato raÔÔhapÈlo, 
 DhammaÑ sivÊnaÑ apacÈyamÈno. 
 So dhammamevÈnuvicintayanto, 
 TasmÈ sake cittavase na vatto. 
 
 112. AddhÈ tuvaÑ mahÈrÈja, niccaÑ abyasanaÑ sivaÑ. 
 Karissasi ciraÑ rajjaÑ, paÒÒÈ hi tava tÈdisÊ. 
 
 113. EtaÑ te anumodÈma, yaÑ dhammaÑ nappamajjasi. 
 DhammaÑ pamajja khattiyo, raÔÔhÈ cavati issaro. 
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 114. DhammaÑ cara mahÈrÈja, mÈtÈpit|su khattiya. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 115. DhammaÑ cara mahÈrÈja, puttadÈresu khattiya. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 116. DhammaÑ cara mahÈrÈja, mittÈmaccesu khattiya. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 117. DhammaÑ cara mahÈrÈja, vÈhanesu balesu ca. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 118. DhammaÑ cara mahÈrÈja, gÈmesu nigamesu ca. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 119. DhammaÑ cara mahÈrÈja, raÔÔhesu janapadesu ca. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 120. DhammaÑ cara mahÈrÈja, samaÓabrÈhmaÓesu ca. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 121. DhammaÑ cara mahÈrÈja, migapakkhÊsu khattiya. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 122. DhammaÑ cara mahÈrÈja, dhammo ciÓÓo sukhÈvaho. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, rÈja saggaÑ gamissasi. 
 
 123. DhammaÑ cara mahÈrÈja, sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ. 
 SuciÓÓena divaÑ pattÈ, mÈ dhammaÑ rÈja pÈmado”ti. 

 Tattha sabbÈpÊti janinda ahametaÑ ekakova paÔicchÈdetvÈ ÈnessÈmi, 
tasmÈ ÔhapetvÈ mamaÒca tuvaÒca aÒÒÈ sabbÈpi pajÈ imassa katassa 
ÈkÈramattampi na jaÒÒÈ na jÈnissanti. BhusehÊti tÈya saddhiÑ abhiramanto 
attano taÓhÈvanathaÑ bhusaÑ karohi vaÉÉhehi manorathaÑ p|rehi. SajÈhÊti 
manorathaÑ pana p|retvÈ sace te na ruccati, atha naÑ sajÈhi mayhameva 
paÔidehi. Kammakaranti samma AbhipÈraka yo manusso pÈpakaÑ 
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kammaÑ karonto, so pacchÈ mÈ idha aÒÒe idaÑ pÈpakammaÑ maÒÒiÑsu 
mÈ jÈnant|ti maÒÒati cinteti, ducintitametaÑ tassa. KiÑ kÈraÓÈ? Passanti 
bh|tÈni karontametanti, ye ca BuddhÈ PaccekabuddhÈ BuddhaputtÈ iddhiyÈ 
yuttÈ, te ca naÑ passantiyeva. Na me piyÈti samma AbhipÈraka aÒÒo nu te 
koci “idha lokasmiÑ sakalÈyapi pathaviyÈ na me UmmÈdantÊ piyÈ”ti evaÑ 
saddaheyya. 

 SÊhova selassa guhanti mahÈrÈja sace tvaÑ taÑ idha na Ènesi, atha 
yathÈ sÊho kilesapariÄÈhe uppanne sÊhapotikÈya vasanaÔÔhÈnaÑ maÓiguhaÑ 
upeti, evaÑ tassÈ vasanaÔÔhÈnaÑ gaccha, tattha attano patthanaÑ p|rehÊti. 
Sukhapphalanti samma AbhipÈraka paÓÉitÈ attano dukkhena phuÔÔhÈ samÈnÈ 
na sukhavipÈkadÈyakakammaÑ pariccajanti, sammohitÈ vÈpi hutvÈ mohena 
m|ÄhÈ sukhena mattÈ pÈpakammaÑ nÈma na samÈcaranti. YathÈsukhaÑ 
sÈmi karohi kÈmanti sÈmi SivirÈja attano dÈsiÑ paricÈrentassa garahÈ nÈma 
natthi, tvaÑ yathÈsukhaÑ yathÈjjhÈsayaÑ kÈmaÑ karohi, attano icchaÑ 
p|rehÊti. Na tena so jÊvatÊti samma AbhipÈraka yo “issaromhÊ”ti pÈpaÑ 
karoti, katvÈ ca kiÑ maÑ devamanussÈ vakkhantÊti na uttasati na ottappati, 
so tena kammena na ca dÊghakÈlaÑ jÊvati, khippameva marati, devatÈpi 
pana “kiÑ imassa pÈparaÒÒo rajjena, varamassa vÈÄukaghaÔaÑ gale 
bandhitvÈ maraÓan”ti lÈmakena cakkhunÈ olokenti. 

 AÒÒÈtakanti mahÈrÈja aÒÒesaÑ santakaÑ tehi sÈmikehi padinnaÑ 
dÈnaÑ ye attano dhamme ÔhitÈ paÔicchanti, te tattha paÔicchakÈ ca dÈyakÈ ca 
sabbepi sukhapphalameva kammaÑ karonti. PaÔiggÈhake hi paÔiggaÓhante 
taÑ dÈnaÑ dÈyakassa mahantaÑ vipÈkaÑ detÊti1. Yo attadukkhenÈti samma 
AbhipÈraka yo attano dukkhena pÊÄito taÑ parassa dahati, attano sarÊrato 
apanetvÈ parassa sarÊre khipati, parassa vÈ sukhena attano sukhaÑ dahati, 
parassa sukhaÑ gahetvÈ attani pakkhipati, “attano dukkhaÑ harissÈmÊ”ti 
paraÑ dukkhitaÑ karoti, “attÈnaÑ sukhessÈmÊ”ti paraÑ dukkhitaÑ karoti, 
“attÈnaÑ sukhessÈmÊ”ti parassa sukhaÑ nÈseti, na so dhammaÑ jÈnÈti. Yo 
pana evaÑ jÈnÈti “yathevidaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. DetÊti. AÒÒo nu -pa- addhÈ piyÈ -pa-. (SÊ, SyÈ, I) 
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mayhaÑ sukhadukkhaÑ, tathÈ paresan”ti, sa vedi dhammaÑ jÈnÈti nÈmÈti 
ayametissÈ gÈthÈya attho. 

 Piyena te dammÊti piyena kÈraÓabh|tena piyaÑ phalaÑ patthento 
dammÊti attho. PiyaÑ labhantÊti saÑsÈre saÑsarantÈ piyameva labhanti. 
KÈmahetukanti samma AbhipÈraka kÈmahetukaÑ ayuttaÑ katvÈ “attÈnaÑ 
vadhissÈmÊ”ti me parivitakko uppajjati. Mayha satinti mama santakaÑ. 
“Mayha satÊ”tipi1 pÈÔho, mama santakÈti2 evaÑ maÒÒamÈno sace tvaÑ taÑ 
na kÈmesÊti attho. SabbajanassÈti sabbÈ seniyo sannipÈtÈpetvÈ tassa 
sabbajanassa ayaÑ mayhaÑ ahitÈti pariccajissÈmi. Tato avhayesÊti tato taÑ 
apariggahitattÈ ÈneyyÈsi. Ad|siyanti anaparÈdhaÑ. Katteti tameva aparena 
nÈmena Èlapati. So hi raÒÒo hitaÑ karoti, tasmÈ “kattÈ”ti vuccati. Na cÈpi 
tya’ssÈti evaÑ akiccakÈrÊti nagare tava koci pakkhopi na bhaveyya. 

  Nindanti na kevalaÑ upavÈdameva, sacepi maÑ koci sammukhÈ 
nindissati vÈ pasaÑsissati vÈ, dosaÑ vÈ pana Èropento garahissati, 
tampÈhaÑ nindaÑ pasaÑsaÑ garahaÒca sabbaÑ sahissÈmi, sabbametaÑ 
mama Ègacchat|ti vadati. TamhÈti yo ete nindÈdayo na gaÓhÈti, tamhÈ 
purisÈ issariyasa~khÈtÈ sirÊ ca paÒÒÈsa~khÈtÈ lakkhÊ ca thalaÔÔhÈnato 
suvuÔÔhisa~khÈto Èpo viya apeti na patiÔÔhÈtÊti. Ettoti ito mama tassÈ 
pariccattakÈraÓÈ. DhammÈtisÈraÒcÈti dhammaÑ atikkamitvÈ pavattaÑ 
akusalaÑ vÈ yaÑ kiÒci hoti. PaccuttarissÈmÊti sampaÔicchissÈmi 
dhÈrayissÈmi. ThÈvarÈnaÑ tasÈnanti yathÈ mahÈpathavÊ khÊÓÈsavÈnaÒca 
puthujjanÈnaÒca kiÒci sampaÔicchati3 sabbaÑ adhivÈseti, tathevÈhampi 
sabbametaÑ sampaÔicchissÈmi adhivÈsessÈmÊti dÊpeti. Ekovimanti ahaÑ 
ekova imampi attano dukkhabhÈraÑ hÈrayissÈmi dhÈrayissÈmi vahissÈmi. 
Dhamme Ôhitoti vinicchayadhamme paveÓidhamme tividhasucaritadhamme 
ca Ôhito hutvÈ. 

 Sagg|paganti deva puÒÒakammaÑ nÈmetaÑ sagg|pagaÑ hoti. YaÒÒe 
dhananti yaÒÒadhanaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. SakhÈti UmmÈdantÊpi mama 
sahÈyikÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. Mama santipi (I) 2. SantikÈyÈti (I) 3. Na kiÒci na paÔicchati (SÊ, SyÈ) 
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tvampi sahÈyako. Pitaroti brahmÈno. Sabbeti na kevalaÑ devabrahmÈnova, 
sabbe raÔÔhavÈsinopi maÑ passatha, “bho sahÈyakassa bhariyÈ sahÈyikÈ 
iminÈ gehe katÈ”ti nindeyyuÑ. Na heta’dhammanti na hi etaÑ 
adhammikaÑ. YaÑ te mayÈti yasmÈ mayÈ sÈ tuyhaÑ dinnÈ, tasmÈ etaÑ 
adhammoti na vadissanti. Satanti santÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ 
khantimettÈbhÈvanÈsÊlÈcÈrasa~khÈtÈni dhammÈni suvaÓÓitÈni 
samuddavelÈva duraccayÈni, tasmÈ yathÈ samuddo velaÑ nÈtikkamati, 
evamahampi sÊlavelaÑ nÈtikkamissÈmÊti vadati. 

 Œhuneyyo mesÊti mahÈrÈja tvaÑ mama 
ÈhunapÈhunasakkÈrassÈnucchaviko. DhÈtÈ vidhÈtÈ casi kÈmapÈloti tvaÑ 
mama deva dhÈraÓato dhÈtÈ issariyasukhassa vidahanato vidhÈtÈ 
icchitapatthitÈnaÑ1 kÈmÈnaÑ pÈlanato kÈmapÈlo. TayÊ hutÈti tuyhaÑ dinnÈ. 
KÈmena meti mama kÈmena mama patthanÈya UmmÈdantiÑ paÔicchÈti 
evaÑ AbhipÈrako raÒÒo deti. RÈjÈ “na mayhaÑ attho”ti paÔikkhipati. 
Bh|miyaÑ patitaÑ sÈkuÓikapacchiÑ piÔÔhipÈdena paharitvÈ aÔaviyaÑ 
khipantÈ viya ubhopi naÑ jahanteva. IdÈni rÈjÈ puna akathanatthÈya taÑ 
santajjento “addhÈ hÊ”ti gÈthamÈha. Tattha kattuputtÈti pitÈpissa kattÈva, 
tena naÑ evaÑ Èlapati. IdaÑ vuttaÑ hoti–addhÈ tvaÑ ito pubbe mayhaÑ 
sabbadhammaÑ acari, hitameva vuÉÉhimeva akÈsi, idÈni pana paÔipakkho 
hutvÈ bahuÑ kathesi, “mÈ evaÑ vippalapasi, aÒÒo nu te dvipado naro, ko 
idha jÊvaloke aruÓeyeva sotthikattÈ, sace hi ahaÑ viya aÒÒo rÈjÈ tava 
bhariyÈya paÔibaddhacitto abhavissa, anto-aruÓeyeva tava sÊsaÑ chindÈpetvÈ 
taÑ attano ghare kareyya, ahaÑ pana akusalabhayeneva na karomi, tuÓhÊ 
hohi, na me etÈya attho”ti taÑ santajjesi. 

 So taÑ sutvÈ puna kiÒci vattuÑ asakkonto raÒÒo thutivasena “tuvaÑ 
n|”ti gÈthamÈha. Tassattho–mahÈrÈja tvaÒÒeva sakalajambudÊpe sabbesaÑ 
narindÈnaÑ seÔÔho, tvaÑ anuttaro, tvaÑ 
vinicchayadhammapaveÓidhammasucaritadhammÈnaÑ gopÈyanena 
dhammagutto, tesaÑ viditattÈ dhammavid| tvaÑ sumedho, so tvaÑ yaÑ 
dhammaÑ gopesi, teneva gutto ciraÑ jÊva, dhammaÒca me desehi 
dhammapÈlaka dhammagopaka rÈjavarÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. IcchitamicchitÈnaÑ (Ka) 
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 Atha rÈjÈ dhammaÑ desento “tadi~ghÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha i~ghÈti 
codanatthe nipÈto, yasmÈ maÑ tvaÑ codesi, tasmÈti attho. Satanti 
BuddhÈdÊhi sappurisehi ÈsevitaÑ. SÈdh|ti sundaro pasattho. 
VinicchayapaveÓisucaritadhamme rocetÊti dhammaruci. TÈdiso hi jÊvitaÑ 
jahantopi akiccaÑ na karoti, tasmÈ sÈdhu. PaÒÒÈÓavÈti ÒÈÓasampanno. 
MittÈnamaddubbhoti mittassa adussanabhÈvo. ®hitadhammassÈti 
patiÔÔhitatividhadhammassa. ŒsethÈti ÈseyyuÑ nisÊdeyyuÑ. DesanÈsÊsameva 
cetaÑ, cattÈropi iriyÈpathe sukhaÑ kappeyyunti ayaÑ panettha attho. 
SÊtacchÈyÈyÈti puttadÈraÒÈtimittÈnaÑ sÊtalÈya chÈyÈya. SaÑghareti 
sakaghare, attano geheti attho. AdhammabalidaÓÉÈdÊhi anupaddutÈ sukhaÑ 
vaseyyunti dasseti. Na cÈhametanti samma AbhipÈraka yametaÑ 
asamekkhitvÈ kataÑ asÈdhukammaÑ1, etaÑ ahaÑ na rocayÈmi. Ye vÈpi 
ÒatvÈnÈti ye vÈ pana rÈjÈno ÒatvÈ tuletvÈ tÊretvÈ sayaÑ karonti, tesÈhaÑ 
kammaÑ rocemÊti adhippÈyo. UpamÈ imÈti imasmiÑ panatthe tvaÑ 
mayhaÑ imÈ dve upamÈ suÓohi. 

 Jimhanti va~kaÑ. Netteti yo gÈviyo neti, tasmiÑ jeÔÔhaka-usabhe. 
PagevÈti tasmiÑ adhammaÑ carante itarÈ pajÈ pageva carati, ativiya karotÊti 
attho. Dhammikoti cattÈri agatigamanÈni pahÈya dhammena rajjaÑ kÈrento. 
Amarattanti devattaÑ. Ratananti saviÒÒÈÓakÈviÒÒÈÓakaratanaÑ. Vatthiyanti 
kÈsikavatthameva. Assitthiyoti vÈtasamagati-assepi uttamar|padharÈ 
itthiyopi. RatanaÑ maÓikaÒcÈti sattavidharatanaÒca mahagghabhaÓÉakaÒca. 
AbhipÈlayantÊti ÈlokaÑ karontÈ rakkhanti. Na tassÈti tassa 
cakkavattirajjassapi hetu na visamaÑ careyyaÑ. UsabhomhÊti yasmÈ ahaÑ 
sivÊnaÑ majjhe jeÔÔhakarÈjÈ hutvÈ jÈto, tasmÈ cakkavattirajjakÈraÓampi na 
visamaÑ carÈmÊti attho. NetÈti mahÈjanaÑ kusale patiÔÔhÈpetvÈ 
devanagaraÑ netÈ, hitakaraÓena tassa hitÈ, “SivirÈjÈ kira dhammacÈrÊ”ti 
sakalajambudÊpe ÒÈtattÈ uggato, samena raÔÔhapÈlanato raÔÔhapÈlo. 
ApacÈyamÈnoti sivÊnaÑ porÈÓakarÈj|naÑ paveÓidhammaÑ apacÈyamÈno. 
Soti so ahaÑ tameva dhammaÑ anuvicintayanto tasmÈ tena kÈraÓena attano 
cittassa vase na vattÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. AsÈdhukathaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 EvaÑ mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ AbhipÈrako thutiÑ karonto 
“addhÈ”ti-ÈdimÈha. NappamajjasÊti attanÈ kathitadhammaÑ nappamajjasi 
tattheva vattesi. DhammaÑ pamajjÈti dhammaÑ pamussitvÈ agativasena 
gantvÈ1. EvaÑ so tassa thutiÑ katvÈ “dhammaÑ carÈ”ti dhammacariyÈya 
niyyojento uttaripi dasa ovÈdagÈthÈ abhÈsi. TÈsamattho heÔÔhÈ 
TesakuÓajÈtake2 vaÓÓitova.  

 EvaÑ AbhipÈrakasenÈpatinÈ raÒÒo dhamme desite rÈjÈ UmmÈdantiyÈ 
paÔibaddhacittaÑ vinodesi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi, saccapariyosÈne so bhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhÈsi. TadÈ 
SunandasÈrathi Œnando ahosi, AbhipÈrako SÈriputto, UmmÈdantÊ 
UppalavaÓÓÈ, sesaparisÈ BuddhaparisÈ, SivirÈjÈ ahameva ahosinti. 
 

UmmÈdantÊjÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ. 
_____ 

 
3. MahÈbodhijÈtakavaÓÓanÈ (528) 

 KiÑ nu daÓÉaÑ kimajinanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
paÒÒÈpÈramiÑ Èrabbha kathesi. Vatthu MahÈ-uma~gajÈtake3 Èvi bhavissati. 
TadÈ pana SatthÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato paÒÒavÈ 
parappavÈdappamaddanoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente bodhisatto KÈsiraÔÔhe 
asÊtikoÔivibhavassa UdiccabrÈhmaÓamahÈsÈlassa kule nibbatti, 
“BodhikumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. So vayappatto TakkasilÈyaÑ 
uggahitasippo paccÈgantvÈ agÈramajjhe vasanto aparabhÈge kÈme pahÈya 
HimavantapadesaÑ pavisitvÈ paribbÈjakapabbajjaÑ pabbajitvÈ tattheva 
vanam|laphalÈhÈro ciraÑ vasitvÈ vassÈrattasamaye HimavantÈ oruyha 
cÈrikaÑ caranto anupubbena BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne vasitvÈ punadivase 
paribbÈjakasÈruppena nagare bhikkhÈya caranto rÈjadvÈraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AkatvÈ (Ka) 2. Khu 6. 1 piÔÔhe. 3. Khu 6. 204 piÔÔhe. 
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pÈpuÓi. TamenaÑ sÊhapaÒjare Ôhito rÈjÈ disvÈ tassa upasame pasÊditvÈ taÑ 
attano bhavanaÑ pavesetvÈ rÈjapalla~ke nisÊdÈpetvÈ katapaÔisanthÈro 
thokaÑ dhammakathaÑ sutvÈ nÈnaggarasabhojanaÑ dÈpesi. MahÈsatto 
bhattaÑ gahetvÈ cintesi “idaÑ rÈjakulaÑ nÈma bahudosaÑ 
bahupaccÈmittaÑ hoti, ko nu kho mama uppannaÑ bhayaÑ nittharissatÊ”ti. 
So avid|re ÔhitaÑ rÈjavallabhaÑ ekaÑ pi~galasunakhaÑ disvÈ mahantaÑ 
bhattapiÓÉaÑ gahetvÈ tassa dÈtukÈmatÈkÈraÑ dassesi. RÈjÈ ÒatvÈ 
sunakhassa bhÈjanaÑ ÈharÈpetvÈ bhattaÑ gÈhÈpetvÈ dÈpesi. MahÈsattopi 
tassa datvÈ bhattakiccaÑ niÔÔhapesi. RÈjÈpissa paÔiÒÒaÑ gahetvÈ antonagare 
rÈjuyyÈne paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ pabbajitaparikkhÈre datvÈ taÑ tattha 
vÈsÈpesi, devasikaÒcassa dve tayo vÈre upaÔÔhÈnaÑ agamÈsi. BhojanakÈle 
pana mahÈsatto niccaÑ rÈjapalla~keyeva nisÊditvÈ rÈjabhojanameva 
bhuÒjati. EvaÑ dvÈdasa saÑvaccharÈni atÊtÈni. 

 Tassa pana raÒÒo paÒca amaccÈ atthaÒca dhammaÒca anusÈsanti. Tesu 
eko ahetukavÈdÊ, eko issarakatavÈdÊ1, eko pubbekatavÈdÊ, eko ucchedavÈdÊ, 
eko khattavijjavÈdÊ. Tesu ahetukavÈdÊ “ime sattÈ saÑsÈrasuddhikÈ”ti 
mahÈjanaÑ uggaÓhÈpesi. IssarakatavÈdÊ “ayaÑ loko issaranimmito”ti 
mahÈjanaÑ uggaÓhÈpesi. PubbekatavÈdÊ “imesaÑ sattÈnaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ uppajjamÈnaÑ pubbekateneva uppajjatÊ”ti mahÈjanaÑ 
uggaÓhÈpesi. UcchedavÈdÊ “ito paralokaÑ gato nÈma natthi, ayaÑ loko 
ucchijjatÊ”ti mahÈjanaÑ uggaÓhÈpesi. KhattavijjavÈdÊ “mÈtÈpitaropi mÈretvÈ 
attanova attho kÈtabbo”ti mahÈjanaÑ uggaÓhÈpesi. Te raÒÒo vinicchaye 
niyuttÈ laÒjakhÈdakÈ hutvÈ assÈmikaÑ sÈmikaÑ, sÈmikaÑ assÈmikaÑ 
karonti. 

 AthekadivasaÑ eko puriso k|ÔaÔÔaparÈjito mahÈsattaÑ bhikkhÈya 
carantaÑ rÈjagehaÑ pavisantaÑ disvÈ vanditvÈ “bhante tumhe rÈjagehe 
bhuÒjamÈnÈ vinicchayÈmacce laÒjaÑ gahetvÈ lokaÑ vinÈsente kasmÈ 
ajjhupekkhatha, idÈni paÒcahi amaccehi k|ÔaÔÔakÈrakassa hatthato laÒjaÑ 
gahetvÈ sÈmikova samÈno assÈmiko kato”ti paridevi. 
______________________________________________________________ 
 1. IssarakaraÓavÈdÊ (SÊ, SyÈ), issarakÈraÓavÈdÊ (I) 

 



242 KhuddakanikÈya 

So tasmiÑ kÈruÒÒavasena vinicchayaÑ gantvÈ dhammena vinicchinitvÈ 
sÈmikaÒÒeva sÈmikaÑ akÈsi. MahÈjano ekappahÈreneva mahÈsaddena 
sÈdhukÈraÑ adÈsi. RÈjÈ taÑ saddaÑ sutvÈ “kiÑ saddo nÈmÈyan”ti pucchitvÈ 
tamatthaÑ sutvÈ katabhattakiccaÑ mahÈsattaÑ upanisÊditvÈ pucchi “bhante 
ajja kira vo aÔÔo vinicchito”ti. Œma mahÈrÈjÈti. Bhante tumhesu 
vinicchinantesu mahÈjanassa vuÉÉhi bhavissati, ito paÔÔhÈya tumheva 
vinicchinathÈti. MahÈrÈja mayaÑ pabbajitÈ nÈma, netaÑ kammaÑ amhÈkaÑ 
kammanti. Bhante mahÈjane kÈruÒÒena kÈtuÑ vaÔÔati, tumhe sakaladivasaÑ 
mÈ vinicchinatha, uyyÈnato pana idhÈgacchantÈ vinicchayaÔÔhÈnaÑ gantvÈ 
pÈtova cattÈro aÔÔe vinicchinatha, bhutvÈ uyyÈnaÑ gacchantÈ cattÈro, evaÑ 
mahÈjanassa vuÉÉhi bhavissatÊti. So tena punappunaÑ yÈciyamÈno “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ tato paÔÔhÈya tathÈ akÈsi. 

 K|ÔaÔÔakÈrakÈ okÈsaÑ na labhiÑsu. Tepi amaccÈ laÒjaÑ alabhantÈ 
duggatÈ hutvÈ cintayiÑsu “BodhiparibbÈjakassa vinicchinanakÈlato paÔÔhÈya 
mayaÑ kiÒci na labhÈma, handa naÑ ‘rÈjaveriko’ti vatvÈ raÒÒo antare 
paribhinditvÈ mÈrÈpessÈmÈ”ti. Te rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ “mahÈrÈja 
BodhiparibbÈjako tumhÈkaÑ anatthakÈmo”ti vatvÈ asaddahantena raÒÒÈ 
“sÊlavÈ esa ÒÈÓasampanno, na evaÑ karissatÊ”ti vutte “mahÈrÈja tena 
sakalanagaravÈsino attano hatthe katvÈ1 kevalaÑ amheyeva paÒca jane 
kÈtuÑ na sakkÈ, sace amhÈkaÑ vacanaÑ na saddahatha, tassa 
idhÈgamanakÈle parisaÑ olokethÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ “sÈdh|”ti sÊhapaÒjare 
Ôhito taÑ ÈgacchantaÑ olokento parivÈraÑ disvÈ attano aÒÒÈÓena 
aÔÔakÈrakamanusse “tassa parivÈrÈ”ti maÒÒamÈno bhijjitvÈ te amacce 
pakkosÈpetvÈ “kinti karomÈ”ti pucchi. GaÓhÈpetha naÑ devÈti. OÄÈrikaÑ 
aparÈdhaÑ apassantÈ kathaÑ gaÓhÈmÈti. Tena hi mahÈrÈja 
pakatiparihÈramassa hÈpetha, taÑ parihÈyantaÑ disvÈ paÓÉito paribbÈjako 
kassaci anÈrocetvÈ sayameva palÈyissatÊti. 

 RÈjÈ “sÈdh|”ti vatvÈ anupubbena tassa parihÈraÑ parihÈpesi. 
PaÔhamadivasaÑ tÈva naÑ tucchapalla~keyeva nisÊdÈpesuÑ. So 
tucchapalla~kaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KatÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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disvÈva raÒÒo paribhinnabhÈvaÑ ÒatvÈ sayameva uyyÈnaÑ gantvÈ taÑ 
divasameva pakkamitukÈmo hutvÈpi “ekantena ÒatvÈ pakkamissamÊ”ti na 
pakkÈmi. Athassa punadivase tucchapalla~ke nisinnassa 
raÒÒopakatibhattaÒca aÒÒaÒca gahetvÈ missakabhattaÑ adaÑsu. 
Tatiyadivase mahÈtalaÑ pavisituÑ adatvÈ sopÈnasÊseyeva ÔhapetvÈ 
missakabhattaÑ adaÑsu. So tampi ÈdÈya uyyÈnaÑ gantvÈ bhattakiccaÑ 
akÈsi. Catutthadivase heÔÔhÈpÈsÈde ÔhapetvÈ kaÓÈjakabhattaÑ adaÑsu. So 
tampi gahetvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ bhattakiccaÑ kakÈsi. RÈjÈ amacce pucchi 
“BodhiparibbÈjako sakkÈre parihÈpitepi na pakkamati, kinti naÑ karomÈ”ti. 
Deva na so bhattatthÈya carati, chattatthÈya pana carati. Sace bhattatthÈya 
careyya, paÔhamadivasaÑyeva palÈyeyyÈti. IdÈni kiÑ karomÈti. Sve 
ghÈtÈpetha naÑ mahÈrÈjÈti. So “sÈdh|”ti tesaÒÒeva hatthe khagge ÔhapetvÈ 
“sve antaradvÈre ÔhatvÈ pavisantassevassa sÊsaÑ chinditvÈ 
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ katvÈ kaÒci ajÈnÈpetvÈ vaccakuÔiyaÑ pakkhipitvÈ nhatvÈ 
ÈgaccheyyÈthÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “sve ÈgantvÈ evaÑ 
karissÈmÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ vicÈretvÈ evaÑ attano nivesanaÑ agamaÑsu. 

 RÈjÈpi sÈyaÑ bhuttabhojano sirisayane nipajjitvÈ mahÈsattassa guÓe 
anussari. Athassa tÈvadeva soko uppajji, sarÊrato sedÈ mucciÑsu, sayane 
assÈsaÑ alabhanto aparÈparaÑ parivatti. Athassa aggamahesÊ upanipajji, so 
tÈya saddhiÑ sallÈpamattampi na kari. Atha naÑ sÈ “kiÑ nu kho mahÈrÈja 
sallÈpamattampi na karotha, api nu kho me koci aparÈdho atthÊ”ti pucchi. 
Natthi devi, apica kho BodhiparibbÈjako kira amhÈkaÑ paccatthiko jÈtoti 
tassa sve ghÈtanatthÈya paÒca amacce ÈÓÈpesiÑ, te pana naÑ mÈretvÈ 
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ katvÈ vaccak|pe pakkhipissanti, so pana amhÈkaÑ 
dvÈdasa saÑvaccharÈni bahuÑ dhammaÑ desesi, ekÈparÈdhopissa mayÈ 
paccakkhato na diÔÔhapubbo, parapattiyena hutvÈ tassa mayÈ vadho ÈÓatto, 
tena kÈraÓena socÈmÊti. Atha naÑ sÈ “sace te deva so paccatthiko jÈto, taÑ 
ghÈtento kiÑ socasi, paccatthikaÑ nÈma puttampi ghÈtetvÈ attano 
sotthibhÈvo kÈtabbova, mÈ socitthÈ”ti assÈsesi. So tassÈ vacanena 
paÔiladdhassÈso niddaÑ okkami. 
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 TasmiÑ khaÓe koleyyako pi~galasunakho taÑ kathaÑ sutvÈ “sve mayÈ 
attano balenassa jÊvitaÑ dÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ punadivase pÈtova pÈsÈdÈ 
oruyha mahÈdvÈraÑ ÈgantvÈ ummÈre sÊsaÑ katvÈ mahÈsattassa 
ÈgamanamaggaÑ olokentova nipajji. Tepi amaccÈ pÈtova khaggahatthÈ 
ÈgantvÈ dvÈrantare aÔÔhaÑsu. Bodhisattopi velaÑ sallakkhetvÈ uyyÈnÈ 
nikkhamma rÈjadvÈraÑ ÈgaÒchi. Atha naÑ sunakho disvÈ mukhaÑ 
vivaritvÈ catasso dÈÔhÈ dassetvÈ “kiÑ tvaÑ bhante jambudÊpatale aÒÒattha 
bhikkhaÑ na labhasi, amhÈkaÑ rÈjÈ tava mÈraÓatthÈya paÒca amacce 
khaggahatthe dvÈrantare Ôhapesi, mÈ tvaÑ nalÈÔena maccuÑ gahetvÈ Ègami, 
sÊghaÑ pakkamÈ”ti mahÈsaddena viravi. So sabbarutaÒÒutÈya tamatthaÑ 
ÒatvÈ tatova nivattitvÈ uyyÈnaÑ gantvÈ pakkamanatthÈya parikkhÈre Èdiyi. 
RÈjÈ sÊhapaÒjare Ôhito taÑ ÈgacchantaÑ gacchantaÒca disvÈ “sace ayaÑ 
mama paccatthiko bhaveyya, uyyÈnaÑ gantvÈ balaÑ sannipÈtÈpetvÈ 
kammasajjo bhavissati. No ce, attano parikkhÈre gahetvÈ gamanasajjo 
bhavissati, jÈnissÈmi tÈvassa kiriyan”ti uyyÈnaÑ gantvÈ mahÈsattaÑ attano 
parikkhÈre ÈdÈya “gamissÈmÊ”ti paÓÓasÈlato nikkhantaÑ ca~kamanakoÔiyaÑ 
disvÈva vanditvÈ ekamantaÑ Ôhito paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 124. “KiÑ nu daÓÉaÑ kimajinaÑ, kiÑ chattaÑ kimupÈhanaÑ. 
 Kima~kusaÒca pattaÒca, sa~ghÈÔiÒcÈpi brÈhmaÓa. 
 TaramÈnar|po’hÈsi1, kiÑ nu patthayase disan”ti. 

 Tassattho–bhante pubbe tvaÑ amhÈkaÑ gharaÑ Ègacchanto daÓÉÈdÊni 
na gaÓhÈsi, ajja pana kena kÈraÓena daÓÉaÒca ajinaÒca chatt|pÈhanaÒca 
mattikapasibbakolambana-a~kusaÒca mattikapattaÒca sa~ghÈÔiÒcÈti 
sabbepime parikkhÈre taramÈnar|po gaÓhÈsi, kataraÑ nu disaÑ patthesi, 
kattha gantukÈmosÊti pucchi. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ayaÑ attanÈ katakammaÑ na jÈnÈtÊti maÒÒati, 
jÈnÈpessÈmi nan”ti dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 125. “DvÈdasetÈni vassÈni, vusitÈni tavantike. 
 NÈbhijÈnÈmi soÓena, pi~galenÈbhik|jitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TaramÈnar|po gaÓhÈsi (SÊ, SyÈ, I, Ka) 
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 126. SvÈyaÑ dittova nadati, sukkadÈÔhaÑ vidaÑsayaÑ. 
 Tava sutvÈ sabhariyassa, vÊtasaddhassa maÑ patÊ”ti. 

 Tattha abhik|jitanti etena tava sunakhena evaÑ mahÈviravena 
viravitaÑ na jÈnÈmi. DittovÈti dappito viya. SabhariyassÈti tava 
sabhariyassa mama mÈraÓatthÈya paÒcannaÑ amaccÈnaÑ ÈÓattabhÈvaÑ 
kathentassa sutvÈ “kiÑ tvaÑ aÒÒattha bhikkhaÑ na labhasi, raÒÒÈ te vadho 
ÈÓatto, idha mÈgacchÊ”ti dittova nadati. VÊtasaddhassa maÑ patÊti 
mamantare vigatasaddhassa tava vacanaÑ sutvÈ eva nadatÊti Èha. 

 Tato rÈjÈ attano dosaÑ sampaÔicchitvÈ taÑ khamÈpento catutthaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 127. “Ahu esa kato doso, yathÈ bhÈsasi brÈhmaÓa. 
 Esa bhiyyo pasÊdÈmi, vasa brÈhmaÓa mÈ’gamÈ”ti. 

 Tattha bhiyyoti saccaÑ mayÈ evaÑ ÈÓattaÑ, ayaÑ me doso, esa 
panÈhaÑ idÈni adhikataraÑ tayi pasÊdÈmi, idheva vasa, mÈ aÒÒattha gamÊti.  

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “mahÈrÈja paÓÉitÈ nÈma tÈdisena parapattiyena 
apaccakkhakÈrinÈ saddhiÑ na vasantÊ”ti vatvÈ tassa anÈcÈraÑ pakÈsento 
Èha– 
 
 128. “Sabbaseto pure Èsi, tatopi sabalo ahu. 
 Sabbalohitako dÈni, kÈlo pakkamituÑ mama. 
 
 129. AbbhantaraÑ pure Èsi, tato majjhe tato bahi.  
 PurÈ niddhamanÈ hoti, sayameva vajÈmahaÑ. 
 
 130. VÊtasaddhaÑ na seveyya, udapÈnaÑva’nodakaÑ. 
 Sacepi naÑ anukhaÓe, vÈri kaddamagandhikaÑ. 
 
 131. Pasannameva seveyya, appasannaÑ vivajjaye. 
 PasannaÑ payirupÈseyya, rahadaÑvudakatthiko. 
 
 132. Bhaje bhajantaÑ purisaÑ, abhajantaÑ na bhajjaye. 
 Asappurisadhammo so, yo bhajantaÑ na bhajjati. 
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 133. Yo bhajantaÑ na bhajati, sevamÈnaÑ na sevati. 
 Sa ve manussapÈpiÔÔho, migo sÈkhassito yathÈ. 
 
 134. AccÈbhikkhaÓasaÑsaggÈ, asamosaraÓena ca. 
 Etena mittÈ jÊranti, akÈle yÈcanÈya ca. 
 
 135. TasmÈ nÈbhikkhaÓaÑ gacche, na ca gacche cirÈciraÑ. 
 KÈlena yÈcaÑ yÈceyya, evaÑ mittÈ na jÊyare. 
 
 136. AticiraÑ nivÈsena, piyo bhavati appiyo. 
 Œmanta kho taÑ gacchÈma, purÈ te homa appiyÈ”ti. 

 Tattha sabbasetoti mahÈrÈja paÔhamameva tava nivesane mama odano 
sabbaseto ahosi, yaÑ tvaÑ bhuÒjasi, tameva dÈpesÊti attho. Tatoti tato 
pacchÈ paribhedakÈnaÑ vacanaÑ gahetvÈ tava mayi virattakÈle sabalo 
missakodano jÈto. DÈnÊti idÈni sabbalohitako jÈto. KÈloti aguÓaÒÒussa1 tava 
santikÈ idÈni mama pakkamituÑ kÈlo. Abbhantaranti paÔhamaÑ mama 
abbhantaraÑ ÈsanaÑ Èsi, ala~katamahÈtalamhi ussitasetacchatte 
rÈjapalla~keyeva maÑ nisÊdÈpesuÑ. Majjheti sopÈnamatthake. PurÈ 
niddhamanÈ hotÊti yÈva gÊvÈyaÑ gahetvÈ nikkaÉÉhanÈ na hoti. 

 AnukhaÓeti sacepi anudakaÑ udapÈnaÑ patto puriso udakaÑ apassanto 
kalalaÑ viy|hitvÈ anukhaÓeyya, tathÈpi taÑ vÈri kaddamagandhikaÑ 
bhaveyya, amanuÒÒatÈya na piveyya, tatheva vÊtasaddhaÑ payirupÈsantena 
laddhapaccayÈpi parittÈ ceva l|khÈ ca, amanuÒÒÈ aparibhogÈrahÈti attho. 
Pasannanti patiÔÔhitasaddhaÑ. Rahadanti gambhÊraÑ mahÈrahadaÑ. 
Bhajantanti attÈnaÑ bhajantameva bhajeyya. Abhajantanti paccatthikaÑ. Na 
bhajjayeti na bhajeyya. Na bhajjatÊti yo puriso attÈnaÑ bhajantaÑ hitacittaÑ 
puggalaÑ na bhajati, so asappurisadhammo nÈmÈti. ManussapÈpiÔÔhoti 
manussalÈmako patikuÔÔho sabbapacchimako. SÈkhassitoti makkaÔo. 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒÈÓassa (SÊ, SyÈ, I) 
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 AccÈbhikkhaÓasaÑsaggÈti ativiya abhiÓhasaÑsaggena. AkÈleti 
ayuttappattakÈle parassa piyabhaÓÉaÑ yÈcanÈya mittÈ jÊranti nÈma, tvampi 
aticiraÑ nivÈsena mayi mittiÑ bhindi. TasmÈti yasmÈ 
accÈbhikkhaÓasaÑsaggena asamosaraÓena ca mittÈ jÊranti, tasmÈ. 
CirÈciranti cirakÈlaÑ vÊtinÈmetvÈ ciraÑ na gacche na upasa~kameyya. 
YÈcanti yÈcitabbaÑ bhaÓÉakaÑ yuttakÈle yÈceyya. Na jÊyareti evaÑ mittÈ 
na jÊranti. PurÈ te homa appiyÈti yÈva tava appiyÈ na homa, tÈva 
ÈmantetvÈva taÑ gacchÈmÈti. 

 RÈjÈ Èha– 
 
 137. “EvaÑ ce yÈcamÈnÈnaÑ, aÒjaliÑ nÈvabujjhasi. 
 ParicÈrakÈnaÑ sataÑ, vacanaÑ na karosi no. 
 EvaÑ taÑ abhiyÈcÈma, puna kayirÈsi pariyÈyan”ti. 

 Tattha nÈvabujjhasÊti sace bhante evaÑ yÈcantena mayÈ kataÑ aÒjaliÑ 
na jÈnÈsi, na paÔiggaÓhasÊti attho. PariyÈyanti puna idhÈgamanÈya ekavÈraÑ 
kareyyÈsÊti yÈcati. 

 Bodhisatto Èha– 
 
 138. “EvaÑ ce no viharataÑ, antarÈyo na hessati. 
 TuyhaÑ vÈpi mahÈrÈja, mayhaÑ vÈ raÔÔhavaddhana. 
 Appeva nÈma passema, ahorattÈnamaccaye”ti. 

 Tattha evaÑ ce noti sace mahÈrÈja evaÑ nÈnÈ hutvÈ viharantÈnaÑ 
amhÈkaÑ antarÈyo na hessati, tuyhaÑ vÈ mayhaÑ vÈ jÊvitaÑ pavattissatÊti 
dÊpeti. PassemÈti api nÈma passeyyÈma. 

 EvaÑ vatvÈ mahÈsatto raÒÒo dhammaÑ desetvÈ “appamatto hohi 
mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ uyyÈnÈ nikkhamitvÈ ekasmiÑ sabhÈgaÔÔhÈne bhikkhÈya 
caritvÈ BÈrÈÓasito nikkhamma anupubbena HimavantokÈsameva gantvÈ 
kiÒci kÈlaÑ vasitvÈ puna otaritvÈ ekaÑ paccantagÈmaÑ nissÈya araÒÒe vasi. 
Tassa pana gatakÈlato paÔÔhÈya te amaccÈ puna vinicchaye nisÊditvÈ vilopaÑ 
karontÈ cintayiÑsu “sace MahÈbodhiparibbÈjako punÈgamissati, jÊvitaÑ no 
natthi, kiÑ nu khvassa anÈgamanakÈraÓaÑ kareyyÈmÈ”ti. 
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Atha nesaÑ etadahosi “ime sattÈ paÔibaddhaÔÔhÈnaÑ nÈma jahituÑ na 
sakkonti, kiÑ nu khvassa idha paÔibaddhaÔÔhÈnan”ti. Tato “raÒÒo 
aggamahesÊ”ti ÒatvÈ “ÔhÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ so imaÑ nissÈya 
Ègaccheyya, paÔikacceva naÑ mÈrÈpessÈmÈ”ti te rÈjÈnaÑ etadavocuÑ “deva 
imasmiÑ1 divase nagare ekÈ kathÈ s|yatÊ”ti. KiÑ kathÈ nÈmÈti. 
MahÈbodhiparibbÈjako ca kira devÊ ca aÒÒamaÒÒaÑ sÈsanapaÔisÈsanaÑ 
pesentÊti. Kinti katvÈti. Tena kira deviyÈ pesitaÑ “sakkÈ nu kho attano 
balena rÈjÈnaÑ mÈrÈpetvÈ mama setacchattaÑ dÈtun”ti. TÈyapissa pesitaÑ 
“raÒÒo mÈraÓaÑ nÈma mama bhÈro, MahÈbodhiparibbÈjako khippaÑ 
Ègacchat|”ti. RÈjÈ tesaÑ punappunaÑ kathentÈnaÑ saddahitvÈ “idÈni kiÑ 
kattabban”ti pucchitvÈ “deviÑ mÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti vutte anupaparikkhitvÈva 
“tena hi naÑ tumheva mÈretvÈ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ vaccak|pe 
khipathÈ”ti Èha. Te tathÈ kariÑsu. TassÈ mÈritabhÈvo sakalanagare pÈkaÔo 
ahosi. 

 AthassÈ cattÈro puttÈ “iminÈ no niraparÈdhÈ mÈtÈ mÈritÈ”ti raÒÒo 
paccatthikÈ ahesuÑ. RÈjÈ mahÈbhayappatto ahosi. MahÈsatto paramparÈya 
taÑ pavattiÑ sutvÈ cintesi “ÔhapetvÈ maÑ aÒÒo te kumÈre saÒÒÈpetvÈ 
pitaraÑ khamÈpetuÑ samattho nÈma natthi, raÒÒo ca jÊvitaÑ dassÈmi, 
kumÈre ca pÈpato mocessÈmÊ”ti. So punadivase paccantagÈmaÑ pavisitvÈ 
manussehi dinnaÑ makkaÔamaÑsaÑ khÈditvÈ tassa cammaÑ yÈcitvÈ 
gahetvÈ assamapade sukkhÈpetvÈ niggandhaÑ katvÈ nivÈsesipi pÈrupesipi 
aÑsepi Ôhapesi. KiÑ kÈraÓÈ? “Bah|pakÈro me”ti vacanatthÈya. So taÑ 
cammaÑ ÈdÈya anupubbena BÈrÈÓasiÑ gantvÈ kumÈre upasa~kamitvÈ 
“pitughÈtakakammaÑ nÈma dÈruÓaÑ, taÑ vo na kÈtabbaÑ, ajarÈ maro satto 
nÈma natthi, ahaÑ tumhe aÒÒamaÒÒaÑ samagge karissÈmicceva Ègato, 
tumhe mayÈ pahite sÈsane ÈgaccheyyÈthÈ”ti kumÈre ovaditvÈ antonagare 
uyyÈnaÑ pavisitvÈ makkaÔacammaÑ attharitvÈ silÈpaÔÔe nisÊdi. 

 Atha naÑ uyyÈnapÈlako disvÈ vegena gantvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ 
sutvÈva saÒjÈtasomanasso hutvÈ te amacce 
______________________________________________________________ 
 1. Ime (SÊ, SyÈ, I) 
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ÈdÈya tattha gantvÈ mahÈsattaÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisÊditvÈ 
paÔisanthÈraÑ kÈtuÑ Èrabhi. MahÈsatto tena saddhiÑ asammoditvÈ 
makkaÔacammameva parimajji. Atha naÑ evamÈha “bhante tumhe maÑ 
akathetvÈ makkaÔacammameva parimajjatha, kiÑ vo idaÑ mayÈ 
bah|pakÈrataran”ti. Œma mahÈrÈja, bah|pakÈro me esa vÈnaro, ahamassa 
piÔÔhe nisÊditvÈ vicariÑ, ayaÑ me pÈnÊyaghaÔaÑ Èhari, vasanaÔÔhÈnaÑ 
sammajji, ÈbhisamÈcÈrikavattapaÔivattaÑ mama akÈsi, ahaÑ pana attano 
dubbalacittatÈya assa maÑsaÑ khÈditvÈ cammaÑ sukkhÈpetvÈ attharitvÈ 
nisÊdÈmi ceva nipajjÈmi ca, evaÑ bah|pakÈro esa mayhanti. Iti so tesaÑ 
vÈde bhindanatthÈya vÈnaracamme vÈnaravohÈraÑ ÈropetvÈ taÑ taÑ 
pariyÈyaÑ sandhÈya imaÑ kathaÑ kathesi. So hi tassa nivutthapubbattÈ 
“piÔÔhe nisÊditvÈ vicarin”ti Èha, taÑ aÑse katvÈ pÈnÊyaghaÔassa 
ÈhaÔapubbattÈ “pÈnÊyaghaÔaÑ ÈharÊ”ti Èha, tena cammena bh|miyaÑ 
sammaÔÔhapubbattÈ “vasanaÔÔhÈnaÑ sammajjÊ”ti Èha, nipannakÈle tena 
cammena piÔÔhiyÈ, akkantakÈle pÈdÈnaÑ phuÔÔhapubbattÈ “vattapaÔivattaÑ 
me akÈsÊ”ti Èha. ChÈtakÈle pana tassa maÑsaÑ labhitvÈ khÈditattÈ “ahaÑ 
pana attano dubbalacittatÈya tassa maÑsaÑ khÈdin”ti Èha. 

 TaÑ sutvÈ te amaccÈ “pÈÓÈtipÈto tena kato”ti saÒÒÈya “passatha bho 
pabbajitassa kammaÑ, makkaÔaÑ kira mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditvÈ cammaÑ 
gahetvÈ vicaratÊ”ti pÈÓiÑ paharitvÈ parihÈsamakaÑsu. MahÈsatto te tathÈ 
karonte disvÈ “ime attano vÈdabhedanatthÈya mama cammaÑ ÈdÈya 
ÈgatabhÈvaÑ na jÈnanti, jÈnÈpessÈmi ne”ti ahetukavÈdiÑ tÈva ÈmantetvÈ 
pucchi “Èvuso tvaÑ kasmÈ maÑ parihasasÊ”ti. Mittadubbhikammassa ceva 
pÈÓÈtipÈtassa ca katattÈti. Tato mahÈsatto “yo pana gatiyÈ1 ceva diÔÔhiyÈ ca 
te saddahitvÈ evaÑ kareyya, tena kiÑ dukkaÔan”ti tassa vÈdaÑ bhindanto 
Èha– 
 
 139. “UdÊraÓÈ ce saÑgatyÈ, bhÈvÈyamanuvattati. 
 AkÈmÈ akaraÓÊyaÑ vÈ, karaÓÊyaÑ vÈpi kubbati. 
 AkÈmakaraÓÊyamhi, kvi’dha pÈpena lippati. 
______________________________________________________________ 
 1. Tava (I, Ka) 
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 140. So ce attho ca dhammo ca, kalyÈÓo na ca pÈpako. 
 Bhoto ce vacanaÑ saccaÑ, suhato vÈnaro mayÈ. 
 
 141. Attano ce hi vÈdassa, aparÈdhaÑ vijÈniyÈ. 
 Na maÑ tvaÑ garaheyyÈsi, bhoto vÈdo hi tÈdiso”ti. 

 Tattha udÊraÓÈti kathÈ. SaÑgatyÈti saÑgatiyÈ channaÑ abhijÈtÊnaÑ taÑ 
taÑ abhijÈtiÑ upagamanena. BhÈvÈyamanuvattatÊti bhÈvena anuvattati, 
karaÓatthe sampadÈnaÑ. AkÈmÈti akÈmena anicchÈya. AkaraÓÊyaÑ vÈ 
karaÓÊyaÑ vÈpÊti akattabbaÑ pÈpaÑ vÈ kattabbaÑ kusalaÑ vÈ. KubbatÊti 
karoti. KvidhÈti ko idha. IdaÑ vuttaÑ hoti–tvaÑ ahetukavÈdÊ “natthi hetu 
natthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈyÈ”ti-ÈdidiÔÔhiko, ayaÑ loko saÑgatiyÈ 
ceva sabhÈvena ca anuvattati pariÓamati, tattha tattha sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedeti. AkÈmakova pÈpaÑ vÈ puÒÒaÑ vÈ karotÊti vadasi, ayaÑ tava 
udÊraÓÈ sace tathÈ, evaÑ sante akÈmakaraÓÊyasmiÑ attano dhammatÈya 
pavattamÈne pÈpe ko idha satto pÈpena lippati, sace hi attanÈ akatena 
pÈpena lippati, na koci na lippeyyÈti. 

 So ceti so ahetukavÈdasa~khÈto tava bhÈsitattho ca atthajotako dhammo 
ca kalyÈÓo na ca pÈpako. “Ahet| appaccayÈ sattÈ saÑkilissanti, 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvediyantÊ”ti idaÑ bhoto vacanaÑ saccaÑ ce, suhato 
vÈnaro mayÈ, ko ettha mama dosoti attho. VijÈniyÈti samma sace hi tvaÑ 
attano vÈdassa aparÈdhaÑ jÈneyyÈsi, na maÑ garaheyyÈsi. KiÑ kÈraÓÈ? 
Bhoto vÈdo hi tÈdiso, tasmÈ ayaÑ mama vÈdaÑ karotÊti maÑ pasaÑseyyÈsi, 
attano pana vÈdaÑ ajÈnanto maÑ garahasÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto taÑ niggaÓhitvÈ appaÔibhÈÓaÑ akÈsi. Sopi rÈjaparisati 
ma~kubh|to pattakkhandho nisÊdi. MahÈsattopi tassa vÈdaÑ bhinditvÈ 
issarakatavÈdiÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ Èvuso maÑ kasmÈ parihasasi, yadi 
issaranimmitavÈdaÑ sÈrato paccesÊ”ti vatvÈ Èha– 
 
 142. “Issaro sabbalokassa, sace kappeti jÊvitaÑ. 
 IddhiÑ byasanabhÈvaÒca, kammaÑ kalyÈÓapÈpakaÑ. 
 NiddesakÈrÊ puriso, issaro tena lippati. 
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 143. So ce attho ca dhammo ca, kalyÈÓo na ca pÈpako. 
 Bhoto ce vacanaÑ saccaÑ, suhato vÈnaro mayÈ. 
 
 144. Attano ce hi vÈdassa, aparÈdhaÑ vijÈniyÈ. 
 Na maÑ tvaÑ garaheyyÈsi, bhoto vÈdo hi tÈdiso”ti. 

 Tattha kappeti jÊvitanti sace brahmÈ vÈ aÒÒo vÈ koci issaro “tvaÑ 
kasiyÈ jÊva, tvaÑ gorakkhenÈ”ti evaÑ sabbalokassa jÊvitaÑ saÑvidahati 
vicÈreti. IddhiÑ byasanabhÈvaÒcÈti issariyÈdibhedÈ iddhiyo ca 
ÒÈtivinÈsÈdikaÑ byasanabhÈvaÒca sesaÒca kalyÈÓapÈpakaÑ kammaÑ 
sabbaÑ yadi issarova kappeti karoti. NiddesakÈrÊti yadi tassa niddesaÑ 
ÈÓattimeva seso yo koci puriso karoti, evaÑ sante yo koci puriso pÈpaÑ 
karoti, tassa issarena katattÈ issarova tena pÈpena lippati. SesaÑ 
purimanayeneva veditabbaÑ. YathÈ ca idha, evaÑ sabbattha. 

 Iti so ambatova muggaraÑ gahetvÈ ambaÑ pÈtento viya 
issarakaraÓeneva issarakatavÈdaÑ bhinditvÈ pubbekatavÈdiÑ ÈmantetvÈ 
“tvaÑ Èvuso maÑ kiÑ parihasasi, yadi pubbekatavÈdaÑ saccaÑ maÒÒasÊ”ti 
vatvÈ Èha– 
 
 145. “Sace pubbekatahetu, sukhadukkhaÑ nigacchati. 
 PorÈÓakaÑ kataÑ pÈpaÑ, tameso muccate iÓaÑ. 
 PorÈÓaka iÓamokkho, kvi’dha pÈpena lippati. 
 
 146. So ce attho ca dhammo ca, kalyÈÓo na ca pÈpako. 
 Bhoto ce vacanaÑ saccaÑ, suhato vÈnaro mayÈ. 
 
 147. Attano ce hi vÈdassa, aparÈdhaÑ vijÈniyÈ. 
 Na maÑ tvaÑ garaheyyÈsi, bhoto vÈdo hi tÈdiso”ti. 

 Tattha pubbekatahet|ti pubbakatahetu purimabhave 
katakammakÈraÓeneva. Tameso muccate iÓanti yo vadhabandhÈdÊhi 
dukkhaÑ pÈpuÓÈti, yadi so yaÑ tena porÈÓakaÑ kataÑ pÈpaÑ, taÑ idÈni 
iÓaÑ muccati, evaÑ sante mamapi esa porÈÓaka-iÓato mokkho, anena hi 
makkaÔena 
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pubbe paribbÈjakena hutvÈ ahaÑ makkaÔo samÈno mÈretvÈ khÈdito 
bhavissÈmi, svÈyaÑ idha makkaÔattaÑ patto mayÈ paribbÈjakattaÑ pattena 
mÈretvÈ khÈdito bhavissati, ko idha pÈpena lippatÊti. 

 Iti so tassapi vÈdaÑ bhinditvÈ ucchedavÈdiÑ abhimukhaÑ katvÈ “tvaÑ 
Èvuso ‘natthi dinnan’ti-ÈdÊni vatvÈ ‘idheva sattÈ ucchijjanti, paralokaÑ gatÈ 
nÈma natthÊ’ti maÒÒamÈno kasmÈ maÑ parihasasÊ”ti santajjetvÈ Èha– 
 
 148. “CatunnaÑyevupÈdÈya, r|paÑ sambhoti pÈÓinaÑ. 
 Yato ca r|paÑ sambhoti, tatthevÈnupagacchati. 
 Idheva jÊvati jÊvo, pecca pecca vinassati.  
 
 149. Ucchijjati ayaÑ loko, ye bÈlÈ ye ca paÓÉitÈ. 
 UcchijjamÈne lokamhi, kvi’dha pÈpena lippati. 
 
 150. So ce attho ca dhammo ca, kalyÈÓo na ca pÈpako. 
 Bhoto ce vacanaÑ saccaÑ, suhato vÈnaro mayÈ. 
 
 151. Attano ce hi vÈdassa, aparÈdhaÑ vijÈniyÈ. 
 Na maÑ tvaÑ garaheyyÈsi, bhoto vÈdo hi tÈdiso”ti. 

 Tattha catunnanti pathavÊ-ÈdÊnaÑ bh|tÈnaÑ. R|panti r|pakkhandho. 
TatthevÈti yato taÑ r|paÑ sambhoti, nirujjhanakÈlepi tattheva 
anupagacchati. IminÈ tassa “cÈtumahÈbh|tiko ayaÑ puriso yadÈ kÈlaÑ 
karoti, tadÈ pathavÊ pathavÊkÈyaÑ anupeti anupagacchati, Èpo, tejo, vÈyo 
vÈyokÈyaÑ anupeti anupagacchati, ÈkÈsaÑ indriyÈni sa~kamanti, 
ÈsandhipaÒcamÈ purisÈ mataÑ ÈdÈya gacchanti, yÈva ÈÄÈhanÈ padÈni 
paÒÒÈyanti, kÈpotakÈni aÔÔhÊni bhavanti, bhasmantÈ Èhutiyo, dattupaÒÒattaÑ 
yadidaÑ dÈnaÑ, tesaÑ tucchÈ musÈ vilÈpo, ye keci atthikavÈdaÑ vadanti, 
bÈle ca paÓÉite ca kÈyassa bhedÈ ucchijjanti vinassanti, na honti paraÑ 
maraÓÈ”ti imaÑ diÔÔhiÑ patiÔÔhÈpesi. IdhevÈti imasmiÑ yeva loke jÊvo 
jÊvati. Pecca pecca vinassatÊti paraloke nibbatto satto gativasena idha 
anÈgantvÈ tattheva paraloke 
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vinassati ucchijjati. EvaÑ ucchijjamÈne lokasmiÑ ko idha pÈpena lippatÊti. 

 Iti so tassapi vÈdaÑ bhinditvÈ khattavijjavÈdiÑ ÈmantetvÈ “tvaÑ Èvuso 
‘mÈtÈpitaropi mÈretvÈ attano attho kÈtabbo’ti imaÑ laddhiÑ ukkhipitvÈ 
vicaranto kasmÈ maÑ parihasasÊ”ti vatvÈ Èha– 
 
 152. “Œhu khattavidÈ loke, bÈlÈ paÓÉitamÈnino. 
 MÈtaraÑ pitaraÑ haÒÒe, atho jeÔÔhampi bhÈtaraÑ. 
 Haneyya puttadÈre ca, attho ce tÈdiso siyÈ”ti. 

 Tattha khattavidÈti1 khattavijjÈ, ayameva vÈ pÈÔho. 
KhattavijjÈcariyÈnaÑ etaÑ nÈmaÑ. BÈlÈ paÓÉitamÈninoti bÈlÈ samÈnÈpi 
“paÓÉitÈ mayaÑ attano paÓÉitabhÈvaÑ pakÈsemÈ”ti maÒÒamÈnÈ 
paÓÉitamÈnino hutvÈ evamÈhu. Attho ceti sace attano yathÈr|po koci attho 
siyÈ, na kiÒci parivajjeyya, sabbaÑ haneyyevÈti vadanti, tvampi nesaÑ 
aÒÒataroti. 

 EvaÑ tassa laddhiÑ patiÔÔhapetvÈ attano laddhiÑ pakÈsento Èha– 
 
 153. “Yassa rukkhassa chÈyÈya, nisÊdeyya sayeyya vÈ. 
 Na tassa sÈkhaÑ bhaÒjeyya, mittadubbho hi pÈpako. 
 
 154. Atha atthe samuppanne, sam|lamapi abbahe. 
 Attho me sambalenÈpi, suhato vÈnaro mayÈ. 
 
 155. So ce attho ca dhammo ca, kalyÈÓo na ca pÈpako. 
 Bhoto ce vacanaÑ saccaÑ, suhato vÈnaro mayÈ. 
 
 156. Attano ce hi vÈdassa, aparÈdhaÑ vijÈniyÈ. 
 Na maÑ tvaÑ garaheyyÈsi, bhoto vÈdo hi tÈdiso”ti. 

 Tattha ambho khattavida amhÈkaÑ pana ÈcariyÈ evaÑ vaÓÓayanti. 
AttanÈ paribhuttacchÈyassa rukkhassapi sÈkhaÑ vÈ paÓÓaÑ vÈ na 
bhaÒjeyya. KiÑ kÈraÓÈ? Mittadubbho hi pÈpako. TvaÑ pana evaÑ vadesi 
“atha atthe samuppanne 
______________________________________________________________ 
 1. KhattavidhÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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sam|lamapi abbahe”ti, mama ca pÈtheyyena attho ahosi, tasmÈ sacepesa 
mayÈ hato, tathÈpi attho me sambalenÈpi, suhato vÈnaro mayÈ. 

 EvaÑ so tassapi vÈdaÑ bhinditvÈ paÒcasu tesu apaÔibhÈnesu nisinnesu 
rÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ “mahÈrÈja tvaÑ ime paÒca raÔÔhavilopake mahÈcore 
gahetvÈ vicarasi, aho bÈlo, evar|pÈnaÑ hi saÑsaggena puriso 
diÔÔhadhammikampi samparÈyikampi mahÈdukkhaÑ pÈpuÓeyyÈ”ti vatvÈ 
raÒÒo dhammaÑ desento Èha– 
 
 157. “AhetuvÈdo puriso, yo ca issarakuttiko. 
 PubbekatÊ ca ucchedÊ, yo ca khattavido naro. 
 
 158. Ete asappurisÈ loke, bÈlÈ paÓÉitamÈnino. 
 Kareyya tÈdiso pÈpaÑ, atho aÒÒampi kÈraye. 
 AsappurisasaÑsaggo, dukkhanto kaÔukudrayo”ti. 

 Tattha tÈdisoti mahÈrÈja yÈdisÈ ete paÒca diÔÔhigatikÈ, tÈdiso puriso 
sayampi pÈpaÑ kareyya. YvÈssa vacanaÑ suÓÈti, taÑ aÒÒampi kÈraye. 
Dukkhantoti1 evar|pehi asappurisehi saddhiÑ saÑsaggo idhalokepi 
paralokepi dukkhanto2 kaÔukudrayova hoti. Imassa panatthassa 
pakÈsanatthaÑ “yÈni kÈnici bhikkhave bhayÈni uppajjanti, sabbÈni tÈni 
bÈlato”ti suttaÑ3 ÈharitabbaÑ. GodhajÈtaka4saÒjÊvajÈtaka5akittijÈtakÈdÊhi6 
cÈyamattho dÊpetabbo. 

 IdÈni opammadassanavasena dhammadesanaÑ vaÉÉhento Èha– 
 
 159. “Urabbhar|pena vakassu pubbe, 
 AsaÑkito ajay|thaÑ upeti. 
 HantvÈ uraÓiÑ ajikaÑ ajaÒca, 
 UtrÈsayitvÈ yenakÈmaÑ paleti. 
______________________________________________________________ 
 1. Duggatoti (SÊ, SyÈ) 2. Duggato (SÊ, SyÈ) 3. AÑ 1. 99 piÔÔhe. 
 4. Khu 5. 32 piÔÔhe. 5. Khu 5. 35 piÔÔhe. 6. Khu 5. 266 piÔÔhe. 
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 160. TathÈvidhe’ke samaÓabrÈhmaÓÈse, 
 ChadanaÑ katvÈ vaÒcayanti manusse. 
 AnÈsakÈ thaÓÉilaseyyakÈ ca, 
 RajojallaÑ ukkuÔikappadhÈnaÑ. 
 PariyÈyabhattaÒca apÈnakattÈ, 
 PÈpÈcÈrÈ arahanto vadÈnÈ. 
 
 161. Ete asappurisÈ loke, bÈlÈ paÓÉitamÈnino. 
 Kareyya tÈdiso pÈpaÑ, atho aÒÒampi kÈraye. 
 AsappurisasaÑsaggo, dukkhanto kaÔukudrayo. 
 
 162. Ya’mÈhu natthi vÊriyanti, ahetuÒca pavadanti1 ye. 
 ParakÈraÑ attakÈraÒca, ye tucchaÑ samavaÓÓayuÑ. 
 
 163. Ete asappurisÈ loke, bÈlÈ paÓÉitamÈnino. 
 Kareyya tÈdiso pÈpaÑ, atho aÒÒampi kÈraye. 
 AsappurisasaÑsaggo, dukkhanto kaÔukudrayo. 
 
 164. Sace hi vÊriyaÑ nÈ’ssa, kammaÑ kalyÈÓapÈpakaÑ. 
 Na bhare vaÉÉhakiÑ rÈjÈ, napi yantÈni kÈraye. 
 
 165. YasmÈ ca vÊriyaÑ atthi, kammaÑ kalyÈÓapÈpakaÑ. 
 TasmÈ yantÈni kÈreti, rÈjÈ bharati vaÉÉhakiÑ. 
 
 166. Yadi vassasataÑ devo, na vasse na himaÑ pate. 
 Ucchijjeyya ayaÑ loko, vinasseyya ayaÑ pajÈ. 
 
 167. YasmÈ ca vassatÊ devo, himaÒcÈnuphusÈyati. 
 TasmÈ sassÈni paccanti, raÔÔhaÒca pÈlite ciraÑ. 
 
 168. GavaÑ ce taramÈnÈnaÑ, jimhaÑ gacchati pu~gavo. 
 SabbÈ tÈ jimhaÑ gacchanti, nette jimhaÑ gate sati. 
______________________________________________________________ 
 1. HetuÒca apavadanti (SÊ, SyÈ, I) 
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 169. Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato. 
 So ce adhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ. 
 SabbaÑ raÔÔhaÑ dukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti adhammiko. 
 
 170. GavaÑ ce taramÈnÈnaÑ, ujuÑ gacchati pu~gavo. 
 SabbÈ gÈvÊ ujuÑ yanti, nette ujuÑ gate sati. 
 
 171. Evameva manussesu, yo hoti seÔÔhasammato. 
 So sace dhammaÑ carati, pageva itarÈ pajÈ. 
 SabbaÑ raÔÔhaÑ sukhaÑ seti, rÈjÈ ce hoti dhammiko. 
 
 172. MahÈrukkhassa phalino, ÈmaÑ chindati yo phalaÑ. 
 RasaÒcassa na jÈnÈti, bÊjaÒcassa vinassati. 
 
 173. MahÈrukkh|pamaÑ raÔÔhaÑ, adhammena pasÈsati. 
 RasaÒcassa na jÈnÈti, raÔÔhaÒcassa vinassati. 
 
 174. MahÈrukkhassa phalino, pakkaÑ chindati yo phalaÑ. 
 RasaÒcassa vijÈnÈti, bÊjaÒcassa na nassati. 
 
 175. MahÈrukkh|pamaÑ raÔÔhaÑ, dhammena yo pasÈsati. 
 RasaÒcassa vijÈnÈti, raÔÔhaÒcassa na nassati. 
 
 176. Yo ca rÈjÈ janapadaÑ, adhammena pasÈsati. 
 SabbosadhÊhi so rÈjÈ, viruddho hoti khattiyo. 
 
 177. Tatheva negame hiÑsaÑ, ye yuttÈ kayavikkaye. 
 OjadÈnabalÊkÈre, sa kosena virujjhati. 
 
 178. PahÈravarakhettaÒÒ|, sa~gÈme katanissame. 
 Ussite hiÑsayaÑ rÈjÈ, sa balena virujjhati. 
 
 179. Tatheva isayo hiÑsaÑ, saÒÒate brahmacÈrino. 
 AdhammacÈrÊ khattiyo, so saggena virujjhati. 
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 180. Yo ca rÈjÈ adhammaÔÔho, bhariyaÑ hanti ad|sikaÑ. 
 LuddhaÑ pasavate ÔhÈnaÑ, puttehi ca virujjhati. 
 
 181. DhammaÑ care jÈnapade, negamesu balesu ca. 
 Isayo ca na hiÑseyya, puttadÈre samaÑ care. 
 
 182. Sa tÈdiso bh|mipati, raÔÔhapÈlo akodhano. 
 Sapatte1 sampakampeti, indova asurÈdhipo”ti. 

 Tattha vakass|ti2 vako assu, ass|ti nipÈtamattaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–
mahÈrÈja pubbe eko urabbhar|po vako ahosi, tassa na~guÔÔhamattameva 
dÊghaÑ3, taÑ pana so antarasattimhi pakkhipitvÈ urabbhar|pena asaÑkito 
ajay|thaÑ upeti. Tattha uraÓikaÒca ajikaÒca ajaÒca hantvÈ yenakÈmaÑ 
paleti. TathÈvidhe’keti tathÈvidhÈ eke samaÓabrÈhmaÓÈ pabbajjÈli~gena 
chadanaÑ katvÈ attÈnaÑ chÈdetvÈ madhuravacanÈdÊhi hitakÈmÈ viya hutvÈ 
lokaÑ vaÒcenti. “AnÈsakÈ”ti-Èdi tesaÑ chadanassa dassanatthaÑ vuttaÑ. 
Ekacce hi “mayaÑ anÈsakÈ na kiÒci ÈhÈremÈ”ti manusse vaÒcenti, apare 
“mayaÑ thaÓÉilaseyyakÈ”ti. AÒÒesaÑ pana rajojallaÑ chadanaÑ, aÒÒesaÑ 
ukkuÔikappadhÈnaÑ, te gacchantÈpi uppatitvÈ ukkuÔikÈva gacchanti. 
AÒÒesaÑ sattÈhadasÈhÈdivÈrabhojanasa~khÈtaÑ pariyÈyabhattachadanaÑ, 
apare apÈnakattÈ honti, “mayaÑ pÈnÊyaÑ na vivÈmÈ”ti vadanti. Arahanto 
vadÈnÈti pÈpÈcÈrÈ hutvÈpi “mayaÑ arahanto”ti vadantÈ vicaranti. Eteti 
mahÈrÈja ime vÈ paÒca janÈ hontu aÒÒe vÈ, yÈvanto diÔÔhigatikÈ nÈma, 
sabbepi ete asappurisÈ. Ya’mÈh|ti ye Èhu, ye vadanti. 

 Sace hi vÊriyaÑ nÈssÈti mahÈrÈja sace ÒÈÓasampayuttaÑ 
kÈyikacetasikavÊriyaÑ na bhaveyya. Kammanti kalyÈÓapÈpakaÑ kammampi 
yadi na bhaveyya. Na bhareti evaÑ sante vaÉÉhakiÑ vÈ aÒÒe vÈ kÈrake rÈjÈ 
na poseyya. Napi yantÈnÊti napi tehi sattabh|mikapÈsÈdÈdÊni yantÈni 
kÈreyya. KiÑ kÈraÓÈ? VÊriyassa ceva kammassa ca abhÈvÈ. UcchijjeyyÈti 
mahÈrÈja yadi ettakaÑ kÈlaÑ neva devo vasseyya, na himaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SÈmante (SÊ, SyÈ, I) 2. BakÈss|ti (SÊ, SyÈ), vakÈs|ti (I) 
 3. Na~guÔÔhaÑ mahÈdÊghaÑ (SÊ, SyÈ) 
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pateyya, atha kappuÔÔhÈnakÈlo viya kayaÑ loko ucchijjeyya. UcchedavÈdinÈ 
kathitaniyÈmena pana ucchedo nÈma natthi. PÈliteti1 pÈlayati. 

 “GavaÑ ce”ti catasso gÈthÈ raÒÒo dhammadesanÈyameva vuttÈ, tathÈ 
“mahÈrukkhassÈ”ti-ÈdikÈ. Tattha mahÈrukkhassÈti madhura-ambarukkhassa. 
AdhammenÈti agatigamanena. RasaÒcassa na jÈnÈtÊti adhammiko rÈjÈ 
raÔÔhassa rasaÑ ojaÑ na jÈnÈti, ÈyasampattiÑ na labhati. VinassatÊti suÒÒaÑ 
hoti, manussÈ gÈmanigame chaÉÉetvÈ paccantaÑ pabbatavisamaÑ bhajanti, 
sabbÈni ÈyamukhÈni pacchijjanti. SabbosadhÊhÊti sabbehi 
m|latacapattapupphaphalÈdÊhi ceva sappinavanÊtÈdÊhi ca osadhehi virujjhati, 
tÈni na sampajjanti. AdhammikaraÒÒo hi pathavÊ nirojÈ hoti, tassÈ nirojatÈya 
osadhÈnaÑ ojÈ na hoti, tÈni rogaÒca v|pasametuÑ na sakkonti. Iti so tehi 
viruddho nÈma hoti. 

 Negameti nigamavÈsikuÔumbike. HiÑsanti hiÑsanto pÊÄento. Ye yuttÈti 
ye kayavikkaye yuttÈ ÈyÈnaÑ mukhÈ thalajalapathavÈÓijÈ, te ca hiÑsanto. 
OjadÈnabalÊkÈreti tato tato bhaÓÉÈharaÓasu~kadÈnavasena ojadÈnaÒceva 
chabhÈgadasabhÈgÈdibhedaÑ baliÒca karonte. Sa kosenÈti so ete hiÑsanto 
adhammikarÈjÈ dhanadhaÒÒehi parihÈyanto kosena virujjhati nÈma. 
PahÈravarakhettaÒÒ|ti “imasmiÑ ÔhÈne vijjhituÑ vaÔÔatÊ”ti evaÑ 
pahÈravarÈnaÑ khettaÑ jÈnante dhanuggahe. Sa~gÈme katanissameti 
yuddhe sukatakamme mahÈyodhe. Ussiteti uggate paÒÒÈte mahÈmatte. 
HiÑsayanti evar|pe sayaÑ vÈ hiÑsanto parehi vÈ hiÑsÈpento. BalenÈti 
balakÈyena. TathÈvidhaÑ hi rÈjÈnaÑ “ayaÑ bahukÈre attano rajjadÈyakepi 
hiÑsati, kima~gaÑ pana amhe”ti avasesÈpi yodhÈ vijahantiyeva. Iti so 
balena viruddho nÈma hoti. 

 Tatheva isayo hiÑsanti yathÈ ca negamÈdayo, tatheva esitaguÓe 
pabbajite akkosanapaharaÓÈdÊhi hiÑsanto adhammacÈrÊ rÈjÈ kÈyassa bhedÈ 
apÈyameva upeti, sagge nibbattituÑ na 
______________________________________________________________ 
 1. Pallateti (SÊ, I), pÈlayateti (SyÈ) 
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sakkotÊti saggena viruddho nÈma hoti. BhariyaÑ hanti ad|sikanti attano 
bÈhucchÈyÈya vaÉÉhitaÑ puttadhÊtÈhi saÑvaÉÉhaÑ sÊlavatiÑ bhariyaÑ 
mittapatir|pakÈnaÑ corÈnaÑ vacanaÑ gahetvÈ mÈreti. LuddhaÑ pasavate 
ÔhÈnanti1 so attano niray|papattiÑ pasavati nipphÈdeti. Puttehi cÈti 
imasmiÒÒeva attabhÈve attano puttehi saddhiÑ virujjhatÊti. 

 Evamassa so tesaÑ paÒcannaÑ janÈnaÑ kathaÑ gahetvÈ deviyÈ 
mÈritabhÈvaÒca puttÈnaÑ viruddhabhÈvaÒca sandhimukhe coraÑ c|ÄÈyaÑ 
gaÓhanto viya kathesi. MahÈsatto hi tesaÑ amaccÈnaÑ niggaÓhanaÒca 
dhammadesanaÒca deviyÈ tehi mÈritabhÈvassa ÈvikaraÓatthaÒca tattha 
anupubbena kathaÑ ÈharitvÈ okÈsaÑ katvÈ etamatthaÑ kathesi. RÈjÈ tassa 
vacanaÑ sutvÈ attano aparÈdhaÑ jÈni. Atha naÑ mahÈsatto “ito paÔÔhÈya 
mahÈrÈja evar|pÈnaÑ pÈpÈnaÑ kathaÑ gahetvÈ mÈ puna evamakÈsÊ”ti 
vatvÈ ovadanto “dhammaÑ care”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha dhammaÑ careti mahÈrÈja rÈjÈ nÈma janapadaÑ adhammikena 
balinÈ apÊÄento janapade dhammaÑ careyya, sÈmike asÈmike akaronto 
negamesu dhammaÑ careyya, aÔÔhÈne akilamento balesu dhammaÑ 
careyya. Vadhabandha-akkosaparibhÈse pariharanto paccaye ca nesaÑ 
dadanto isayo na vihiÑseyya, dhÊtaro yuttaÔÔhÈne patiÔÔhÈpento putte ca 
sippÈni sikkhÈpetvÈ sammÈ pariharanto bhariyaÑ issariyavossagga-
ala~kÈradÈnasammÈnanÈdÊhi anuggaÓhanto puttadÈre samaÑ careyya. Sa 
tÈdisoti so tÈdiso rÈjÈ paveÓiÑ abhinditvÈ dhammena samena rajjaÑ kÈrento 
rÈjÈÓÈya rÈjatejena sapatte2 sampakampeti tÈseti cÈleti. “IndovÈ”ti idaÑ 
upamatthaÑ vuttaÑ. YathÈ asure jetvÈ abhibhavitvÈ ÔhitakÈlato paÔÔhÈya 
asurÈdhipoti sa~khyaÑ gato indo attano sapattabh|te asure kampesi, tathÈ 
kampetÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto raÒÒo dhammaÑ desetvÈ cattÈropi kumÈre 
pakkosÈpetvÈ ovaditvÈ raÒÒo katakammaÑ pakÈsetvÈ rÈjÈnaÑ khamÈpetvÈ 
“mahÈrÈja ito paÔÔhÈya atuletvÈ paribhedakÈnaÑ kathaÑ gahetvÈ mÈ 
evar|paÑ sÈhasikakammaÑ akÈsi, tumhepi kumÈrÈ mÈ 
______________________________________________________________ 
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raÒÒo dubbhitthÈ”ti sabbesaÑ ovÈdaÑ adÈsi. Atha naÑ rÈjÈ Èha “ahaÑ 
bhante tumhesu ca deviyÈ ca aparajjhanto ime nissÈya etesaÑ kathaÑ 
gahetvÈ etaÑ pÈpakammaÑ kariÑ, ime paÒcapi mÈremÊ”ti. Na labbhÈ 
mahÈrÈja evaÑ kÈtunti. Tena hi tesaÑ hatthapÈde chedÈpemÊti. Idampi na 
labbhÈ kÈtunti. RÈjÈ “sÈdhu bhante”ti sampaÔicchitvÈ te sabbasaÑharaÓe1 
katvÈ paÒcac|ÄÈkaraÓagadd|labandhanagomayÈsiÒcanehi avamÈnetvÈ raÔÔhÈ 
pabbÈjesi. Bodhisatto tattha katipÈhaÑ vasitvÈ “appamatto hohÊ”ti rÈjÈnaÑ 
ovaditvÈ HimavantaÑyeva gantvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ yÈvajÊvaÑ 
brahmavihÈre bhÈvetvÈ brahmalok|pago ahosi. 

 SatthÈ imaÑ desanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
TathÈgato paÒÒÈvÈyeva parappavÈdappamaddanoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi “tadÈ paÒca diÔÔhigatikÈ 
P|raÓakassapamakkhaligosÈlapakudhakaccÈna-ajitakesakambala-
nigaÓÔhanÈÔaputtÈ ahesuÑ, pi~galasunakho Œnando, MahÈbodhiparibbÈjako 
pana ahameva ahosin”ti. 

MahÈbodhijÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ. 
 

JÈtakuddÈnaÑ 

     SaniÄÊnikamavhayano paÔhamo, 
     Dutiyo pana Sa-ummadantivaro. 
     Tatiyo pana BodhisirÊvhayano, 
     KathitÈ pana tÊÓi Jinena subhÈti. 

 
 

PaÓÓÈsanipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. SabbassaharaÓe (SÊ), sabbaharaÓe (I), sahassapaharaÓe (Ka)

 



   

19. SaÔÔhinipÈta 
 

1. SoÓakajÈtakavaÓÓanÈ (529) 

 Kassa sutvÈ sataÑ dammÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
nekkhammapÈramiÑ Èrabbha kathesi. TadÈ hi BhagavÈ dhammasabhÈyaÑ 
nekkhammapÈramiÑ vaÓÓayantÈnaÑ bhikkh|naÑ majjhe nisÊditvÈ “na 
bhikkhave idÈneva, pubbepi TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ 
nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari.  

 AtÊte RÈjagahe MagadharÈjÈ nÈma rajjaÑ kÈresi. Bodhisatto tassa 
aggamahesiyÈ kucchismiÑ nibbatti, nÈmaggahaÓadivase cassa 
“ArindamakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. Tassa jÈtadivaseyeva purohitassapi 
putto jÈyi, “SoÓakakumÈro”tissa nÈmaÑ kariÑsu. Te ubhopi ekatova 
vaÉÉhitvÈ vayappattÈ uttamar|padharÈ r|pena nibbisesÈ hutvÈ TakkasilaÑ 
gantvÈ uggahitasippÈ tato nikkhamitvÈ “sabbasamayasippaÒca desacÈrittaÒca 
jÈnissÈmÈ”ti anupubbena cÈrikaÑ carantÈ BÈrÈÓasiÑ patvÈ rÈjuyyÈne 
vasitvÈ punadivase nagaraÑ pavisiÑsu. TaÑ divasaÒca ekacce manussÈ 
“brÈhmaÓavÈcanakaÑ karissÈmÈ”ti pÈyÈsaÑ paÔiyÈdetvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ 
Ègacchante te kumÈre disvÈ gharaÑ pavesetvÈ paÒÒattÈsane nisÊdÈpesuÑ. 
Tattha bodhisattassa paÒÒattÈsane suddhavatthaÑ atthataÑ ahosi, SoÓakassa 
rattakambalaÑ. So taÑ nimittaÑ disvÈva “ajja me piyasahÈyo 
ArindamakumÈro BÈrÈÓasirÈjÈ bhavissati, mayhaÑ pana senÈpatiÔÔhÈnaÑ 
dassatÊ”ti aÒÒÈsi. Te ubhopi katabhattakiccÈ uyyÈnameva agamaÑsu. 

 TadÈ BÈrÈÓasiraÒÒo kÈlakatassa sattamo divaso hoti, aputtakaÑ 
rÈjakulaÑ. AmaccÈdayo pÈtova sasÊsaÑ nhÈtÈ sannipatitvÈ “rajjÈrahassa 
santikaÑ gamissatÊ”ti phussarathaÑ yojetvÈ vissajjesuÑ. So nagarÈ 
nikkhamitvÈ anupubbena rÈjuyyÈnaÑ gantvÈ uyyÈnadvÈre nivattitvÈ 
ÈrohaÓasajjo hutvÈ aÔÔhÈsi. Bodhisatto ma~galasilÈpaÔÔesasÊsaÑ pÈrupitvÈ 
nipajji, SoÓakakumÈro tassa santike nisÊdi. So t|riyasaddaÑ sutvÈ 
“Arindamassa phussaratho Ègacchati, ajjesa 
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rÈjÈ hutvÈ mama senÈpatiÔÔhÈnaÑ dassati, na kho pana mayhaÑ 
issariyenattho, etasmiÑ gate nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti cintetvÈ ekamante 
paÔicchanne aÔÔhÈsi. Purohito uyyÈnaÑ pavisitvÈ mahÈsattaÑ nipannakaÑ 
disvÈ t|riyÈni paggaÓhÈpesi. MahÈsatto pabujjhitvÈ parivattitvÈ thokaÑ 
nipajjitvÈ uÔÔhÈya silÈpaÔÔe palla~kena nisÊdi. Atha naÑ purohito aÒjaliÑ 
paggaÓhitvÈ Èha “rajjaÑ te deva pÈpuÓÈtÊ”ti. KiÑ aputtakaÑ rÈjakulanti. 
EvaÑ devÈti. Tena hi sÈdh|ti. Atha naÑ te tattheva abhisiÒcitvÈ rathaÑ 
ÈropetvÈ mahantena parivÈrena nagaraÑ pavesesuÑ. So nagaraÑ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. So yasamahantatÈya SoÓakakumÈraÑ 
na sari. 

 Sopi tasmiÑ nagaraÑ paviÔÔhe pacchÈ ÈgantvÈ silÈpaÔÔe nisÊdi. Athassa 
purato bandhanÈ pavuttaÑ sÈlarukkhato paÓÉupalÈsaÑ pati. So taÑ disvÈva 
“yathevetaÑ, tathÈ mamapi sarÊraÑ jaraÑ patvÈ patissatÊ”ti aniccÈdivasena 
vipassanaÑ paÔÔhapetvÈ paccekabodhiÑ pÈpuÓi. TaÑ khaÓaÒÒevassa 
gihili~gaÑ antaradhÈyi, pabbajitali~gaÑ pÈturahosi. So “natthi dÈni 
punabbhavo”ti udÈnaÑ udÈnento Nandam|lakapabbhÈraÑ agamÈsi. 
MahÈsattopi cattÈlÊsamattÈnaÑ saÑvaccharÈnaÑ accayena saritvÈ “kahaÑ 
nu kho me sahÈyo SoÓako”ti SoÓakaÑ punappunaÑ sarantopi “mayÈ suto vÈ 
diÔÔho vÈ”ti vatthÈraÑ alabhitvÈ ala~katamahÈtale rÈjapalla~ke nisinno 
gandhabbanÈÔakanaccagÊtÈdÊhi parivuto sampattimanubhavanto “yo me 
kassaci santike sutvÈ ‘asukaÔÔhÈne nÈma SoÓako vasatÊ’ti Ècikkhissati, tassa 
sataÑ dassÈmi, yo me sÈmaÑ disvÈ Èrocessati, tassa sahassan”ti ekaÑ 
udÈnaÑ abhisa~kharitvÈ gÊtavasena udÈnento paÔhamaÑ gÈthamÈha– 

  “Kassa1 sutvÈ sataÑ dammi, sahassaÑ diÔÔha2 SoÓakaÑ. 
  Ko me SoÓakamakkhÈti, sahÈyaÑ paÑsukÊÄitan”ti. 

 Athassa mukhato luÒcantÊ viya gahetvÈ ekÈ nÈÔakitthÊ taÑ3 gÈyi. 
AthaÒÒÈ athaÒÒÈti “amhÈkaÑ raÒÒo piyagÊtan”ti sabbÈ orodhÈ gÈyiÑsu. 
Anukkamena nagaravÈsinopi jÈnapadÈpi tameva gÊtaÑ gÈyiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa (Ka) 2. DaÔÔhu (SÊ, I) 3. GÊtaÑ (SÊ, SyÈ)
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RÈjÈpi punappunaÑ tameva gÊtaÑ gÈyati. PaÓÓÈsamattÈnaÑ 
saÑvaccharÈnaÑ accayena panassa bah| puttadhÊtaro ahesuÑ, jeÔÔhaputto 
DÊghÈvukumÈro nÈma ahosi. TadÈ SoÓakapaccekabuddho “ArindamarÈjÈ 
maÑ daÔÔhukÈmo, ahaÑ tattha gantvÈ1 kÈmesu ÈdÊnavaÑ nekkhamme 
cÈnisaÑsaÑ kathetvÈ pabbajjanÈkÈraÑ karomÊ”ti cintetvÈ iddhiyÈ 
ÈkÈsenÈgantvÈ uyyÈne nisÊdi. TadÈ eko sattavassiko PaÒcac|ÄakakumÈrako 
mÈtarÈ pahito gantvÈ uyyÈnavane dÈr|ni uddharanto punappunaÑ tameva 
gÊtaÑ gÈyi. Atha naÑ so pakkositvÈ “kumÈraka tvaÑ aÒÒaÑ2 agÈyitvÈ 
ekameva gÊtaÑ gÈyasi, kiÑ aÒÒaÑ na jÈnÈsÊ”ti pucchi. JÈnÈmi bhante, 
amhÈkaÑ pana raÒÒo idameva piyaÑ, tena naÑ punappunaÑ gÈyÈmÊti. 
Etassa pana te gÊtassa paÔigÊtaÑ gÈyanto koci diÔÔhapubboti. Na diÔÔhapubbo 
bhanteti. AhaÑ taÑ sikkhÈpessÈmi, sakkhissasi raÒÒo santikaÑ gantvÈ 
paÔigÊtaÑ gÈyitunti. Œma bhanteti. Athassa so paÔigÊtaÑ Ècikkhanto 
“mayhaÑ sutvÈ”ti-ÈdimÈha. UggaÓhÈpetvÈ ca pana taÑ uyyojesi “gaccha 
kumÈraka imaÑ paÔigÊtaÑ raÒÒÈ saddhiÑ gÈyÈhi, rÈjÈ te mahantaÑ 
issariyaÑ dassati, kiÑ te dÈr|hi, vegena yÈhÊ”ti. 

 So “sÈdh|”ti taÑ paÔigÊtaÑ uggaÓhitvÈ vanditvÈ “bhante yÈvÈhaÑ 
rÈjÈnaÑ Ènemi, tÈva idheva hothÈ”ti vatvÈ vegena mÈtu santikaÑ gantvÈ 
“amma khippaÑ maÑ nhÈpetvÈ ala~karotha, ajja taÑ daliddabhÈvato 
mocessÈmÊ”ti vatvÈ nhÈtamaÓÉito rÈjadvÈraÑ gantvÈ “ayya dovÈrika ‘eko 
dÈrako tumhehi saddhiÑ paÔigÊtaÑ gÈyissÈmÊti ÈgantvÈ dvÈre Ôhito’ti raÒÒo 
arocehÊ”ti Èha. So vegena gantvÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ “Ègacchat|”ti 
pakkosÈpetvÈ “tÈta tvaÑ mayÈ saddhiÑ paÔigÊtaÑ gÈyissasÊ”ti Èha. Œma 
devÈti. Tena hi gÈyass|ti. Deva imasmiÑ ÔhÈne na gÈyÈmi, nagare pana 
bheriÑ carÈpetvÈ mahÈjanaÑ sannipÈtÈpetha, mahÈjanamajjhe gÈyissÈmÊti. 
RÈjÈ tathÈ kÈretvÈ ala~katamaÓÉape palla~kamajjhe nisÊditvÈ tassÈnur|paÑ 
ÈsanaÑ dÈpetvÈ “idÈni tava gÊtaÑ gÈyass|”ti Èha. Deva tumhe tÈva gÈyatha, 
athÈhaÑ paÔigÊtaÑ gÈyissÈmÊti. Tato rÈjÈ paÔhamaÑ gÈyanto gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. DaÔÔhukÈmo, gacchÈmissa (SÊ, SyÈ, I) 2. TvaÑ kathaÑ aÒÒaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 1. “Kassa1 sutvÈ sataÑ dammi, sahassaÑ diÔÔha SoÓakaÑ. 
 Ko me SoÓakamakkhÈti, sahÈyaÑ paÑsukÊÄitan”ti. 

 Tattha sutvÈti “asukaÔÔhÈne nÈma te piyasahÈyo SoÓako vasatÊ”ti tassa 
vasanaÔÔhÈnaÑ sutvÈ Èrocentassa kassa1 sataÑ dammi. DiÔÔhÈti2 
“asukaÔÔhÈne nÈma mayÈ diÔÔho”ti disvÈ Èrocentassa kassa1 sahassaÑ 
dammÊti. 

 EvaÑ raÒÒÈ paÔhamaÑ udÈnagÈthÈya gÊtÈya PaÒcac|ÄakadÈrakena3 
paÔigÊtabhÈvaÑ pakÈsento SatthÈ abhisambuddho hutvÈ diyaÉÉhagÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 2. “AthabravÊ mÈÓavako, daharo PaÒcac|Äako. 
 MayhaÑ sutvÈ sataÑ dehi, sahassaÑ diÔÔha SoÓakaÑ. 
 AhaÑ te SoÓakakkhissaÑ, sahÈyaÑ paÑsukÊÄitan”ti. 

 Tena vuttagÈthÈya pana ayamattho–mahÈrÈja yaÑ tvaÑ “sutvÈ 
Èrocentassa sataÑ dammÊ”ti vadasi, tampi mameva dehi, yaÑ “disvÈ 
Èrocentassa sahassaÑ dammÊ”ti vadasi, tampi mayhameva dehi, ahaÑ te 
piyasahÈyaÑ idÈneva paccakkhatova “ayaÑ SoÓako”ti Ècikkhissanti. 

 Ito paraÑ suviÒÒeyyÈ sambuddhagÈthÈ PÈÄinayeneva veditabbÈ– 
 
 3. “KatamasmiÑ so janapade, raÔÔhesu nigamesu ca. 
 Kattha SoÓakamaddakkhi4, taÑ me akkhÈhi pucchito. 
 
 4. Taveva deva vijite, tavevu’yyÈnabh|miyaÑ. 
 UjuvaÑsÈ mahÈsÈlÈ, nÊlobhÈsÈ manoramÈ. 
 
 5. TiÔÔhanti meghasamÈnÈ, rammÈ aÒÒoÒÒanissitÈ. 
 TesaÑ m|lamhi SoÓako, jhÈyatÊ anupÈdano. 
 UpÈdÈnesu lokesu, ÉayhamÈnesu nibbuto. 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa (Ka) 2. DaÔÔh|ti (SÊ, I) 
 3. PaÒcac|ÄakadÈrakassa (Ka) 4. Kattha te SoÓako diÔÔho (SÊ, SyÈ, I) 
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 6. Tato ca rÈjÈ pÈyÈsi, senÈya catura~giyÈ. 
 KÈrÈpetvÈ samaÑ maggaÑ, agamÈ yena SoÓako. 
 
 7. UyyÈnabh|miÑ gantvÈna, vicaranto brahÈvane. 
 ŒsÊnaÑ SoÓakaÑ dakkhi, ÉayhamÈnesu nibbutan”ti. 

 Tattha ujuvaÑsÈti ujukkhandhÈ. MahÈsÈlÈti mahÈrukkhÈ. 
MeghasamÈnÈti nÊlameghasadisÈ. RammÈti ramaÓÊyÈ. AÒÒoÒÒanissitÈti 
sÈkhÈhi sÈkhaÑ, m|lena m|laÑ saÑsibbitvÈ ÔhitÈ. Tesanti tesaÑ 
evar|pÈnaÑ tava uyyÈnavane sÈlÈnaÑ heÔÔhÈ. JhÈyatÊti lakkhaÓ|panijjhÈna-
ÈrammaÓ|panijjhÈnasa~khÈtehi jhÈnehi jhÈyati. AnupÈdanoti 
kÈmupÈdÈnÈdivirahito. �ayhamÈnes|ti ekÈdasahi aggÊhi ÉayhamÈnesu 
sattesu. Nibbutoti te aggÊ nibbÈpetvÈ sÊtalena hadayena jhÈyamÈno tava 
uyyÈne ma~galasÈlarukkham|le silÈpaÔÔe nisinno esa te sahÈyo 
kaÒcanapaÔimÈ viya sobhamÈno paÔimÈnetÊti. Tato cÈti bhikkhave tato so 
Arindamo rÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈva “SoÓakapaccekabuddhaÑ 
passissÈmÊ”ti catura~giniyÈ senÈya pÈyÈsi nikkhami. Vicarantoti ujukameva 
agantvÈ tasmiÑ mahante vanasaÓÉe vicaranto tassa santikaÑ gantvÈ taÑ 
ÈsÊnaÑ addakkhi. 

 So taÑ avanditvÈ1 ekamantaÑ nisÊditvÈ attano kilesÈbhiratattÈ taÑ 
“kapaÓo”ti maÒÒamÈno imaÑ gÈthamÈha– 
 
 8. “KapaÓo vata’yaÑ bhikkhu, muÓÉo sa~ghÈÔipÈruto. 
 AmÈtiko apitiko, rukkham|lasmi jhÈyatÊ”ti. 

 Tattha jhÈyatÊti nimmÈtiko nippitiko kÈruÒÒappatto jhÈyati. 
 
 9. ImaÑ vÈkyaÑ nisÈmetvÈ, SoÓako etadabravi. 
 Na rÈja kapaÓo hoti, dhammaÑ kÈyena phassayaÑ. 
 
 10. Yo ca dhammaÑ niraÑkatvÈ, adhammamanuvattati. 
 Sa rÈja kapaÓo hoti, pÈpo pÈpaparÈyaÓoti. 
______________________________________________________________ 
 1. VanditvÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 
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 Tattha imanti tassa kilesÈbhiratassa pabbajjaÑ arocentassa imaÑ 
pabbajjÈgarahavacanaÑ sutvÈ. EtadabravÊti pabbajjÈya guÓaÑ pakÈsento 
etaÑ abravi. Phassayanti phassayanto yena ariyamaggadhammo 
nÈmakÈyena phassito, so kapaÓo nÈma na hotÊti dassento evamÈha. 
NiraÑkatvÈti attabhÈvato nÊharitvÈ. PÈpo pÈpaparÈyaÓoti sayaÑ pÈpÈnaÑ 
karaÓena pÈpo, aÒÒesampi karontÈnaÑ patiÔÔhÈbhÈvena pÈpaparÈyaÓoti. 

 EvaÑ so bodhisattaÑ garahi. So attano garahitabhÈvaÑ ajÈnanto viya 
hutvÈ nÈmagottaÑ kathetvÈ tena saddhiÑ paÔisanthÈraÑ karonto 
gÈthamÈha– 
 
 11. “Arindamoti me nÈmaÑ, KÈsirÈjÈti maÑ vid|. 
 Kacci bhoto sukhasseyyÈ, idha pattassa SoÓakÈ”ti. 

 Tattha kaccÊti amhÈkaÑ tÈva na kiÒci aphÈsukaÑ, bhoto pana kacci 
idha pattassa imasmiÑ uyyÈne vasato sukhavihÈroti pucchati. 

 Atha naÑ Paccekabuddho “mahÈrÈja na kevalaÑ idha, aÒÒatrÈpi 
vasantassa me asukhaÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ tassa samaÓabhadragÈthÈyo 
nÈma Èrabhi– 
 
 12. “SadÈpi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 Na tesaÑ koÔÔhe openti, na kumbhiÑ na kaÄopiyaÑ. 
 ParaniÔÔhitamesÈnÈ, tena yÈpenti subbatÈ. 
 
 13. Dutiyampi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 AnavajjapiÓÉo bhottabbo, na ca koc|’parodhati. 
 
 14. Tatiyampi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 Nibbuto piÓÉo bhottabbo, na ca koc|’parodhati. 
 
 15. Catutthampi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 Muttassa raÔÔhe carato, sa~go yassa na vijjati. 
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 16. PaÒcamampi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 Nagaramhi ÉayhamÈnamhi, nÈssa kiÒci aÉayhatha. 
 
 17. ChaÔÔhampi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 RaÔÔhe vilumpamÈnamhi, nÈssa kiÒci ahÊratha. 
 
 18. Sattamampi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 Corehi rakkhitaÑ maggaÑ, ye caÒÒe paripanthikÈ. 
 PattacÊvaramÈdÈya, sotthiÑ gacchati subbato. 
 
 19. AÔÔhamampi bhadramadhanassa, anÈgÈrassa bhikkhuno. 
 YaÑ yaÑ disaÑ pakkamati, anapekkhova gacchatÊ”ti. 

 Tattha anÈgÈrassÈti mahÈrÈja gharÈvÈsaÑ pahÈya anÈgÈriyabhÈvaÑ 
pattassa adhanassa akiÒcinassa bhikkhuno sabbakÈlaÑ bhadrameva. Na 
tesanti mahÈrÈja tesaÑ adhanÈnaÑ bhikkh|naÑ na koÔÔhÈgÈre 
dhanadhaÒÒÈni openti, na kumbhiyaÑ, na pacchiyaÑ, te pana subbatÈ 
paraniÔÔhitaÑ paresaÑ ghare pakkaÑ ÈhÈraÑ saÑghÈÔiÑ pÈrupitvÈ 
kapÈlamÈdÈya gharapaÔipÈÔiyÈ esÈnÈ pariyesantÈ tena tato laddhena piÓÉena 
taÑ ÈhÈraÑ navannaÑ pÈÔikulyÈnaÑ vasena paccavekkhitvÈ paribhuÒjitvÈ 
jÊvitavuttiÑ yÈpenti.  

 AnavajjapiÓÉo bhottabboti vejjakammÈdikÈya anesanÈya vÈ kuhanÈ 
lapanÈ nemittikatÈ nippesikatÈ lÈbhena lÈbhaÑ nijigÊsanatÈti evar|pena 
micchÈjÊvena vÈ uppÈditÈ cattÈro paccayÈ, dhammena uppÈditÈpi 
apaccavekkhitvÈ paribhuttÈ sÈvajjapiÓÉo nÈma. AnesanaÑ pana pahÈya 
micchÈjÊvaÑ vajjetvÈ dhammena samena uppÈditÈ “paÔisa~khÈ yoniso 
cÊvaraÑ paÔisevÈmÊ”ti vuttanayeneva paccavekkhitvÈ paribhuttÈ 
anavajjapiÓÉo nÈma. Yena evar|po anavajjapiÓÉo bhottabbo 
paribhuÒjitabbo, yaÒca evar|paÑ anavajjaÑ piÓÉaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ 
paccaye nissÈya koci appamattakopi kileso na uparodhati na pÊÄeti, tassa 
dutiyampi bhadraÑ adhanassa anÈgÈrassa bhikkhuno. 

 Nibbutoti puthujjanabhikkhuno dhammena uppannapiÓÉopi 
paccavekkhitvÈ paribhuÒjiyamÈno nibbutapiÓÉo nÈma, ekantato pana 
khÊÓÈsavassa piÓÉova nibbutapiÓÉo nÈma. KiÑ kÈrÈÓÈ? So hi 
theyyaparibhogo 
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iÓaparibhogo dÈyajjaparibhogo sÈmiparibhogoti imesu cat|su paribhogesu 
sÈmiparibhogavasena taÑ bhuÒjati, taÓhÈdÈsabyaÑ atÊto sÈmÊ hutvÈ 
paribhuÒjati, na taÑ tappaccayÈ koci appamattakopi kileso uparodhati. 

 Muttassa raÔÔhe caratoti upaÔÔhÈkakulÈdÊsu alaggamÈnasassa 
chinnavalÈhakassa viya rÈhumukhÈ pamuttassa vimalacandamaÓÉalassa viya 
ca yassa gÈmanigamÈdÊsu carantassa rÈgasa~gÈdÊsu ekopi sa~go natthi. 
Ekacco hi kulehi1 saÑsaÔÔho viharati sahasokÊ sahanandÊ, ekacco 
mÈtÈpit|supi alaggamÈnaso vicarati koru nagaragÈmavÈsÊ daharo viya, 
evar|passa puthujjanassapi bhadrameva. 

 NÈssa kiÒcÊti yo hi bahuparikkhÈro hoti, so “mÈ me corÈ parikkhÈre 
hariÑs|”ti atirekÈni ca cÊvarÈdÊni antonagare upaÔÔhÈkakule nikkhipati, atha 
nagaramhi ÉayhamÈne “asukakule nÈma aggi uÔÔhito”ti sutvÈ socati kilamati, 
evar|passa bhadraÑ nÈma natthi. Yo pana mahÈrÈja sakuÓavattaÑ p|reti, 
kÈyapaÔibaddhaparikkhÈrova hoti, tassa tÈdisassa na kiÒci aÉayhatha, tenassa 
paÒcamampi bhadrameva. 

 VilumpamÈnamhÊti viluppamÈnamhi, ayameva vÈ pÈÔho. AhÊrathÈti2 
yathÈ pabbatagahanÈdÊhi nikkhamitvÈ raÔÔhaÑ vilumpamÈnesu coresu 
bahuparikkhÈrassa antogÈme ÔhapitaÑ vilumpati harati, tathÈ yassa 
adhanassa kÈyapaÔibaddhaparikkhÈrassa na kiÒci ahÊratha3 tassa chaÔÔhampi 
bhadrameva. 

 Ye caÒÒe paripanthikÈti ye ca aÒÒepi tesu tesu ÔhÈnesu 
su~kagahaÓatthÈya ÔhapitÈ paripanthikÈ, tehi ca rakkhitaÑ. PattacÊvaranti 
corÈnaÑ anupakÈraÑ su~kikÈnaÑ asu~kÈrahaÑ mattikÈpattaÒceva 
katadaÄhÊkammaparibhaÓÉaÑ paÑsuk|lacÊvaraÒca appagghÈni 
kÈyabandhanaparissÈvanas|civÈsipattatthavikÈni cÈti sabbepi aÔÔha 
parikkhÈre kÈyapaÔibaddhe katvÈ maggappaÔipanno kenaci aviheÔhiyamÈno 
sotthiÑ gacchati. Subbatoti lobhanÊyÈni hi cÊvarÈdÊni disvÈ corÈ haranti, 
su~kikÈpi “kiÑ nu kho etassa 
______________________________________________________________ 
 1. Kulesu (Ka) 2. AhÈrathÈti (SÊ), ahÈrithÈti (SyÈ) 3. AhÈratha (SÊ), ahÈritha (SyÈ) 
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hatthe”ti pattatthavikÈdÊni sodhenti, subbato pana sallahukavutti tesaÑ 
passantÈnaÒÒeva sotthiÑ gacchati, tenassa sattamampi bhadrameva. 

 Anapekkhova gacchatÊti kÈyapaÔibaddhato atirekassa vihÈre 
paÔisÈmitassa kassaci parikkhÈrassa abhÈvÈ vasanaÔÔhÈnaÑ nivattitvÈpi na 
oloketi. YaÑ yaÑ disaÑ gantukÈmo hoti, taÑ taÑ gacchanto anapekkhova 
gacchati AnurÈdhapurÈ nikkhamitvÈ Th|pÈrÈme pabbajitÈnaÑ dvinnaÑ 
kulaputtÈnaÑ vuÉÉhataro viya. 

 Iti SoÓakapaccekabuddho aÔÔha samaÓabhadrakÈni kathesi. Tato uttariÑ 
pana satampi sahassampi aparimÈÓÈni samaÓabhadrakÈni esa kathetuÑ 
samatthoyeva. RÈjÈ pana kÈmÈbhiratattÈ tassa kathaÑ pacchinditvÈ 
“mayhaÑ samaÓabhadrakehi attho natthÊ”ti attano kÈmÈdhimuttataÑ 
pakÈsento Èha– 
 
 20. “Bah|ni samaÓabhadrÈni, ye1 tvaÑ bhikkhu pasaÑsasi. 
 AhaÒca giddho kÈmesu, kathaÑ kÈhÈmi SoÓaka. 
 
 21. PiyÈ me mÈnusÈ kÈmÈ, atho dibyÈpi me piyÈ. 
 Atha kena nu vaÓÓena, ubho loke labhÈmase”ti. 

 Tattha vaÓÓenÈti kÈraÓena. 

 Atha naÑ Paccekabuddho Èha– 
 
 22. “KÈme giddhÈ kÈmaratÈ, kÈmesu adhimuccitÈ. 
 NarÈ pÈpÈni katvÈna, upapajjanti duggatiÑ. 
 
 23. Ye ca kÈme pahantvÈna, nikkhantÈ akutobhayÈ. 
 EkodibhÈvÈdhigatÈ, na te gacchanti duggatiÑ. 
 
 24. UpamaÑ te karissÈmi, taÑ suÓohi Arindama. 
 UpamÈya midhekacce, atthaÑ jÈnanti paÓÉitÈ. 
 
 25. Ga~gÈya kuÓapaÑ disvÈ, vuyhamÈnaÑ mahaÓÓave. 
 VÈyaso samacintesi, appapaÒÒo acetaso. 
______________________________________________________________ 
 1. Bah|pi bhadrÈ etesaÑ, yo (Ka) 
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 26. YÈnaÒca vatidaÑ laddhaÑ, bhakkho cÈyaÑ anappako. 
 Tattha rattiÑ tattha divÈ, tattheva nirato mano. 
 
 27. KhÈdaÑ nÈgassa maÑsÈni, pivaÑ bhÈgÊrathodakaÑ. 
 SampassaÑ vanacetyÈni, na palettha viha~gamo. 
 
 28. TaÒca otaraÓÊ ga~gÈ, pamattaÑ kuÓape rataÑ. 
 SamuddaÑ ajjhagÈhÈsi, agatÊ yattha pakkhinaÑ. 
 
 29. So ca bhakkhaparikkhÊÓo, udapatvÈ viha~gamo. 
 Na pacchato na purato, nuttaraÑ nopi dakkhiÓaÑ. 
 
 30. DÊpaÑ so najjhagÈgaÒchi1, agatÊ yattha pakkhinaÑ. 
 So ca tattheva pÈpattha, yathÈ dubbalako tathÈ. 
 
 31. TaÒca sÈmuddikÈ macchÈ, kumbhÊlÈ makarÈ sus|. 
 PasayhakÈrÈ khÈdiÑsu, phandamÈnaÑ vipakkhakaÑ. 
 
 32. Evameva tuvaÑ rÈja, ye caÒÒe kÈmabhogino. 
 GiddhÈ ce na vamissanti, kÈkapaÒÒÈva te vid|. 
 
 33. EsÈ te upamÈ rÈja, atthasandassanÊ katÈ. 
 TvaÒca paÒÒÈyase tena, yadi kÈhasi vÈ na vÈ”ti. 

 Tattha pÈpÈnÊti mahÈrÈja tvaÑ kÈmagiddho, narÈ ca kÈme nissÈya 
kÈyaduccaritÈdÊni pÈpÈni katvÈ yattha supinantepi dibbÈ ca mÈnusikÈ ca 
kÈmÈ na labbhanti, taÑ duggatiÑ upapajjantÊti attho. PahantvÈnÈti 
kheÄapiÓÉaÑ viya pahÈya. AkutobhayÈti rÈgÈdÊsu kutoci anÈgatabhayÈ. 
EkodibhÈvÈdhigatÈti ekodibhÈvaÑ ekavihÈrikataÑ2 adhigatÈ. Na teti te 
evar|pÈ pabbajitÈ duggatiÑ na gacchanti. 

 UpamaÑ teti mahÈrÈja dibbamÈnusake kÈme patthentassa hatthikuÓape 
paÔibaddhakÈkasadisassa tava ekaÑ upamaÑ karissÈmi, taÑ suÓohÊti attho. 
KuÓapanti hatthikaÄevaraÑ. MahaÓÓaveti gambhÊraputhule 
______________________________________________________________ 
 1. Na ajjhagaÒchi (SÊ, SyÈ) 2. EkavihÈrikaÑ (SyÈ, I, Ka) 
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udake. Eko kira mahÈvÈraÓo Ga~gÈtÊre caranto Ga~gÈyaÑ patitvÈ uttarituÑ 
asakkento tattheva mato Ga~gÈya vuyhi, taÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. VÈyasoti 
ÈkÈsena gacchanto eko kÈko. YÈnaÒca vatidanti so evaÑ cintetvÈ tattha 
nilÊyitvÈ “idaÑ mayÈ hatthiyÈnaÑ laddhaÑ, ettha nilÊno sukhaÑ carissÈmi, 
ayameva ca me anappako bhakkho bhavissati, idÈni mayÈ aÒÒattha gantuÑ 
navaÔÔatÊ”ti sanniÔÔhÈnamakÈsi. Tattha rattinti tattha1 rattiÑ ca divÈ ca 
tattheva mano abhirato ahosi. Na paletthÈti na uppatitvÈ pakkÈmi. 

 OtaraÓÊti samuddÈbhimukhÊ otaramÈnÈ. “OhÈriÓÊ”tipi pÈÔho, sÈ 
samuddÈbhimukhÊ avahÈriÓÊti attho. AgatÊ yatthÈti samuddamajjhaÑ 
sandhÈyÈha. BhakkhaparikkhÊÓoti parikkhÊÓabhakkho. UdapatvÈti2 khÊÓe 
camme ca maÑse ca aÔÔhisa~ghÈto |mivegena bhinno udake nimujji. Atha 
so kÈko udake patiÔÔhÈtuÑ asakkonto uppati, evaÑ uppatitvÈti attho. AgatÊ 
yattha pakkhinanti yasmiÑ samuddamajjhe pakkhÊnaÑ agati, tattha so evaÑ 
uppatito pacchimaÑ disaÑ gantvÈ tattha patiÔÔhaÑ alabhitvÈ puratthimaÑ, 
tato uttaraÑ, tato dakkhiÓanti catassopi disÈ gantvÈ attano patiÔÔhÈnaÑ na 
ajjhagÈ nÈgaÒchÊti3 attho. Atha vÈ4 vÈyaso evaÑ uppatitvÈ pacchimÈdÊsu 
ekekaÑ disaÑ ÈgaÒchi, dÊpaÑ pana najjhÈgamÈti evamettha attho daÔÔhabbo. 
PÈpatthÈti papatito. YathÈ dubbalakoti yathÈ dubbalako pateyya, tatheva 
patito. Sus|ti susunÈmakÈ caÓÉamacchÈ. PasayhakÈrÈti 
anicchamÈnakaÑyeva balakkÈrena. Vipakkhakanti viddhastapakkhakaÑ5.  

 GiddhÈ ce na vamissantÊti yadi giddhÈ hutvÈ kÈme na vamissanti, na 
chaÉÉessanti. KÈkapaÒÒÈva6 teti kÈkassa samÈnapaÒÒÈ iti te BuddhÈdayo 
paÓÉitÈ vid| vidanti, jÈnantÊti attho. AtthasandassanÊti atthappakÈsikÈ. 
TvaÒca paÒÒÈyaseti tvaÒca paÒÒÈyissasi. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja mayÈ 
hitakÈmena tava ovÈdo dinno, taÑ pana tvaÑ yadi kÈhasi, devaloke 
nibbattissasi, yadi na kÈhasi, kÈmapa~ke nimuggo jÊvitapariyosÈne niraye 
nibbattissasÊti evaÑ tvameva 
______________________________________________________________ 
 1. Tassa (SÊ, SyÈ, I) 2. UppatitvÈti (SÊ, SyÈ) 
 3. Na ajjhagaÒchi, nÈdhigaÒchÊti (SÊ, SyÈ) 4. Atha (SÊ, SyÈ, I) 
 5. Vipakkhinanti viddhastapakkhinaÑ (SÊ) 6. KÈyapaÒÒÈya (SÊ, SyÈ) 
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tena kÈraÓena vÈ akÈraÓena vÈ1 sagge vÈ niraye vÈ paÒÒÈyissasi. AhaÑ 
pana sabbabhavehi mutto appaÔisandhikoti. 

 ImaÑ pana ovÈdaÑ dentena Paccekabuddhena nadÊ dassitÈ, tÈya 
vuyhamÈnaÑ hatthikuÓapaÑ dassitaÑ, kuÓapakhÈdako kÈko dassito, tassa 
kuÓapaÑ khÈditvÈ pÈnÊyapivanakÈlo dassito, 
ramaÓÊyavanasaÓÉadassanakÈlo dassito, kuÓapassa nadiyÈ vuyhamÈnassa 
samuddapaveso dassito, samuddamajjhe kÈkassa hatthikuÓape patiÔÔhaÑ 
alabhitvÈ vinÈsaÑ pattakÈlo dassito. Tattha nadÊ viya anamataggo saÑsÈro 
daÔÔhabbo, nadiyÈ vuyhamÈnaÑ hatthikuÓapaÑ viya saÑsÈre paÒca 
kÈmaguÓÈ, kÈko viya bÈlaputhujjano, kÈkassa kuÓapaÑ khÈditvÈ 
pÈnÊyapivanakÈlo viya puthujjanassa kÈmaguÓe paribhuÒjitvÈ 
somanassikakÈlo, kÈkassa kuÓape laggasseva ramaÓÊyavanasaÓÉadassanaÑ 
viya puthujjanassa kÈmaguÓesu laggasseva savanavasena aÔÔhatiÑ 
sÈrammaÓadassanaÑ, kuÓape samuddaÑ paviÔÔhe kÈkassa patiÔÔhaÑ 
labhituÑ asakkontassa vinÈsaÑ pattakÈlo viya bÈlaputhujjanassa 
kÈmaguÓagiddhassa pÈpaparÈyaÓassa kusaladhamme patiÔÔhaÑ labhituÑ 
asakkontassa mahÈniraye mahÈvinÈsapatti daÔÔhabbÈti. 

 Evamassa so imÈya upamÈya ovÈdaÑ datvÈ idÈni tameva ovÈdaÑ 
thiraÑ katvÈ patiÔÔhapetuÑ gÈthamÈha– 
 
 34. “EkavÈcampi dvivÈcaÑ, bhaÓeyya anukampako. 
 TatutthariÑ na bhÈseyya, dÈso’va’yyassa santike”ti. 

 Tattha na bhÈseyyÈti vacanaÑ aggaÓhantassa hi tato uttariÑ bhÈsamÈno 
sÈmikassa santike dÈso viya hoti. DÈso hi sÈmike kathaÑ gaÓhantepi 
aggaÓhantepi kathetiyeva. Tena vuttaÑ “tatutthariÑ na bhÈseyyÈ”ti. 
 
 35. “IdaÑ vatvÈna pakkÈmi, SoÓako amitabuddhimÈ. 
 VehÈse antalikkhasmiÑ, anusÈsitvÈna khattiyan”ti– 

ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Tena kÈraÓena (SÊ, SyÈ) 
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 Tattha idaÑ vatvÈnÈti bhikkhave so Paccekabuddho amitÈya 
lokuttarabuddhiyÈ amitabuddhimÈ idaÑ vatvÈ iddhiyÈ uppatitvÈ “sace 
pabbajissasi, taveva, no ce pabbajissasi, taveva, dinno te mayÈ ovÈdo, 
appamatto hohÊ”ti evaÑ anusÈsitvÈna khattiyaÑ pakkÈmi.  

 Bodhisattopi taÑ ÈkÈsena gacchantaÑ yÈva dassanapathÈ olokento 
ÔhatvÈ tasmiÑ cakkhupathe atikkante saÑvegaÑ paÔilabhitvÈ cintesi “ayaÑ 
brÈhmaÓo hÊnajacco samÈno asambhinne khattiyavaÑse jÈtassa mama 
matthake attano pÈdarajaÑ okiranto ÈkÈsaÑ uppatitvÈ gato, mayÈpi ajjeva 
nikkhamitvÈ pabbajituÑ vaÔÔatÊ”ti. So rajjaÑ niyyÈdetvÈ pabbajitukÈmo 
gÈthÈdvayamÈha– 
 
 36. “Ko nu’me rÈjakattÈro, suddÈ veyyattamÈgatÈ. 
 RajjaÑ niyyÈdayissÈmi, nÈhaÑ rajjena matthiko. 
 
 37. Ajjeva pabbajissÈmi, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
 MÈhaÑ kÈkova dummedho, kÈmÈnaÑ vasamanvagan”ti. 

 Tattha ko nu’meti kuhiÑ nu ime. RÈjakattÈroti ye rÈjÈrahaÑ 
abhisiÒcitvÈ rÈjÈnaÑ karonti. SuddÈ veyyattamÈgatÈti1 suddÈ2 ca ye ca aÒÒe 
byattabhÈvaÑ3 ÈgatÈ mukhama~galikÈ. Rajjena matthikoti rajjena atthiko. 
Ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suveti maraÓaÑ ajja vÈ suve vÈti idaÑ ko jÈnituÑ 
samattho. 

 EvaÑ rajjaÑ niyyÈdentassa sutvÈ amaccÈ ÈhaÑsu– 
 
 38. “Atthi te daharo putto, DÊghÈvu raÔÔhavaÉÉhano. 
 TaÑ rajje abhisiÒcassu, so no rÈjÈ bhavissatÊ”ti. 

 Tato paraÑ raÒÒÈ vuttagÈthamÈdiÑ katvÈ udÈnasambandhagÈthÈ4 

PÈÄinayeneva veditabbÈ– 
 
 39. “KhippaÑ kumÈramÈnetha, DÊghÈvuÑ raÔÔhavaÉÉhanaÑ. 
 TaÑ rajje abhisiÒcissaÑ, so vo rÈjÈ bhavissati. 
______________________________________________________________ 
 1. S|tÈ veyyattimÈgatÈti (SÊ, SyÈ, I) 2. S|tÈ (SÊ, SyÈ, I) 
 3. VeyyattibhÈvaÑ (SÊ, SyÈ, I) 4. UttÈnatthasambandhagÈthÈ (Ka) 
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 40. Tato kumÈramÈnesuÑ, DÊghÈvuÑ raÔÔhavaÉÉhanaÑ. 
 TaÑ disvÈ ÈlapÊ rÈjÈ, ekaputtaÑ manoramaÑ. 

 41. SaÔÔhi gÈmasahassÈni, paripuÓÓÈni sabbaso. 
 Te putta paÔipajjassu, rajjaÑ niyyÈdayÈmi te. 

 42. Ajjeva pabbajissÈmi, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
 MÈhaÑ kÈkova dummedho, kÈmÈnaÑ vasamanvagaÑ. 

 43. SaÔÔhi nÈgasahassÈni, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ. 
 SuvaÓÓakacchÈ mÈta~gÈ, hemakappanavÈsasÈ. 

 44. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyebhi, tomara~kusapÈÓibhi. 
 Te putta paÔipajjassu, rajjaÑ niyyÈdayÈmi te. 

 45. Ajjeva pabbajissÈmi, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
 MÈhaÑ kÈkova dummedho, kÈmÈnaÑ vasamanvagaÑ. 

 46. SaÔÔhi assasahassÈni, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ. 
 ŒjÈnÊyÈva jÈtiyÈ, sindhavÈ sÊghavÈhino. 

 47. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyebhi, illiyÈcÈpadhÈribhi. 
 Te putta paÔipajjassu, rajjaÑ niyyÈdayÈmi te. 

 48. Ajjeva pabbajissÈmi, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
 MÈhaÑ kÈkova dummedho, kÈmÈnaÑ vasamanvagaÑ. 

 49. SaÔÔhi rathasahassÈni, sannaddhÈ ussitaddhajÈ. 
 DÊpÈ athopi veyyagghÈ, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ. 

 50. Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyebhi, cÈpahatthehi vammibhi. 
 Te putta paÔipajjassu, rajjaÑ niyyÈdayÈmi te. 

 51. Ajjeva pabbajissÈmi, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
 MÈhaÑ kÈkova dummedho, kÈmÈnaÑ vasamanvagaÑ. 

 52. SaÔÔhi dhenusahassÈni, rohaÒÒÈ pu~gav|sabhÈ. 
 TÈ putta paÔipajjassu, rajjaÑ niyyÈdayÈmi te. 
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 53. Ajjeva pabbajissÈmi, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
 MÈhaÑ kÈkova dummedho, kÈmÈnaÑ vasamanvagaÑ. 
 
 54. SoÄasitthisahassÈni, sabbÈla~kÈrabh|sitÈ. 
 VicitravatthÈbharaÓÈ, ÈmuttamaÓikuÓÉalÈ. 
 TÈ putta paÔipajjassu, rajjaÑ niyyÈdayÈmi te. 
 
 55. Ajjeva pabbajissÈmi, ko jaÒÒÈ maraÓaÑ suve. 
 MÈhaÑ kÈkova dummedho, kÈmÈnaÑ vasamanvagaÑ. 
 
 56. Daharasseva me tÈta, mÈtÈ matÈti me sutaÑ. 
 TayÈ vinÈ ahaÑ tÈta, jÊvitumpi na ussahe. 
 
 57. YathÈ ÈraÒÒakaÑ nÈgaÑ, poto anveti pacchato. 
 JessantaÑ giriduggesu, samesu visamesu ca. 
 
 58. EvaÑ taÑ anugacchÈmi, pattamÈdÈya1 pacchato.  
 Subharo te bhavissÈmi, na te hessÈmi dubbharo. 
 
 59. YathÈ sÈmuddikaÑ nÈvaÑ, vÈÓijÈnaÑ dhanesinaÑ. 
 VohÈro tattha gaÓheyya, vÈÓijÈ byasanÊ siyÈ. 
 
 60. EvamevÈyaÑ puttakali, antarÈyakaro mama. 
 ImaÑ kumÈraÑ pÈpetha, pÈsÈdaÑ rativaÉÉhanaÑ. 
 
 61. Tattha kambusahatthÈyo, yathÈ sakkaÑva accharÈ. 
 TÈ naÑ tattha ramessanti, tÈhi ce’so ramissati. 
 
 62. Tato kumÈraÑ pÈpesuÑ, pÈsÈdaÑ rativaÉÉhanaÑ. 
 TaÑ disvÈ avacuÑ kaÒÒÈ, DÊghÈvuÑ raÔÔhavaÉÉhanaÑ. 
 
 63. DevatÈnu’si gandhabbo, adu Sakko purindado. 
 Ko vÈ tvaÑ kassa vÈ putto, kathaÑ jÈnemu taÑ mayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PuttamÈdÈya (SÊ, SyÈ, Ka) 

 



276 KhuddakanikÈya 

 64. Namhi devo na gandhabbo, nÈpi Sakko purindado. 
 KÈsiraÒÒo ahaÑ putto, DÊghÈvu raÔÔhavaÉÉhano. 
 MamaÑ bharatha bhaddaÑ vo, ahaÑ bhattÈ bhavÈmi vo. 
 
 65. TaÑ tattha avacuÑ kaÒÒÈ, DÊghÈvuÑ raÔÔhavaÉÉhanaÑ. 
 KuhiÑ rÈjÈ anuppatto, ito rÈjÈ kuhiÑ gato. 
 
 66. Pa~kaÑ rÈjÈ atikkanto, thale rÈjÈ patiÔÔhito. 
 AkaÓÔakaÑ agahanaÑ, paÔipanno mahÈpathaÑ. 
 
 67. AhaÒca paÔipannosmi, maggaÑ duggatigÈminaÑ. 
 SakaÓÔakaÑ sagahanaÑ, yena gacchanti duggatiÑ. 
 
 68. Tassa te svÈgataÑ rÈja, sÊhasseva giribbajaÑ. 
 AnusÈsa mahÈrÈja, tvaÑ no sabbÈsamissaro”ti. 

 Tattha khippanti tena hi naÑ sÊghaÑ Ènetha. ŒlapÊti “saÔÔhi 
gÈmasahassÈnÊ”ti-ÈdÊni vadanto Èlapi. SabbÈla~kÈrabh|sitÈti te nÈgÈ sabbehi 
sÊs|pagÈdÊhi ala~kÈrehi bh|sitÈ. HemakappanavÈsasÈti suvaÓÓakhacitena 
kappanena paÔicchannasarÊrÈ. GÈmaÓÊyebhÊti hatthÈcariyehi. ŒjÈnÊyÈvÈti 
kÈraÓÈkÈraÓavijÈnanakÈva. JÈtiyÈti sindhavajÈtiyÈ SindhuraÔÔhe 
SindhunadÊtÊre jÈtÈ1. GÈmaÓÊyebhÊti assÈcariyehi. IlliyÈ cÈpadhÈribhÊti 
illiyÈvudhaÒca cÈpÈvudhaÒca dhÈrentehi. DÊpÈ athopi veyyagghÈti 
dÊpicammabyagghacammaparivÈrÈ. GÈmaÓÊyebhÊti rathikehi. VammibhÊti 
sannaddhavammehi. RohaÒÒÈti rattavaÓÓÈ. Pu~gav|sabhÈti 
usabhasa~khÈtena jeÔÔhakapu~gavena samannÈgatÈ. 

 Daharasseva me tÈtÈti atha naÑ kumÈro tÈta mama daharasseva sato 
mÈtÈ iti mayÈ sutaÑ, sohaÑ tayÈ vinÈ jÊvituÑ na sakkhissÈmÊti Èha. Pototi 
taruÓapotako. Jessantanti vicarantaÑ. SÈmuddikanti samudde vicarantaÑ. 
Dhanesinanti dhanaÑ pariyesantÈnaÑ. VohÈroti vicitravohÈro 
heÔÔhÈkaÉÉhanako vÈÄamaccho vÈ udakarakkhaso vÈ ÈvaÔÔo vÈ. TatthÈti 
tasmiÑ samudde. VÈÓijÈ byasanÊ siyÈti atha te vÈÓijÈ byasanappattÈ 
bhaveyyuÑ. “Siyyunti”pi 
______________________________________________________________ 
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pÈÔho. PuttakalÊti puttalÈmako puttakÈÄakaÓÓÊ. KumÈro puna kiÒci vattuÑ na 
visahi. Atha rÈjÈ amacce ÈÓÈpento “iman”ti-ÈdimÈha. Tattha 
kambusahatthÈyoti kambusaÑ vuccati suvaÓÓaÑ, 
suvaÓÓÈbharaÓabh|sitahatthÈyoti attho. YathÈti yathÈ icchanti, tathÈ karonti. 

 EvaÑ vatvÈ mahÈsatto tattheva taÑ abhisiÒcÈpetvÈ nagaraÑ pÈhesi. 
SayaÑ pana ekakova uyyÈnÈ nikkhamitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ ramaÓÊye 
bh|mibhÈge paÓÓasÈlaÑ mÈpetvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ 
vanam|laphalÈhÈro yÈpesi. MahÈjanopi kumÈraÑ BÈrÈÓasiÑ pavesesi. So 
nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhi. TamatthaÑ pakÈsento 
SatthÈ “tato”ti-ÈdimÈha. TaÑ disvÈ avacuÑ kaÒÒÈti taÑ mahantena 
parivÈrena sirisobhaggena ÈgataÑ disvÈ “asuko nÈmeso”ti ajÈnantiyova tÈ 
nÈÔakitthiyo gantvÈ avocuÑ. MamaÑ bharathÈti mamaÑ icchatha. Pa~kanti 
rÈgÈdikilesapa~kaÑ. Thaleti pabbajjÈya. AkaÓÔakanti 
rÈgakaÓÔakÈdivirahitaÑ. Teheva gahanehi agahanaÑ. MahÈpathanti 
saggamokkhagÈminaÑ mahÈmaggaÑ paÔipanno. YenÈti yena 
micchÈmaggena duggatiÑ gacchanti, taÑ ahaÑ paÔipannoti vadati. Tato tÈ 
cintesuÑ “rÈjÈ tÈva amhe pahÈya pabbajito, ayampi kÈmesu virattacittar|po, 
sace naÑ nÈbhiramessÈma, nikkhamitvÈ pabbajeyya, abhiramanÈkÈramassa 
karissÈmÈ”ti. Atha naÑ abhinandantiyo osÈnagÈthamÈhaÑsu. Tattha 
giribbajanti sÊhapotakÈnaÑ vasanaÔÔhÈnaÑ kaÒcanaguhaÑ kesarasÊhassa 
ÈgataÑ viya tassa tava ÈgataÑ su-ÈgataÑ. TvaÑ noti tvaÑ sabbÈsampi 
amhÈkaÑ issaro sÈmÊti. 

 EvaÒca pana vatvÈ sabbÈ t|riyÈni paggaÓhiÑsu, nÈnappakÈrÈni 
naccagÊtÈni pavattiÑsu. Yaso mahÈ ahosi, so yasamadamatto1 pitaraÑ na 
sari, dhammena rajjaÑ kÈretvÈ yathÈkammaÑ gato. Bodhisattopi 
jhÈnÈbhiÒÒÈ nibbattetvÈ ÈyupariyosÈne brahmalok|pago ahosi. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
TathÈgato mahÈbhinikkhamanaÑ nikkhantoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi “tadÈ Paccekabuddho parinibbÈyi, putto RÈhulakumÈro 
______________________________________________________________ 
 1. Yasasammatto (SÊ, SyÈ), yasamatto (I) 
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ahosi, sesaparisÈ BuddhaparisÈ, ArindamarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti. 
 

SoÓakajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ. 
_____ 

 
2. SaÑkiccajÈtakavaÓÓanÈ (530) 

 DisvÈ nisinnaÑ rÈjÈnanti idaÑ SatthÈ JÊvakambavane viharanto 
AjÈtasattussa pitughÈtakammaÑ Èrabbha kathesi. So hi DevadattaÑ nissÈya 
tassa vacanena pitaraÑ ghÈtÈpetvÈ Devadattassa saÑghabhedÈvasÈne 
bhinnaparisassa roge uppanne “TathÈgataÑ khamÈpessÈmÊ”ti maÒcasivikÈya 
SÈvatthiÑ gacchantassa JetavanadvÈre pathaviÑ paviÔÔhabhÈvaÑ sutvÈ 
“Devadatto SammÈsambuddhassa paÔipakkho hutvÈ pathaviÑ pavisitvÈ 
AvÊciparÈyaÓo jÈto, mayÈpi taÑ nissÈya pitÈ dhammiko dhammarÈjÈ 
ghÈtito, ahampi nu kho pathaviÑ pavisissÈmÊ”ti bhÊto rajjasiriyÈ cittassÈdaÑ 
na labhi, “thokaÑ niddÈyissÈmÊ”ti niddaÑ upagatamattova 
navayojanabahalÈyaÑ ayamahÈpathaviyaÑ pÈtetvÈ ayas|lehi koÔÔiyamÈno 
viya sunakhehi luÒcitvÈ khajjamÈno viya bheravaravena viravanto uÔÔhÈti. 

 AthekadivasaÑ komudiyÈ cÈtumÈsiniyÈ amaccagaÓaparivuto attano 
yasaÑ oloketvÈ “mama pitu yaso ito mahantataro, tathÈr|paÑ nÈma ahaÑ 
dhammarÈjÈnaÑ DevadattaÑ nissÈya ghÈtesin”ti cintesi. TassevaÑ 
cintentasseva kÈye ÉÈho uppajji, sakalasarÊraÑ sedatintaÑ ahosi. Tato “ko 
nu kho me imaÑ bhayaÑ vinodetuÑ sakkhissatÊ”ti cintetvÈ “ÔhapetvÈ 
DasabalaÑ aÒÒo natthÊ”ti ÒatvÈ “ahaÑ TathÈgatassa mahÈparÈdho, ko nu 
kho maÑ netvÈ dassessatÊ”ti cintento “na aÒÒo koci aÒÒatra jÊvakÈ”ti 
sallakkhetvÈ tassa gahetvÈ gaman|pÈyaÑ karonto “ramaÓÊyÈ vata bho 
dosinÈ rattÊ”ti udÈnaÑ udÈnetvÈ “kaÑ nu khvajja samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ 
vÈ payirupÈseyyÈmÊ”ti vatvÈ p|raÓasÈvakÈdÊhi p|raÓÈdÊnaÑ guÓe kathite 
tesaÑ vacanaÑ anÈdiyitvÈ JÊvakaÑ paÔipucchitvÈ tena TathÈgatassa guÓaÑ 
kathetvÈ “taÑ devo BhagavantaÑ payirupÈsat|”ti vutto 
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hatthiyÈnÈni kappÈpetvÈ JÊvakambavanaÑ gantvÈ TathÈgataÑ 
upasa~kamitvÈ vanditvÈ TathÈgatena katapaÔisanthÈro sandiÔÔhikaÑ 
sÈmaÒÒaphalaÑ pucchitvÈ TathÈgatassa madhuraÑ 
SÈmaÒÒaphaladhammadesanaÑ1 sutvÈ suttapariyosÈne upÈsakattaÑ 
paÔiveditvÈ TathÈgataÑ khamÈpetvÈ pakkÈmi. So tato paÔÔhÈya dÈnaÑ dento 
sÊlaÑ rakkhanto TathÈgatena saddhiÑ saÑsaggaÑ katvÈ 
madhuradhammakathaÑ suÓanto kalyÈÓamittasaÑsaggena pahÊnabhayo 
vigatalomahaÑso hutvÈ cittassÈdaÑ paÔilabhitvÈ sukhena cattÈro iriyÈpathe 
kappesi. 

 AthekadivasaÑ dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso 
AjÈtasattu pitughÈtakammaÑ katvÈ bhayappatto ahosi, rajjasiriÑ nissÈya 
cittassÈdaÑ alabhanto sabba-iriyÈpathesu dukkhaÑ anubhoti, so dÈni 
TathÈgataÑ Ègamma kalyÈÓamittasaÑsaggena vigatabhayo issariyasukhaÑ 
anubhotÊ”ti. SatthÈ ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya 
sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, 
pubbepesa pitughÈtakammaÑ katvÈ maÑ nissÈya sukhaÑ sayÊ”ti vatvÈ 
atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatto rajjaÑ kÈrento BrahmadattakumÈraÑ 
nÈma puttaÑ paÔilabhi. TadÈ bodhisatto purohitassa gehe paÔisandhiÑ gaÓhi, 
jÈtassevassa “SaÑkiccakumÈro”ti nÈmaÑ kariÑsu. Te ubhopi rÈjanivesane 
ekatova vaÉÉhiÑsu. AÒÒamaÒÒaÑ sahÈyakÈ hutvÈ vayappattÈ TakkasilaÑ 
gantvÈ sabbasippÈni uggaÓhitvÈ paccÈgamiÑsu. Atha rÈjÈ puttassa 
uparajjaÑ adÈsi. Bodhisattopi uparÈjasseva santike ahosi. AthekadivasaÑ 
uparÈjÈ pitu uyyÈnakÊÄaÑ gacchantassa mahantaÑ yasaÑ disvÈ tasmiÑ 
lobhaÑ uppÈdetvÈ “mayhaÑ pitÈ mama bhÈtikasadiso, sace etassa maraÓaÑ 
olokessÈmi, mahallakakÈle rajjaÑ labhissÈmi tadÈ laddhenapi rajjena ko 
attho, pitaraÑ mÈretvÈ rajjaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ bodhisattassa 
tamatthaÑ Èrocesi. Bodhisatto “samma pitughÈtakammaÑ nÈma bhÈriyaÑ, 
nirayamaggo, na sakkÈ etaÑ kÈtuÑ, mÈ karÊ”ti paÔibÈhi. So punappunampi 
kathetvÈ yÈvatatiyaÑ tena paÔibÈhito pÈdam|likehi saddhiÑ mantesi. Tepi 
sampaÔicchitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 1. 44 piÔÔhe. 
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raÒÒo mÈraÓ|pÈyaÑ vÊmaÑsiÑsu. Bodhisatto taÑ pavattiÑ ÒatvÈ “nÈhaÑ 
etehi saddhiÑ ekato bhavissÈmÊ”ti mÈtÈpitaro anÈpucchitvÈva aggadvÈrena 
nikkhamitvÈ HimavantaÑ pavisitvÈ isipabbajjaÑ pabbajitvÈ jhÈnÈbhiÒÒÈ 
nibbattetvÈ vanam|laphalÈhÈro vihÈsi. 

 RÈjakumÈropi tasmiÑ gate pitaraÑ mÈrÈpetvÈ mahantaÑ yasaÑ 
anubhavi. “SaÑkiccakumÈro kira isipabbajjaÑ pabbajito”ti sutvÈ bah| 
kulaputtÈ nikkhamitvÈ tassa santike pabbajiÑsu. So mahatÈ isigaÓena 
parivuto tattha vasi. Sabbepi samÈpattilÈbhinoyeva. RÈjÈpi pitaraÑ mÈretvÈ 
appamattakaÑyeva kÈlaÑ rajjasukhaÑ anubhavitvÈ tato paÔÔhÈya bhÊto 
cittassÈdaÑ alabhanto niraye kammakaraÓappatto viya ahosi. So 
bodhisattaÑ anussaritvÈ “sahÈyo me ‘pitughÈtakammaÑ bhÈriyaÑ, mÈ 
karÊ’ti paÔisedhetvÈ maÑ attano kathaÑ gÈhÈpetuÑ asakkonto attÈnaÑ 
niddosaÑ katvÈ palÈyi. Sace so idha abhavissa, na me pitughÈtakammaÑ 
kÈtuÑ adassa, idampi me bhayaÑ hareyya, kahaÑ nu kho so etarahi 
viharati. Sace tassa vasanaÔÔhÈnaÑ jÈneyyaÑ, pakkosÈpeyyaÑ, ko nu kho 
me tassa vasanaÔÔhÈnaÑ ÈroceyyÈ”ti cintesi. So tato paÔÔhÈya antepure ca 
rÈjasabhÈyaÒca bodhisattasseva vaÓÓaÑ bhÈsati. 

 EvaÑ addhÈne gate bodhisatto “rÈjÈ maÑ sarati, mayÈ tattha gantvÈ 
tassa dhammaÑ desetvÈ taÑ nibbhayaÑ katvÈ ÈgantuÑ vaÔÔatÊ”ti paÓÓÈsa 
vassÈni Himavante vasitvÈ paÒcasatatÈpasaparivuto ÈkÈsenÈgantvÈ 
DÈyapasse nÈma uyyÈne otaritvÈ isigaÓaparivuto silÈpaÔÔe nisÊdi. 
UyyÈnapÈlo taÑ disvÈ “bhante gaÓasatthÈ ko nÈmo”ti pucchitvÈ 
“SaÑkiccapaÓÉito nÈmÈ”ti ca sutvÈ sayampi saÒjÈnitvÈ “bhante yÈvÈhaÑ 
rÈjÈnaÑ Ènemi, tÈva idheva hotha, amhÈkaÑ rÈjÈ tumhe daÔÔhukÈmo”ti 
vatvÈ vegena rÈjakulaÑ gantvÈ tassa ÈgatabhÈvaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ tassa 
santikaÑ gantvÈ kattabbayuttakaÑ upahÈraÑ katvÈ paÒhaÑ pucchi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 69. “DisvÈ nisinnaÑ rÈjÈnaÑ, BrahmadattaÑ rathesabhaÑ. 
 Athassa paÔivedesi, yassÈsi anukampako. 
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 70. SaÑkiccÈ’yaÑ anuppatto, isÊnaÑ sÈdhusammato. 
 TaramÈnar|po niyyÈhi, khippaÑ passa mahesinaÑ. 
 
 71. Tato ca rÈjÈ taramÈno, yuttamÈruyha sandanaÑ. 
 MittÈmaccapariby|Äho, agamÈsi rathesabho. 
 
 72. Nikkhippa paÒca kakudhÈni, KÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhano. 
 VÈlabÊjanimuÓhÊsaÑ, khaggaÑ chattaÒcupÈhanaÑ. 
 
 73. Oruyha rÈjÈ yÈnamhÈ, ÔhapayitvÈ paÔicchadaÑ. 
 ŒsÊnaÑ DÈyapassasmiÑ, SaÑkiccamupasa~kami. 
 
 74. Upasa~kamitvÈ so rÈjÈ, sammodi isinÈ saha. 
 TaÑ kathaÑ vÊtisÈretvÈ, ekamantaÑ upÈvisi. 
 
 75. EkamantaÑ nisinnova, atha kÈlaÑ amaÒÒatha. 
 Tato pÈpÈni kammÈni, pucchituÑ paÔipajjatha. 
 
 76. IsiÑ pucchÈma SaÑkiccaÑ, isÊnaÑ sÈdhusammataÑ. 
 ŒsÊnaÑ DÈyapassasmiÑ, isisaÑghapurakkhataÑ. 
 
 77. KaÑ gatiÑ pecca gacchanti, narÈ dhammÈticÈrino. 
 AticiÓÓo mayÈ dhammo, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti. 

 Tattha disvÈti bhikkhave so uyyÈnapÈlo rÈjÈnaÑ rÈjasabhÈyaÑ 
nisinnaÑ disvÈ athassa paÔivedesi, “yassÈsÊ”ti vadanto ÈrocesÊti attho. 
YassÈsÊti mahÈrÈja yassa tvaÑ anukampako muducitto ahosi, yassa 
abhiÓhaÑ vaÓÓaÑ payirudÈhÈsi, so ayaÑ SaÑkicco isÊnaÑ antare sÈdhu 
laddhakoti sammato anuppatto tava uyyÈne silÈpaÔÔe isigaÓaparivuto 
kaÒcanapaÔimÈ viya nisinno. TaramÈnar|poti mahÈrÈja pabbajitÈ nÈma kule 
vÈ gaÓe vÈ alaggÈ tumhÈkaÑ gacchantÈnaÒÒeva pakkameyyuÑ, tasmÈ 
taramÈnar|po khippaÑ niyyÈhi, mahantÈnaÑ sÊlÈdiguÓÈnaÑ esitattÈ passa 
mahesinaÑ. 

 Tatoti bhikkhave so rÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ tato tassa vacanato 
anantarameva. NikkhippÈti nikkhipitvÈ tassa kira 
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uyyÈnadvÈraÑ patvÈva etadahosi “pabbajitÈ nÈma garuÔÔhÈniyÈ, 
SaÑkiccatÈpasassa santikaÑ uddhatavesena gantuÑ ayuttan”ti. So 
maÓicittasuvaÓÓadaÓÉaÑ vÈlabÊjaniÑ, kaÒcanamayaÑ uÓhÊsapaÔÔaÑ, 
suparikkhittaÑ ma~galakhaggaÑ, setacchattaÑ, sovaÓÓapÈdukÈti imÈni 
paÒca rÈjakakudhabhaÓÉÈni apanesi. Tena vuttaÑ “nikkhippÈ”ti. 
PaÔicchadanti tameva rÈjakakudhabhaÓÉaÑ ÔhapayitvÈ bhaÓÉÈgÈrikassa 
hatthe datvÈ. DÈyapassasminti evaÑnÈmake uyyÈne. Atha kÈlaÑ 
amaÒÒathÈti atha so idÈni me paÒhaÑ pucchituÑ kÈloti jÈni. PÈÄiyaÑ pana 
“yathÈkÈlan”ti ÈgataÑ, tassa kÈlÈnur|pena paÒhapucchanaÑ amaÒÒathÈti 
attho. PaÔipajjathÈti paÔipajji. PeccÈti paÔigantvÈ, paralokassa vÈ nÈmetaÑ, 
tasmÈ paraloketi attho. MayÈti bhante mayÈ sucaritadhammo aticiÓÓo1 
pitughÈtakammaÑ kataÑ, taÑ me akkhÈhi, kaÑ gatiÑ pitughÈtakÈ 
gacchanti, katarasmiÑ niraye paccantÊti pucchati. 

 TaÑ sutvÈ bodhisatto “tena hi mahÈrÈja suÓohÊ”ti vatvÈ ovÈdaÑ tÈva 
adÈsi. SatthÈ tamatthaÑ pakÈsento Èha– 
 
 78. “IsÊ avaca SaÑkicco, KÈsÊnaÑ raÔÔhavaÉÉhanaÑ. 
 ŒsÊnaÑ DÈyapassasmiÑ, mahÈrÈja suÓohi me. 
 
 79. Uppathena vajantassa, yo maggamanusÈsati. 
 Tassa ce vacanaÑ kayirÈ, nÈ’ssa maggeyya kaÓÔako. 
 
 80. AdhammaÑ paÔipannassa, yo dhammamanusÈsati. 
 Tassa ce vacanaÑ kayirÈ, na so gaccheyya duggatin”ti. 

 Tattha uppathenÈti corehi pariyuÔÔhitamaggena. MaggamanusÈsatÊti 
khemamaggaÑ akkhÈti. NÈ’ssa maggeyya kaÓÔakoti tassa ovÈdakarassa 
purisassa mukhaÑ corakaÓÔako na passeyya. Yo dhammanti yo 
sucaritadhammaÑ. Na soti so puriso nirayÈdibhedaÑ duggatiÑ na 
gaccheyya. Uppathasadiso hi mahÈrÈja adhammo, khemamaggasadiso 
sucaritadhammo, tvaÑ pana pubbe “pitaraÑ ghÈtetvÈ rÈjÈ homÊ”ti mayhaÑ 
kathetvÈ mayÈ paÔibÈhito mama vacanaÑ akatvÈ pitaraÑ ghÈtetvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Atikkanto (SÊ, SyÈ, I) 
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idÈni socasi, paÓÉitÈnaÑ ovÈdaÑ akaronto nÈma coramaggapaÔipanno viya 
mahÈbyasanaÑ pÈpuÓÈtÊti. 

 Evamassa ovÈdaÑ datvÈ upari dhammaÑ desento Èha– 
 
 81. “Dhammo patho mahÈrÈja, adhammo pana uppatho. 
 Adhammo nirayaÑ neti, dhammo pÈpeti suggatiÑ. 

 82. AdhammacÈrino rÈja, narÈ visamajÊvino. 
 YaÑ gatiÑ pecca gacchanti, niraye te suÓohi me. 

 83. SaÒjÊvo KÈÄasutto ca, Sa~ghÈto dve ca RoruvÈ. 
 AthÈparo MahÈvÊci, TÈpano ca PatÈpano. 

 84. Iccete aÔÔha nirayÈ, akkhÈtÈ duratikkamÈ. 
 ŒkiÓÓÈ luddakammehi, paccekÈ soÄasussadÈ. 

 85. KadariyatÈpanÈ ghorÈ, accimanto mahabbhayÈ. 
 LomahaÑsanar|pÈ ca, bhesmÈ paÔibhayÈ dukhÈ. 

 86. CatukkaÓÓÈ catudvÈrÈ, vibhattÈ bhÈgaso mitÈ. 
 AyopÈkÈrapariyantÈ, ayasÈ paÔikujjitÈ. 

 87. TesaÑ ayomayÈ bh|mi, jalitÈ tejasÈ yutÈ. 
 SamantÈ yojanasataÑ, phuÔÈ tiÔÔhanti sabbadÈ. 

 88. Ete patanti niraye, uddhaÑpÈdÈ avaÑsirÈ. 
 IsÊnaÑ ativattÈro, saÒÒatÈnaÑ tapassinaÑ. 

 89. Te bh|nahuno paccanti, macchÈ bilakatÈ yathÈ. 
 SaÑvacchare asa~kheyye, narÈ kibbisakÈrino. 

 90. �ayhamÈnena gattena, niccaÑ santarabÈhiraÑ. 
 NirayÈ nÈdhigacchanti, dvÈraÑ nikkhamanesino. 

 91. Puratthimena dhÈvanti, tato dhÈvanti pacchato. 
 Uttarenapi dhÈvanti, tato dhÈvanti dakkhiÓaÑ. 
 YaÑ yaÑ hi dvÈraÑ gacchanti, taÑ tadeva pidhÊyare. 
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 92. Bah|ni vassasahassÈni, janÈ nirayagÈmino. 
 BÈhÈ paggayha kandanti, patvÈ dukkhaÑ anappakaÑ. 

 93. ŒsÊvisaÑva kupitaÑ, tejassiÑ duratikkamaÑ. 
 Na sÈdhur|pe ÈsÊde, saÒÒatÈnaÑ tapassinaÑ. 

 94. AtikÈyo mahissÈso, Ajjuno kekakÈdhipo. 
 SahassabÈhu ucchinno, isimÈsajja GotamaÑ. 

 95. ArajaÑ rajasÈ vacchaÑ, kisaÑ avakiriya DaÓÉakÊ. 
 TÈlova m|lato chinno, sa rÈjÈ vibhava~gato. 

 96. Upahacca manaÑ majjho, MÈta~gasmiÑ yasassine. 
 SapÈrisajjo ucchinno, MajjhÈraÒÒaÑ tadÈ ahu. 

 97. KaÓhadÊpÈyanÈsajja, isiÑ andhakaveÓÉayo. 
 AÒÒoÒÒaÑ musalÈ hantvÈ, sampattÈ yamasÈdhanaÑ. 

 98. AthÈyaÑ isinÈ satto, antalikkhacaro pure. 
 PÈvekkhi pathaviÑ cecco, hÊnatto pattapariyÈyaÑ. 

 99. TasmÈ hi chandÈgamanaÑ, nappasaÑsanti paÓÉitÈ. 
 AduÔÔhacitto bhÈseyya, giraÑ sacc|pasaÑhitaÑ. 

 100. ManasÈ ce paduÔÔhena, yo naro pekkhate MuniÑ. 
 VijjÈcaraÓasampannaÑ, gantÈ so nirayaÑ adho. 

 101. Ye vuÉÉhe paribhÈsanti, pharus|pakkamÈ janÈ. 
 AnapaccÈ adÈyÈdÈ, tÈlavatthu bhavanti te. 

 102. Yo ca pabbajitaÑ hanti, katakiccaÑ MahesinaÑ. 
 Sa KÈÄasutte niraye, cirarattÈya paccati. 

 103. Yo ca rÈjÈ adhammaÔÔho, raÔÔhaviddhaÑsano mago. 
 TÈpayitvÈ janapadaÑ, tÈpane pecca paccati. 

 104. So ca vassasahassÈni, sataÑ dibbÈni paccati. 
 AccisaÑghapareto so, dukkhaÑ vedeti vedanaÑ. 
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 105. Tassa aggisikhÈ kÈyÈ, niccharanti pabhassarÈ. 
 Tejobhakkhassa gattÈni, lomehi ca nakhehi ca. 
 
 106. �ayhamÈnena gattena, niccaÑ santarabÈhiraÑ. 
 DukkhÈbhitunno nadati, nÈgo tuttaÔÔito yathÈ. 
 
 107. Yo lobhÈ pitaraÑ hanti, dosÈ vÈ purisÈdhamo. 
 Sa KÈÄasutte niraye, cirarattÈya paccati. 
 
 108. Sa tÈdiso paccati LohakumbhiyaÑ, 
 PakkaÒca sattÊhi hananti nittacaÑ. 
 AndhaÑ karitvÈ muttakarÊsabhakkhaÑ, 
 KhÈre nimujjanti tathÈvidhaÑ naraÑ. 
 
 109. TattaÑ pakkuthitamayoguÄaÒca, 
 DÊghe ca phÈle cirarattatÈpite. 
 VikkhambhamÈdÈya vibandharajjubhi, 
 VivaÔe mukhe sampavisanti rakkhasÈ. 
 
 110. SÈmÈ ca soÓÈ sabalÈ ca gijjhÈ, 
 KÈkolasaÑghÈ ca dijÈ ayomukhÈ. 
 Sa~gamma khÈdanti vipphandamÈnaÑ, 
 JivhaÑ vibhajja vighÈsaÑ salohitaÑ. 
 
 111. TaÑ daÉÉhatÈlaÑ paribhinnagattaÑ, 
 NippothayantÈ anuvicaranti rakkhasÈ. 
 RatÊ hi tesaÑ dukhino panÊtare, 
 EtÈdisasmiÑ niraye vasanti. 
 Ye keci loke idha pettighÈtino. 
 
 112. Putto ca mÈtaraÑ hantvÈ, ito gantvÈ yamakkhayaÑ. 
 BhusamÈpajjate dukkhaÑ, attakammaphal|pago. 
 
 113. AmanussÈ atibalÈ, hantÈraÑ janayantiyÈ. 
 Ayomayehi vÈlehi, pÊÄayanti punappunaÑ. 
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 114. TamassavaÑ sakÈ gattÈ, rudhiraÑ attasambhavaÑ. 
 TambalohavilÊnaÑva, tattaÑ pÈyenti mattighaÑ. 

 115. JigucchaÑ kuÓapaÑ p|tiÑ, duggandhaÑ g|thakaddamaÑ. 
 Pubbalohitasa~kÈsaÑ, rahadamogayha tiÔÔhati. 

 116. TamenaÑ kimayo tattha, atikÈyÈ ayomukhÈ. 
 ChaviÑ bhetvÈna khÈdanti, saÑgiddhÈ maÑsalohite. 

 117. So ca taÑ nirayaÑ patto, nimuggo sataporisaÑ. 
 P|tikaÑ kuÓapaÑ vÈti, samantÈ satayojanaÑ. 

 118. CakkhumÈpi hi cakkh|hi, tena gandhena jÊyati. 
 EtÈdisaÑ Brahmadatta, mÈtugho labhate dukhaÑ. 

 119. KhuradhÈramanukkamma, tikkhaÑ durabhisambhavaÑ. 
 Patanti gabbhapÈtiyo, duggaÑ vetaraÓiÑ nadiÑ. 

 120. AyomayÈ simbaliyo, soÄasa~gulakaÓÔakÈ. 
 Ubhato abhilambanti, duggaÑ vetaraÓiÑ nadiÑ. 

 121. Te accimanto tiÔÔhanti, aggikkhandhÈva ÈrakÈ. 
 ŒdittÈ jÈtavedena, uddhaÑ yojanamuggatÈ. 

 122. Ete vajanti niraye, tatte tikhiÓakaÓÔake. 
 NÈriyo ca aticÈrÈ, narÈ ca paradÈrag|. 

 123. Te patanti adhokkhandhÈ, vivattÈ vihatÈ puth|. 
 Sayanti vinividdha~gÈ, dÊghaÑ jagganti sabbadÈ. 

 124. Tato ratyÈ vivasÈne, mahatiÑ pabbat|pamaÑ. 
 LohakumbhiÑ pavajjanti, tattaÑ aggisam|dakaÑ. 

 125. EvaÑ divÈ ca ratto ca, dussÊlÈ mohapÈrutÈ. 
 Anubhonti sakaÑ kammaÑ, pubbe dukkaÔamattano. 

 126. YÈ ca bhariyÈ dhanakkÊtÈ, sÈmikaÑ atimaÒÒati. 
 SassuÑ vÈ sasuraÑ vÈpi, jeÔÔhaÑ vÈpi nanandaraÑ. 
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 127. TassÈ va~kena jivhaggaÑ, nibbahanti sabandhanaÑ. 
 Sa byÈmamattaÑ kiminaÑ, jivhaÑ passati attani. 
 ViÒÒÈpetuÑ na sakkoti, tÈpane pecca paccati. 
 
 128. OrabbhikÈ s|karikÈ, macchikÈ migabandhakÈ. 
 CorÈ goghÈtakÈ luddÈ, avaÓÓe vaÓÓakÈrakÈ. 
 
 129. SattÊhi lohak|Ôehi, nettiÑsehi us|hi ca. 
 HaÒÒamÈnÈ khÈranadiÑ, papatanti avaÑsirÈ. 
 
 130. SÈyaÑ pÈto k|ÔakÈrÊ, ayok|Ôehi haÒÒati. 
 Tato vantaÑ durattÈnaÑ, paresaÑ bhuÒjare sadÈ. 
 
 131. Dha~kÈ bheraÓÉakÈ gijjhÈ, kÈkolÈ ca ayomukhÈ. 
 VipphandamÈnaÑ khÈdanti, naraÑ kibbisakÈrakaÑ. 
 
 132. Ye migena migaÑ hanti, pakkhiÑ vÈ pana pakkhinÈ. 
 Asanto rajasÈ channÈ, gantÈ te nirayussadan”ti. 

 Tattha dhammo pathoti dasakusalakammapathadhammo khemo 
appaÔibhayo sugatimaggo. VisamajÊvinoti adhammena kappitajÊvikÈ. Niraye 
teti te etesaÑ nibbattaniraye kathemi. SuÓohi meti mahÈsatto raÒÒÈ 
pitughÈtakÈnaÑ nibbattanirayaÑ pucchitopi pathamaÑ taÑ adassetvÈ aÔÔha 
mahÈniraye soÄasa ca Ussadaniraye dassetuÑ evamÈha. KiÑ kÈraÓÈ? 
PaÔhamaÒhi tasmiÑ dassiyamÈne rÈjÈ phalitena hadayena tattheva mareyya, 
imesu pana nirayesu paccamÈnasatte disvÈ diÔÔhÈnugatiko hutvÈ “ahaÑ viya 
aÒÒepi bah| pÈpakammino atthi, ahaÑ etesaÑ antare paccissÈmÊ”ti 
saÒjÈtupatthambho arogo bhavissatÊti te pana niraye dassento mahÈsatto 
paÔhamaÑ iddhibalena pathaviÑ dvidhÈ katvÈ pacchÈ dassesi. 

 TesaÑ vacanattho–nirayapÈlehi pajjalitÈni nÈnÈvudhÈni gahetvÈ 
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinnÈ hÊraÑ hÊraÑ katÈ nerayikasattÈ punappunaÑ 
saÒjÊvanti etthÈti SaÒjÊvo. NirayapÈlÈ punappunaÑ nadantÈ vaggantÈ 
pajjalitÈni nÈnÈvudhÈni gahetvÈ jalitÈya lohapathaviyaÑ nerayike satte 
aparÈparaÑ anubandhitvÈ paharitvÈ jalitapathaviyaÑ patite jalitakÈÄasuttaÑ 
pÈtetvÈ 
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jalitapharasuÑ gahetvÈ sayaÑ unnadantÈ mahantena aÔÔassarena viravante 
aÔÔhaÑse soÄasaÑse karontÈ ettha tacchantÊti KÈÄasutto. MahantÈ jalita-
ayapabbatÈ ghÈtenti etthÈti Sa~ghÈto. Tattha kira satte navayojanÈya jalitÈya 
ayapathaviyÈ yÈva kaÔito pavesetvÈ niccale karonti. Atha puratthimato jalito 
ayapabbato samuÔÔhÈya asani viya viravanto ÈgantvÈ te satte 
saÓhakaraÓiyaÑ tile pisanto viya gantvÈ pacchimadisÈya tiÔÔhati, 
pacchimadisato samuÔÔhitopi tatheva gantvÈ puratthimadisÈya tiÔÔhati. Dve 
pana ekato samÈgantvÈ ucchuyante ucchukhaÓÉÈni viya pÊÄenti. EvaÑ tattha 
bah|ni vassasatasahassÈni dukkhaÑ anubhonti. 

 Dve ca RoruvÈti JÈlaroruvo Dh|maroruvo cÈti dve. Tattha JÈlaroruvo 
kappena saÓÔhitÈhi rattalohajÈlÈhi puÓÓo, Dh|maroruvo khÈradh|mena 
puÓÓo. Tesu JÈlaroruve paccantÈnaÑ navahi vaÓamukhehi jÈlÈ pavisitvÈ 
sarÊraÑ dahanti, Dh|maroruve paccantÈnaÑ navahi vaÓamukhehi 
khÈradh|mo pavisitvÈ piÔÔhaÑ viya sarÊraÑ sedeti. Ubhayatthapi paccantÈ 
sattÈ mahÈviravaÑ viravantÊti dvepi “RoruvÈ”ti vuttÈ. JÈlÈnaÑ vÈ 
paccanasattÈnaÑ vÈ tesaÑ dukkhassa vÈ vÊci antaraÑ natthi etthÈti AvÊci, 
mahanto AvÊci MahÈvÊci. Tattha hi puratthimÈdÊhi bhittÊhi jÈlÈ uÔÔhahitvÈ 
pacchimÈdÊsu paÔihaÒÒati, tÈ ca bhittiyo vinivijjhitvÈ purato yojanasataÑ 
gaÓhÈti. HeÔÔhÈ uÔÔhitÈ jÈlÈ upari paÔihaÒÒati, upari uÔÔhitÈ heÔÔhÈ paÔihaÒÒati. 
EvaÑ tÈvettha jÈlÈnaÑ vÊci nÈma natthi. Tassa pana anto yojanasataÑ 
ÔhÈnaÑ khÊravallipiÔÔhassa p|ritanÈÄi viya sattehi nirantaraÑ p|ritaÑ cat|hi 
iriyÈpathehi paccantÈnaÑ sattÈnaÑ pamÈÓaÑ natthi, na ca aÒÒamaÒÒaÑ 
byÈbÈdhenti, sakaÔÔhÈneyeva paccanti. Evamettha sattÈnaÑ vÊci nÈma natthi. 
YathÈ pana jivhagge cha madhubind|ni sattamassa tambalohabinduno 
anudahanabalavatÈya abbohÈrikÈni honti, tathÈ tattha anudahanabalavatÈya 
sesÈ cha akusalavipÈkupekkhÈ abbohÈrikÈ honti, dukkhameva nirantaraÑ 
paÒÒÈyati. Evamettha dukkhassa vÊci nÈma natthi. SvÈyaÑ saha bhittÊhi 
vikkhambhato aÔÔhÈrasÈdhikatiyojanasato, ÈvaÔÔato pana 
catupaÓÓÈsÈdhikanavayojanasato, saha ussadehi dasa yojanasahassÈni. 
Evamassa mahantatÈ veditabbÈ. 
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 Niccale satte tapatÊti TÈpano. Ativiya tÈpetÊti PatÈpano. Tattha 
tÈpanasmiÑ tÈva satte tÈlakkhandhappamÈÓe jalita-ayas|le nisÊdÈpenti. Tato 
heÔÔhÈ pathavÊ jalati, s|lÈni jalanti, sattÈ jalanti. EvaÑ so nirayo niccale satte 
tapati. ItarasmiÑ pana nibbattasatte jalantehi Èvudhehi paharitvÈ jalitaÑ 
ayapabbataÑ Èropenti. TesaÑ pabbatamatthake ÔhitakÈle kammapaccayo 
vÈto paharati. Te tattha saÓÔhÈtuÑ asakkontÈ uddhaÑpÈdÈ adhosirÈ patanti. 
Atha heÔÔhÈ ayapathavito jalitÈni ayas|lÈni uÔÔhahanti. Te tÈni matthakeneva 
paharitvÈ1 tesu vinividdhasarÊrÈ jalantÈ paccanti. Evamesa ativiya tÈpetÊti. 

 Bodhisatto pana ete niraye dassento paÔhamaÑ saÒjÊvaÑ dassetvÈ tattha 
paccante nerayikasatte disvÈ mahÈjanassa mahÈbhaye uppanne taÑ 
antaradhÈpetvÈ puna pathaviÑ dvidhÈ katvÈ KÈÄasuttaÑ dassesi, tatthapi 
paccamÈne satte disvÈ mahÈjanassa mahÈbhaye uppanne tampi 
antaradhÈpesÊti evaÑ paÔipÈÔiyÈ dassesi. Tato rÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ “mahÈrÈja 
tayÈ imesu aÔÔhasu mahÈnirayesu paccamÈne satte disvÈ appamÈdaÑ kÈtuÑ 
vaÔÔatÊ”ti vatvÈ puna tesaÒÒeva mahÈnirayÈnaÑ kiccaÑ kathetuÑ “iccete”ti-
ÈdimÈha. Tattha akkhÈtÈti mayÈ ca tuyhaÑ kathitÈ, porÈÓakehi ca 
kathitÈyeva. ŒkiÓÓÈti paripuÓÓÈ. PaccekÈ soÄasussadÈti etesaÑ nirayÈnaÑ 
ekekassa cat|su dvÈresu ekekasmiÑ cattÈro cattÈro katvÈ soÄasa soÄasa 
UssadanirayÈti sabbepi sataÑ aÔÔhavÊsati ca UssadanirayÈ aÔÔha ca 
mahÈnirayÈti chattiÑsanirayasataÑ. KadariyatÈpanÈti sabbete kadariyÈnaÑ 
tÈpanÈ. BalavadukkhatÈya ghorÈ. KammanibbattÈnaÑ2 accÊnaÑ atthitÈya 
accimanto. Bhayassa mahantatÈya mahabbhayÈ. DiÔÔhamattÈ vÈ sutamattÈ vÈ 
lomÈni haÑsantÊti lomahaÑsanar|pÈ ca. BhÊsanatÈya bhesmÈ. 
BhayajananatÈya paÔibhayÈ. SukhÈbhÈvena dukhÈ. CatukkaÓÓÈti sabbepi 
caturassamaÒj|sasadisÈ. VibhattÈti catudvÈravasena vibhattÈ. BhÈgaso 
mitÈti dvÈravÊthÊnaÑ vasena koÔÔhÈse ÔhapetvÈ3 mitÈ. AyasÈ paÔikujjitÈti 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsÈdetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 2. KappanibbattÈnaÑ (I), kappaÔÔhitanibbattÈnaÑ (SyÈ) 
 3. GahetvÈ (Ka) 
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sabbepi navayojanikena ayakapÈlena paÔicchannÈ. PhuÔÈ tiÔÔhantÊti sabbepi 
ettakaÑ ÔhÈnaÑ anupharitvÈ tiÔÔhanti. 

 UddhaÑpÈdÈ avaÑsirÈti evaÑ tesu tesu nirayesu samparivattitvÈ 
punappunaÑ patamÈne sandhÈyÈha. AtivattÈroti pharusavÈcÈhi atikkamitvÈ 
vattÈro. MahÈnirayesu kira yebhuyyena dhammikasamaÓabrÈhmaÓesu 
katÈparÈdhÈva paccanti, tasmÈ evamÈha. Te bh|nahunoti te isÊnaÑ 
ativattÈro attano vuÉÉhiyÈ hatattÈ bh|nahuno koÔÔhÈsakatÈ macchÈ viya 
paccanti. Asa~kheyyeti gaÓetuÑ asakkuÓeyye. KibbisakÈrinoti 
dÈruÓakammakÈrino. Nikkhamanesinoti nirayÈ nikkhamanaÑ esantÈpi 
gavesantÈpi nikkhamanadvÈraÑ nÈdhigacchanti. PuratthimenÈti yadÈ taÑ 
dvÈraÑ apÈrutaÑ hoti, atha tadabhimukhÈ dhÈvanti, tesaÑ tattha chavi-ÈdÊni 
jhÈyanti. DvÈrasamÊpaÑ pattÈnaÒca tesaÑ taÑ pidhÊyati, pacchimadvÈraÑ 
apÈrutaÑ viya khÈyati. Esa nayo sabbattha. Na sÈdhur|peti vuttappakÈraÑ 
sappaÑ viya sÈdhur|pe isayo na ÈsÊde, na pharusavacanena kÈyakammena 
vÈ ghaÔÔento upagaccheyya. KiÑ kÈraÓÈ? SaÒÒatÈnaÑ tapassÊnaÑ ÈsÈditattÈ 
aÔÔhasu mahÈnirayesu mahÈdukkhassa anubhavitabbattÈ. 

 IdÈni ye rÈjÈno tathÈr|pe ÈsÈdetvÈ taÑ dukkhaÑ pattÈ, te dassetuÑ 
“atikÈyo”ti-ÈdimÈha. Tattha atikÈyoti balasampanno mahÈkÈyo. MahissÈsoti 
mahÈdhanuggaho. KekakÈdhipoti kekakaraÔÔhÈdhipati. SahassabÈh|ti 
paÒcahi dhanuggahasatehi bÈhusahassena ÈropetabbaÑ dhanuÑ 
ÈropanasamatthatÈya sahassabÈhu. Vibhava~gatoti vinÈsaÑ patto. Vatth|ni 
pana Sarabha~gajÈtake1 vitthÈritÈni. Upahacca mananti attano cittaÑ 
pad|setvÈ. MÈta~gasminti MÈta~gapaÓÉite. Vatthu MÈta~gajÈtake2 
vaÓÓitaÑ. KaÓhadÊpÈyanÈsajjÈti kaÓhadÊpÈyanaÑ Èsajja. YamasÈdhananti 
nirayapÈlakaraÒÒo ÈÓÈpavattaÔÔhÈnaÑ3. Vatthu GhaÔapaÓÉitajÈtake4 
vitthÈritaÑ. IsinÈti KapilatÈpasena. PÈvekkhÊti paviÔÔho. Ceccoti CetiyarÈjÈ. 
HÊnattoti parihÊnattabhÈvo antarahita-iddhi. PattapariyÈyanti pariyÈyaÑ 
maraÓakÈlaÑ patvÈ. Vatthu CetiyajÈtake5 kathitaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 5 piÔÔhe. 2. Khu 5. 309 piÔÔhe. 3. YamasÈdhananti nirayaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
 4. Khu 5. 223 piÔÔhe. 5. Khu 5. 180 piÔÔhe. 
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 TasmÈ hÊti yasmÈ cittavasiko hutvÈ isÊsu aparajjhitvÈ aÔÔhasu 
mahÈnirayesu paccati, tasmÈ hi. ChandÈgamananti chandÈdicatubbidhampi 
agatigamanaÑ. PaduÔÔhenÈti kuddhena. GantvÈ so nirayaÑ adhoti so tena 
adhogamaniyena kammena adhonirayameva gacchati. PÈÄiyaÑ pana 
“nirayussadan”ti likhitaÑ, tassa UssadanirayaÑ gacchatÊti attho. VuÉÉheti 
vayovuÉÉhe ca guÓavuÉÉhe ca. AnapaccÈti bhavantarepi apaccaÑ vÈ 
dÈyÈdaÑ vÈ na labhantÊti attho. TÈlavatth|ti diÔÔhadhammepi 
chinnam|latÈlo viya mahÈvinÈsaÑ patvÈ niraye nibbattanti. Yo ca 
pabbajitaÑ hantÊti yo bÈlajano samaÓaÑ hanati. CirarattÈyÈti ciraÑ kÈlaÑ. 

 EvaÑ mahÈsatto isiviheÔhakÈnaÑ paccananiraye dassetvÈ upari 
adhammikarÈj|naÑ paccananiraye dassento “yo cÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
raÔÔhaviddhaÑsanoti chandÈdivasena gantvÈ raÔÔhassa viddhaÑsano. 
AccisaÑghaparetoti accisam|haparikkhitto. TejobhakkhassÈti aggimeva 
khÈdantassa. GattÈnÊti tigÈvute sarÊre sabba~gapacca~gÈni. Lomehi ca1 
nakhehi cÈti etehi saddhiÑ sabbÈni ekajÈlÈni honti. TutthaÔÔÊtoti 
ÈneÒjakÈraÓaÑ kÈriyamÈno tuttehi viddho nÈgo yathÈ nadati. 

 EvaÑ mahÈsatto adhammikarÈj|naÑ paccananiraye dassetvÈ idÈni 
pitughÈtakÈdÊnaÑ paccananiraye dassetuÑ “yo lobhÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha 
lobhÈti yasadhanalobhena. DosÈ vÈti duÔÔhacittatÈya vÈ. Nittacanti 
LohakumbhiyaÑ bah|ni vassasahassÈni pakkaÑ nÊharitvÈ tigÈvutamassa 
sarÊraÑ nittacaÑ katvÈ jalitÈya lohapathaviyaÑ pÈtetvÈ tiÓhehi ayas|lehi 
koÔÔetvÈ cuÓÓavicuÓÓaÑ karonti. AndhaÑ karitvÈti mahÈrÈja taÑ 
pitughÈtakaÑ nirayapÈlÈ jalitalohapathaviyaÑ uttÈnaÑ pÈtetvÈ jalitehi 
ayas|lehi akkhÊni bhinditvÈ andhaÑ karitvÈ mukhe uÓhaÑ muttakarÊsaÑ 
pakkhipitvÈ palÈlapÊÔhaÑ viya naÑ parivattetvÈ kappena saÓÔhite khÈre 
loha-udake nimujjÈpenti. TattaÑ pakkuthitamayoguÄaÒcÈti puna 
pakkuthitaÑ g|thakalalaÒceva jalita-ayoguÄaÒca khÈdÈpenti. So pana taÑ 
ÈhariyamÈnaÑ disvÈ mukhaÑ pidheti. Athassa dÊghe ciratÈpite jalamÈne 
phÈle ÈdÈya mukhaÑ vikkhambhetvÈ vivaritvÈ rajjubaddhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Lomaggehi (SÊ, SyÈ, I) 
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ayabalisaÑ khipitvÈ jivhaÑ nÊharitvÈ tasmiÑ vivaÔe mukhe taÑ ayoguÄaÑ 
sampavisanti1 pakkhipanti. RakkhasÈti nirayapÈlÈ. 

 SÈmÈ cÈti mahÈrÈja tassa pitughÈtakassa jivhaÑ balisena nikkaÉÉhitvÈ 
ayasa~k|hi pathaviyaÑ nÊhataÑ2 jivhaÑ sÈmÈ soÓÈ sabalavaÓÓÈ sunakhÈ ca 
lohatuÓÉÈ gijjhÈ ca kÈkolasaÑghÈ ca aÒÒe ca nÈnappakÈrÈ sakuÓÈ 
samÈgantvÈ Èvudhehi chindantÈ viya vibhajja kÈkapadÈkÈrena koÔÔhÈse 
katvÈ vipphandamÈnaÑ salohitaÑ vighÈsaÑ khÈdantÈ viya satte 
bhakkhayantÊti3 attho. TaÑ daÉÉhatÈlanti taÑ pitughÈtakaÑ 
jhÈyamÈnatÈlaÑ viya jalitasarÊraÑ. Paribhinnagattanti tattha tattha 
paribhinnagattaÑ. NippothayantÈti jalitehi ayamuggarehi paharantÈ. RatÊ hi 
tesanti tesaÑ nirayapÈlÈnaÑ sÈ rati kÊÄÈ hoti. Dukhino panÊtareti itare pana 
nerayikasattÈ dukkhitÈ honti. PettighÈtinoti pitughÈtakÈ. Iti imaÑ 
pitughÈtakÈnaÑ paccananirayaÑ disvÈ rÈjÈ bhÊtatasito ahosi. 

 Atha naÑ mahÈsatto samassÈsetvÈ mÈtughÈtakÈnaÑ paccananirayaÑ 
dassesi. Yamakkhayanti yamanivesanaÑ, nirayanti attho. 
Attakammaphal|pagoti attano kammaphalena upagato. AmanussÈti 
nirayapÈlÈ. HantÈraÑ janayantiyÈti mÈtughÈtakaÑ. VÈlehÊti 
ayamakacivÈlehi veÔhetvÈ ayayantena pÊÄayanti. Tanti taÑ mÈtughÈtakaÑ. 
PÈyentÊti tassa pÊÄiyamÈnassa ruhiraÑ gaÄitvÈ ayakapallaÑ p|reti. Atha naÑ 
yantato nÊharanti, tÈvadevassa sarÊraÑ pÈkatikaÑ hoti. TaÑ pathaviyaÑ 
uttÈnaÑ nipajjÈpetvÈ vilÊnaÑ tambalohaÑ viya pakkuthitaÑ lohitaÑ 
pÈyenti. Ogayha tiÔÔhatÊti taÑ bah|ni vassasahassÈni ayayantehi pÊÄetvÈ 
jegucche duggandhe paÔik|le mahante g|thakalala-ÈvÈÔe khipanti, so taÑ 
rahadaÑ ogayha ogÈhitvÈ tiÔÔhati. AtikÈyÈti ekadoÓikanÈvappamÈÓasarÊrÈ. 
AyomukhÈti ayas|cimukhÈ. ChaviÑ bhetvÈnÈti chavimÈdiÑ katvÈ yÈva 
aÔÔhimpi bhetvÈ aÔÔhimiÒjampi khÈdanti. SaÑgiddhÈti gadhitÈ mucchitÈ. Na 
kevalaÒca khÈdanteva, adhomaggÈdÊhi4 pana pavisitvÈ  
_____________________________________________________________ 
 1. SaÑsavayanti (SÊ, SyÈ, I) 2. VitataÑ (I), vivaÔaÑ (Ka) 
 3. VipphandamÈnanti vissandamÈnaÑ salohitaÑ vighÈsaÑ khÈdanti, vighasantÈ 

bhakkhayantÊti (SÊ, I) 
 4. AdhomukhÈdÊhi (SyÈ, Ka) 
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mukhÈdÊhi nikkhamanti, vÈmapassÈdÊhi pavisitvÈ dakkhiÓapassÈdÊhi 
nikkhamanti, sakalampi sarÊraÑ chiddÈvachiddaÑ karonti, so tattha 
atidukkhapareto viravanto paccati. So cÈti so mÈtughÈtako ca taÑ 
sataporisaÑ nirayaÑ patto sasÊsako nimuggova hoti, taÒca kuÓapaÑ 
samantÈ yojanasataÑ p|tikaÑ hutvÈ vÈyati. MÈtughoti mÈtughÈtako. 

 EvaÑ mahÈsatto mÈtughÈtakÈnaÑ paccananirayaÑ dassetvÈ puna 
gabbhapÈtakÈnaÑ paccananirayaÑ dassento gÈthamÈha. 
KhuradhÈramanukkammÈti khuradhÈranirayaÑ atikkamitvÈ. Tattha kira 
nirayapÈlÈ mahantamahante khure upari dhÈre katvÈ santharanti, tato yÈhi 
gabbhapÈtanakharabhesajjÈni, pivitvÈ gabbhÈ pÈtitÈ, tÈ gabbhapÈtiniyo 
itthiyo jalitehi Èvudhehi pothentÈ anubandhanti, tÈ tikhiÓakhuradhÈrÈsu 
khaÓÉÈkhaÓÉikÈ hutvÈ punappunaÑ uÔÔhÈya taÑ durabhisambhavaÑ 
khuradhÈranirayaÑ akkamantiyo atikkamitvÈ nirayapÈlehi anubaddhÈ 
duggaÑ duratikkamaÑ visamaÑ vetaraÓiÑ nadiÑ patanti. Tattha 
kammakÈraÓaÑ NimijÈtake1 Èvi bhavissati.  

 EvaÑ gabbhapÈtinÊnaÑ nirayaÑ dassetvÈ mahÈsatto yattha paradÈrikÈ 
ca aticÈriniyo ca patantÈ paccanti, taÑ kaÓÔakasimbalinirayaÑ dassento 
“ayomayÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha ubhato abhilambantÊti vetaraÓiyÈ ubhosu 
tÊresu tÈsaÑ simbalÊnaÑ sÈkhÈ olambanti. Te accimantoti te pajjalitasarÊrÈ 
sattÈ accimanto hutvÈ tiÔÔhanti. Yojananti tigÈvutaÑ tesaÑ sarÊraÑ, tato 
uÔÔhitajÈlÈya pana saddhiÑ yojana-ubbedhÈ honti. Ete vajantÊti te paradÈrikÈ 
sattÈ nÈnÈvidhehi Èvudhehi koÔÔiyamÈnÈ ete simbaliniraye abhiruhanti. Te 
patantÊti te bah|ni vassasahassÈni rukkhaviÔapesu laggÈ jhÈyitvÈ puna 
nirayapÈlehi Èvudhehi vihatÈ vivattÈ hutvÈ parivattitvÈ adhosÊsakÈ patanti. 
Puth|ti bah|. Vinividdha~gÈti tesaÑ tato patanakÈle heÔÔhÈ ayapathavito 
s|lÈni uÔÔhahitvÈ tesaÑ matthakaÑ paÔicchanti, tÈni tesaÑ adhomaggena 
nikkhamanti, te evaÑ s|lesu viddhasarÊrÈ cirarattÈ sayanti. DÊghanti 
supinepi niddaÑ alabhantÈ dÊgharattaÑ jaggantÊti attho. RatyÈ vivasÈneti 
rattÊnaÑ accayena, cirakÈlÈtikkamenÈti 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 184 piÔÔhe. 
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attho. PavajjantÊti saÔÔhiyojanikaÑ jalitaÑ LohakumbhiÑ kappena saÓÔhitaÑ 
jalitatambaloharasapuÓÓaÑ LohakumbhiÑ nirayapÈlehi khittÈ paccanti1. 
DussÊlÈti paradÈrikÈ. 

 EvaÑ mahÈsatto paradÈrika-aticÈrikÈnaÑ paccanasimbalinirayaÑ 
dassetvÈ ito paraÑ sÈmikavattasassusasuravattÈdÊni ap|rentÊnaÑ 
paccanaÔÔhÈnaÑ pakÈsento “yÈ cÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha atimaÒÒatÊti 
BhisajÈtake2 vuttaÑ sÈmikavattaÑ akarontÊ atikkamitvÈ maÒÒati. JeÔÔhaÑ 
vÈti sÈmikassa jeÔÔhabhÈtaraÑ. Nanandaranti3 sÈmikassa bhaginiÑ. 
Etesampi hi aÒÒatarassa hatthapÈdapiÔÔhiparikammanhÈpanabhojanÈdi-
bhedaÑ vattaÑ ap|rentÊ tesu hirottappaÑ anupaÔÔhapentÊ te atimaÒÒati 
nÈma, sÈpi niraye nibbatti. Va~kenÈti tassÈ sÈmikavattÈdÊnaÑ aparip|rikÈya 
sÈmikÈdayo akkositvÈ paribhÈsitvÈ niraye nibbattÈya lohapathaviyaÑ 
nipajjÈpetvÈ ayasa~kunÈ mukhaÑ vivaritvÈ balisena jivhaggaÑ nibbahanti, 
rajjubandhanena sabandhanaÑ kaÉÉhanti. Kiminanti kimibharitaÑ. IdaÑ 
vuttaÑ hoti–mahÈrÈja so nerayikasatto evaÑ nikkaÉÉhitaÑ attano byÈmena 
byÈmamattaÑ jivhaÑ Èvudhehi koÔÔitakoÔÔitaÔÔhÈne saÒjÈtehi 
mahÈdoÓippamÈÓehi kimÊhi bharitaÑ passati. ViÒÒÈpetuÑ na sakkotÊti 
nirayapÈle yÈcitukÈmopi kiÒci vattuÑ na sakkoti. TÈpaneti evaÑ sÈ tattha 
bah|ni vassasahassÈni paccitvÈ puna TÈpanamahÈniraye paccati. 

 EvaÑ mahÈsatto sÈmikavattasassusasuravattÈdÊni ap|rentÊnaÑ 
paccananirayaÑ dassetvÈ idÈni s|karikÈdÊnaÑ paccananiraye dassento 
“orabbhikÈ”ti-ÈdimÈha. Tattha avaÓÓe vaÓÓakÈrakÈti pesuÒÒakÈrakÈ. 
KhÈranadinti ete orabbhikÈdayo etehi satti-ÈdÊhi haÒÒamÈnÈ vetaraÓiÑ 
nadiÑ patantÊti attho. SesÈni orabbhikÈdÊnaÑ paccanaÔÔhÈnÈni NimijÈtake 
Èvi bhavissanti. K|ÔakÈrÊti k|Ôavinicchayassa ceva tulÈk|ÔÈdÊnaÒca kÈrake 
sandhÈyetaÑ vuttaÑ. Tattha k|Ôavinicchayak|ÔaÔÔakÈrakak|Ôa-
agghÈpanikÈnaÑ paccananirayÈ NimijÈtake Èvi bhavissanti. Vantanti 
vamitakaÑ. DurattÈnanti duggatattabhÈvÈnaÑ. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja 
te durattabhÈvÈ sattÈ ayak|Ôehi matthake bhijjamÈne vamanti, tato taÑ 
vantaÑ jalita-ayakapallehi tesu ekaccÈnaÑ mukhe 
______________________________________________________________ 
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khipanti, iti te paresaÑ vantaÑ bhuÒjanti nÈma. BheraÓÉakÈti si~gÈlÈ. 
VipphandamÈnanti adhomukhaÑ nipajjÈpitaÑ nikkaÉÉhitajivhaÑ ito cito ca 
vipphandamÈnaÑ. MigenÈti okacÈrakamigena. PakkhinÈti tathÈr|peneva. 
GantvÈ1 teti gantÈro te. Nirayussadanti UssadanirayaÑ. PÈÄiyaÑ pana 
“nirayaÑ adho”ti likhitaÑ. AyaÑ pana nirayo NimijÈtake Èvi bhavissatÊti. 

 Iti mahÈsatto ettake niraye dassetvÈ idÈni devalokavivaraÓaÑ katvÈ 
raÒÒo devaloke dassento Èha– 
 
 133. “Santo ca uddhaÑ gacchanti, suciÓÓenidha kammunÈ. 
 SuciÓÓassa phalaÑ passa, sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ. 
 
 134. TaÑ taÑ br|mi mahÈrÈja, dhammaÑ raÔÔhapatÊ cara. 
 TathÈ rÈja carÈhi dhammaÑ, 
 YathÈ taÑ suciÓÓaÑ nÈnutappeyya pacchÈ”ti. 

 Tattha santoti kÈyÈdÊhi upasantÈ. Uddhanti devalokaÑ. Sa-indÈti tattha 
tattha indehi saddhiÑ. MahÈsatto hissa cÈtumahÈrÈjÈdike deve dassento 
“mahÈrÈja cÈtumahÈrÈjike deve passa, cattÈro mahÈrÈjÈno passa, TÈvatiÑse 
passa, SakkaÑ passÈ”ti evaÑ sabbepi sa-indake sabrahmake ca deve 
dassento”idampi suciÓÓassa phalaÑ idampi phalan”ti dassesi. TaÑ taÑ 
br|mÊti tasmÈ taÑ bhaÓÈmi. Dhammanti ito paÔÔhÈya pÈÓÈtipÈtÈdÊni paÒca 
verÈni pahÈya dÈnÈdÊni puÒÒÈni karohÊti. YathÈ taÑ suciÓÓaÑ 
nÈnutappeyyÈti yathÈ taÑ dÈnÈdipuÒÒakammaÑ suciÓÓaÑ 
pitughÈtakammapaccayaÑ vippaÔisÈraÑ paÔicchÈdetuÑ samatthatÈya taÑ 
nÈnutappeyya, tathÈ taÑ suciÓÓaÑ cara, bahuÑ puÒÒaÑ karohÊti attho. 

 So mahÈsattassa dhammakathaÑ sutvÈ tato paÔÔhÈya assÈsaÑ paÔilabhi. 
Bodhisatto pana kiÒci kÈlaÑ tattha vasitvÈ attano vasanaÔÔhÈnaÒÒeva gato. 
______________________________________________________________ 
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 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, 
pubbepesa mayÈ assÈsitoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ rÈjÈ 
AjÈtasattu ahosi, isigaÓo BuddhaparisÈ, SaÑkiccapaÓÉito pana ahameva 
ahosin”ti. 

SaÑkiccajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ. 
 

JÈtakuddÈnaÑ 

    Atha saÔÔhinipÈtamhi, suÓÈtha mama bhÈsitaÑ. 
    JÈtakasavhayano pavaro, 
    SoÓaka-arindamasavhayano. 
    TathÈ vuttarathesabhakiccavaroti. 

 
 

SaÔÔhinipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

20. SattatinipÈta 
 

1. KusajÈtakavaÓÓanÈ (531) 

 IdaÑ te raÔÔhanti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto ukkaÓÔhitabhikkhuÑ 
Èrabbha kathesi. Eko kira SÈvatthivÈsÊ kulaputto sÈsane uraÑ datvÈ 
pabbajito ekadivasaÑ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caranto ekaÑ ala~kata-itthiÑ 
disvÈ subhanimittaggÈhavasena oloketvÈ kilesÈbhibh|to anabhirato vihÈsi 
dÊghakesanakho kiliÔÔhacÊvaro uppaÓÉuppaÓÉukajÈto dhamanÊsanthatagatto. 
YathÈ hi devalokÈ cavanadhammÈnaÑ devaputtÈnaÑ paÒca pubbanimittÈni 
paÒÒÈyanti, mÈlÈ milÈyanti, vatthÈni kilissanti, sarÊre dubbaÓÓiyaÑ 
okkamati, ubhohi kacchehi sedÈ muccanti, devo devÈsane nÈbhiramati, 
evameva sÈsanÈ cavanadhammÈnaÑ ukkaÓÔhitabhikkh|naÑ paÒca 
pubbanimittÈni paÒÒÈyanti, saddhÈpupphÈni milÈyanti, sÊlavatthÈni 
kilissanti, sarÊre ma~kutÈya ceva ayasavasena ca dubbaÓÓiyaÑ okkamati, 
kilesasedÈ muccanti, araÒÒarukkham|lasuÒÒÈgÈresu nÈbhiramanti. Tassapi 
tÈni paÒÒÈyiÑsu. Atha naÑ bhikkh| Satthu santikaÑ netvÈ “ayaÑ bhante 
ukkaÓÔhito”ti dassesuÑ. SatthÈ “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu ukkaÓÔhitosÊ”ti 
taÑ pucchitvÈ “saccaÑ bhante”ti vutte “mÈ bhikkhu kilesavasiko hohi, 
mÈtugÈmo nÈmesa pÈpo, tasmiÑ paÔibaddhacittataÑ vinodehi, sÈsane 
abhirama, mÈtugÈme paÔibaddhacittatÈya hi tejavantopi porÈÓakapaÓÉitÈ 
nittejÈ hutvÈ anayabyasanaÑ pÈpuÓiÑs|”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte MallaraÔÔhe KusÈvatÊrÈjadhÈniyaÑ OkkÈko nÈma rÈjÈ dhammena 
samena rajjaÑ kÈresi. Tassa soÄasannaÑ itthisahassÈnaÑ jeÔÔhikÈ SÊlavatÊ 
nÈma aggamahesÊ ahosi, sÈ neva puttaÑ, na dhÊtaraÑ labhi. Athassa nÈgarÈ 
ceva raÔÔhavÈsino ca rÈjanivesanadvÈre sannipatitvÈ “raÔÔhaÑ nassissati, 
raÔÔhaÑ nassissatÊ”ti upakkosiÑsu. RÈjÈ sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ “mayi 
rajjaÑ kÈrente adhammakÈro nÈma natthi, kasmÈ upakkosathÈ”ti pucchi. 
SaccaÑ deva adhammakÈro nÈma natthi, apica 
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vaÑsÈnurakkhako pana vo putto natthi, aÒÒo rajjaÑ gahetvÈ raÔÔhaÑ 
nÈsessati, tasmÈ dhammena rajjaÑ kÈretuÑ samatthaÑ puttaÑ patthethÈti. 
PuttaÑ patthento kiÑ karomÊti. PaÔhamaÑ tÈva ekaÑ sattÈhaÑ cullanÈÔakaÑ 
dhammanÈÔakaÑ katvÈ vissajjetha, sace sÈ puttaÑ labhissati, sÈdhu, no ce; 
atha majjhimanÈÔakaÑ vissajjetha; tato jeÔÔhanÈÔakaÑ, avassaÑ ettakÈsu 
itthÊsu ekÈ puÒÒavatÊ puttaÑ labhissatÊti. RÈjÈ tesaÑ vacanena tathÈ katvÈ 
satta divase yathÈsukhaÑ abhiramitvÈ ÈgatÈgataÑ pucchi “kacci vo putto 
laddho”ti. SabbÈ “na labhÈma devÈ”ti ÈhaÑsu. RÈjÈ “na me putto 
uppajjissatÊ”ti anattamano ahosi. NÈgarÈ puna tatheva upakkosiÑsu. RÈjÈ 
“kiÑ upakkosatha, mayÈ tumhÈkaÑ vacanena nÈÔakÈni vissaÔÔhÈni, ekÈpi 
puttaÑ na labhati, idÈni kiÑ karomÈ”ti Èha. Deva etÈ dussÊlÈ bhavissanti 
nippuÒÒÈ, natthi etÈsaÑ puttalÈbhÈya puÒÒaÑ, tumhe etÈsu puttaÑ 
alabhantÊsupi mÈ appossukkataÑ Èpajjatha, aggamahesÊ vo SÊlavatÊ devÊ 
sÊlasampannÈ, taÑ vissajjetha, tassÈ putto uppajjissatÊti. 

 So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ “ito kira sattame divase rÈjÈ SÊlavatiÑ 
deviÑ dhammanÈÔakaÑ katvÈ vissajjessati, purisÈ sannipatant|”ti bheriÑ 
carÈpetvÈ sattame divase deviÑ ala~kÈrÈpetvÈ rÈjanivesanÈ otÈretvÈ 
vissajjesi. TassÈ sÊlatejena Sakkassa bhavanaÑ uÓhÈkÈraÑ dassesi. Sakko 
“kiÑ nu kho”ti Èvajjento deviyÈ puttapatthanabhÈvaÑ ÒatvÈ “etissÈ mayÈ 
puttaÑ dÈtuÑ vaÔÔati, atthi nu kho devaloke etissÈ anucchaviko putto”ti 
upadhÈrento bodhisattaÑ addasa. So kira tadÈ 
TÈvatiÑsabhavane ÈyuÑ khepetvÈ uparidevaloke nibbattitukÈmo ahosi. 
Sakko tassa vimÈnadvÈraÑ gantvÈ taÑ pakkositvÈ “mÈrisa tayÈ 
manussalokaÑ gantvÈ OkkÈkaraÒÒo aggamahesiyÈ kucchimhi paÔisandhiÑ 
gaÓhituÑ vaÔÔatÊ”ti sampaÔicchÈpetvÈ aparampi devaputtaÑ “tvampi etissÈ 
eva putto bhavissasÊ”ti vatvÈ “mÈ kho panassa koci sÊlaÑ bhindat|”ti 
mahallakabrÈhmaÓavesena raÒÒo nivesanadvÈraÑ agamÈsi. 

 MahÈjanopi nhÈto ala~kato “ahaÑ deviÑ gaÓhissÈmi, ahaÑ deviÑ 
gaÓhissÈmÊ”ti rÈjadvÈre sannipatitvÈ SakkaÒca disvÈ “tvaÑ kasmÈ
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ÈgatosÊ”ti parihÈsamakÈsi. Sakko “kiÑ maÑ tumhe garahatha, sacepi me 
sarÊraÑ jiÓÓaÑ, rÈgo pana na jÊrati, sace SÊlavatiÑ labhissÈmi, ÈdÈya naÑ 
gamissÈmÊti ÈgatomhÊ”ti vatvÈ attano ÈnubhÈvena sabbesaÑ puratova 
aÔÔhÈsi. AÒÒo koci tassa tejena purato bhavituÑ nÈsakkhi. So taÑ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ nivesanÈ nikkhamantiÒÒeva hatthe gahetvÈ 
pakkÈmi. Atha naÑ tattha tattha ÔhitÈ garahiÑsu “passatha bho, 
mahallakabrÈhmaÓo evaÑ uttamar|padharaÑ deviÑ ÈdÈya gacchati, attano 
yuttaÑ na jÈnÈtÊ”ti. DevÊpi “mahallako maÑ gahetvÈ gacchatÊ”ti na aÔÔÊyati 
na harÈyati. RÈjÈpi vÈtapÈne ÔhatvÈ “ko nu kho deviÑ gahetvÈ gacchatÊ”ti 
olokento taÑ disvÈ anattamano ahosi. 

 Sakko taÑ ÈdÈya nagaradvÈrato nikkhamitvÈ dvÈrasamÊpe ekaÑ gharaÑ 
mÈpesi vivaÔadvÈraÑ paÒÒattakaÔÔhattharikaÑ. Atha naÑ sÈ “idaÑ te 
nivesanan”ti pucchi. So “Èma bhadde, pubbe panÈhaÑ eko, idÈnimhÈ 
mayaÑ dve janÈ, ahaÑ bhikkhÈya caritvÈ taÓÉulÈdÊni ÈharissÈmi, tvaÑ 
imissÈ kaÔÔhattharikÈya nipajjÈhÊ”ti vatvÈ taÑ mudunÈ hatthena parÈmasanto 
dibbasamphassaÑ pharÈpetvÈ tattha nipajjÈpesi. SÈ 
dibbasamphassapharaÓena saÒÒaÑ vissajjesi. Atha naÑ attano ÈnubhÈvena 
TÈvatiÑsabhavanaÑ netvÈ ala~katavimÈne dibbasayane nipajjÈpesi. SÈ 
sattame divase pabujjhitvÈ taÑ sampattiÑ disvÈ “na so brÈhmaÓo manusso, 
Sakko bhavissatÊ”ti aÒÒÈsi. Sakkopi tasmiÑ samaye pÈricchattakam|le 
dibbanÈÔakaparivuto nisinno ahosi. SÈ sayanÈ uÔÔhÈya tassa santikaÑ gantvÈ 
vanditvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha naÑ Sakko “varaÑ te devi dadÈmi, 
gaÓhÈhÊ”ti Èha. Tena hi deva ekaÑ puttaÑ me dehÊti. Devi tiÔÔhatu eko 
putto, ahaÑ te dve putte dassÈmi. Tesu pana eko paÒÒavÈ bhavissati 
vir|pavÈ, eko r|pavÈ na paÒÒavÈ. Tesu kataraÑ paÔhamaÑ icchasÊti. 
PaÒÒavantaÑ devÈti. So “sÈdh|”ti vatvÈ tassÈ kusatiÓaÑ dibbavatthaÑ 
dibbacandanaÑ pÈricchattakapupphaÑ kokanudaÒca1 nÈma vÊÓaÑ datvÈ 
taÑ ÈdÈya raÒÒo sayanagharaÑ pavisitvÈ raÒÒÈ saddhiÑ ekasayane 
nipajjÈpetvÈ a~guÔÔhakena tassÈ nÈbhiÑ parÈmasi. TasmiÑ 
______________________________________________________________ 
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khaÓe bodhisatto tassÈ kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi. Sakkopi 
sakaÔÔhÈnameva gato. PaÓÉitÈ devÊ gabbhassa patiÔÔhitabhÈvaÑ jÈni. 

 Atha naÑ pabuddho rÈjÈ disvÈ “devi kena nÊtÈsÊ”ti pucchi. Sakkena 
devÈti. AhaÑ paccakkhato ekaÑ mahallakabrÈhmaÓaÑ taÑ ÈdÈya 
gacchantaÑ addasaÑ, kasmÈ maÑ vaÒcesÊti. Saddahatha deva, Sakko maÑ 
gahetvÈ devalokaÑ nesÊti. Na saddahÈmi devÊti. Athassa sÈ sakkadattiyaÑ 
kusatiÓaÑ dassetvÈ “saddahathÈ”ti Èha. RÈjÈ “KusatiÓaÑ nÈma yato kutoci 
labbhatÊ”ti na saddahi. Athassa sÈ dibbavatthÈdÊni dassesi. RÈjÈ tÈni disvÈ 
saddahitvÈ “bhadde Sakko tÈva taÑ netu, putto pana te laddho”ti pucchi. 
Laddho mahÈrÈja, gabbho me patiÔÔhitoti. So tuÔÔho tassÈ gabbhaparihÈraÑ 
adÈsi. SÈ dasamÈsaccayena puttaÑ vijÈyi, tassa aÒÒaÑ nÈmaÑ akatvÈ 
KusatiÓanÈmameva akaÑsu. KusakumÈrassa padasÈ gamanakÈle itaro 
devaputto tassÈ kucchiyaÑ paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ dasamÈse paripuÓÓe 
puttaÑ vijÈyi, tassa “JayampatÊ”ti nÈmaÑ kariÑsu. Te mahantena yasena 
vaÉÉhiÑsu. Bodhisatto paÒÒavÈ Ècariyassa santike kiÒci sippaÑ 
anuggahetvÈ attanova paÒÒÈya sabbasippesu nipphattiÑ pÈpuÓi. 

 Athassa soÄasavassakÈle rÈjÈ rajjaÑ dÈtukÈmo deviÑ ÈmantetvÈ 
“bhadde puttassa te rajjaÑ datvÈ nÈÔakÈni upaÔÔhapessÈma, mayaÑ 
jÊvantÈyeva naÑ rajje patiÔÔhitaÑ passissÈma, sakalajambudÊpe kho pana 
yassa raÒÒo dhÊtaraÑ icchati, tamassa ÈnetvÈ aggamahesiÑ karissÈma, 
cittamassa jÈnÈhi, kataraÑ rÈjadhÊtaraÑ rocesÊ”ti Èha. SÈ “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ “kumÈrassa imaÑ pavattiÑ ÈrocetvÈ cittaÑ jÈnÈhÊ”ti ekaÑ 
paricÈrikaÑ pesesi. SÈ gantvÈ tassa taÑ pavattiÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ 
mahÈsatto cintesi “ahaÑ na r|pavÈ, r|pasampannÈ rÈjadhÊtÈ ÈnÊtÈpi maÑ 
disvÈ ‘kiÑ me iminÈ vir|penÈ’ti palÈyissati iti no lajjitabbakaÑ bhavissati, 
kiÑ me gharÈvÈsena, dharamÈne mÈtÈpitaro upaÔÔhahitvÈ tesaÑ accayena 
nikkhamitvÈ pabbajissÈmÊ”ti. So “mayhaÑ neva rajjenattho, na nÈÔakehi, 
ahaÑ mÈtÈpit|naÑ accayena pabbajissÈmÊ”ti Èha. SÈ gantvÈ tassa kathaÑ 
deviyÈ Èrocesi, devÊpi raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ anattamano hutvÈ puna 
katipÈhaccayena sÈsanaÑ pesesi. 
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Sopi paÔibÈhatiyeva. EvaÑ yÈvatatiyaÑ paÔibÈhitvÈ catutthavÈre cintesi 
“mÈtÈpit|hi saddhiÑ ekantena paÔipakkhabhÈvo nÈma na yutto, ekaÑ 
upÈyaÑ karissÈmÊ”ti. 

 So kammÈrajeÔÔhakaÑ pakkosÈpetvÈ bahuÑ suvaÓÓaÑ datvÈ “ekaÑ 
itthir|pakaÑ karohÊ”ti uyyojetvÈ tasmiÑ pakkante aÒÒaÑ suvaÓÓaÑ gahetvÈ 
sayampi itthir|pakaÑ akÈsi. BodhisattÈnaÒhi adhippÈyo nÈma samijjhati. 
TaÑ suvaÓÓar|pakaÑ jivhÈya avaÓÓanÊyasobhaÑ ahosi. Atha naÑ 
mahÈsatto khomaÑ nivÈsÈpetvÈ sirigabbhe ÔhapÈpesi. So kammÈrajeÔÔhakena 
Èbhatar|pakaÑ disvÈ taÑ garahitvÈ “gaccha amhÈkaÑ sirigabbhe 
Ôhapitar|pakaÑ ÈharÈ”ti Èha. So sirigabbhaÑ paviÔÔho taÑ disvÈ “kumÈrena 
saddhiÑ abhiramituÑ ekÈ devaccharÈ ÈgatÈ bhavissatÊ”ti hatthaÑ pasÈretuÑ 
avisahanto nikkhamitvÈ “deva sirigabbhe ayyÈ ekikÈva ÔhitÈ, upagantuÑ na 
sakkomÊ”ti Èha. “TÈta gaccha, suvaÓÓar|pakaÑ etaÑ, ÈharÈ”ti puna pesito 
Èhari. KumÈro kammÈrena kataÑ r|pakaÑ suvaÓÓagabbhe nikkhipÈpetvÈ 
attanÈ kataÑ ala~kÈrÈpetvÈ rathe ÔhapÈpetvÈ “evar|paÑ labhanto gaÓhÈmÊ”ti 
mÈtu santikaÑ pahiÓi. 

 SÈ amacce pakkosÈpetvÈ “tÈtÈ mayhaÑ putto mahÈpuÒÒo sakkadattiyo 
anucchavikaÑ kumÈrikaÑ labhissati, tumhe evar|paÑ labhantÈ gaÓhissatha, 
imaÑ r|pakaÑ paÔicchannayÈne ÔhapetvÈ sakalajambudÊpaÑ carantÈ yassa 
raÒÒo evar|paÑ dhÊtaraÑ passatha, tassetaÑ datvÈ ‘OkkÈkarÈjÈ tumhehi 
saddhiÑ ÈvÈhaÑ karissatÊ’ti divasaÑ vavatthapetvÈ ÈgacchathÈ”ti Èha. Te 
“sÈdh|”ti taÑ ÈdÈya mahantena parivÈrena nikkhamitvÈ vicarantÈ yaÑ 
rÈjadhÈniÑ pÈpuÓanti, tattha sÈyanhasamaye mahÈjanassa samosaraÓaÔÔhÈne 
taÑ r|pakaÑ vatthapupphÈla~kÈrehi ala~karitvÈ suvaÓÓasivikaÑ ÈropetvÈ 
titthamagge ÔhapetvÈ amaccÈ sayaÑ paÔikkamitvÈ ÈgatÈgatÈnaÑ 
kathÈsavanatthaÑ ekamante tiÔÔhanti. MahÈjano taÑ oloketvÈ 
“suvaÓÓar|pakan”ti saÒÒaÑ akatvÈ “ayaÑ manussitthÊ samÈnÈpi 
devaccharapaÔibhÈgÈ ativiya sobhati, kiÑ nu kho ettha ÔhitÈ, kuto vÈ ÈgatÈ, 
amhÈkaÑ nagare evar|pÈ natthÊ”ti vaÓÓento pakkamati. TaÑ sutvÈ amaccÈ 
“sace idha evar|pÈ dÈrikÈ bhaveyya, ‘asukÈ rÈjadhÊtÈ 
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viya asukÈ amaccadhÊtÈ viyÈ’ti vadeyyuÑ, addhÈ idha evar|pÈ natthÊ”ti taÑ 
ÈdÈya aÒÒaÑ nagaraÑ gacchanti. 

 Te evaÑ vicarantÈ anupubbena MaddaraÔÔhe SÈgalanagaraÑ 
sampÈpuÓiÑsu. Tattha MaddaraÒÒo aÔÔha1 dhÊtaro uttamar|padharÈ 
devaccharapaÔibhÈgÈ, tÈsaÑ sabbajeÔÔhikÈ PabhÈvatÊ nÈma. TassÈ sarÊrato 
bÈlas|riyassa pabhÈ viya pabhÈ niccharanti, andhakÈrepi catuhatthe 
antogabbhe padÊpakiccaÑ natthi, sabbo gabbho ekobhÈsova hoti. DhÈtÊ 
panassÈ KhujjÈ, sÈ PabhÈvatiÑ bhojetvÈ tassÈ sÊsanhÈpanatthaÑ aÔÔhahi 
vaÓÓadÈsÊhi aÔÔha ghaÔe gÈhÈpetvÈ sÈyanhasamaye udakatthÈya gacchantÊ 
titthamagge ÔhitaÑ taÑ r|pakaÑ disvÈ “PabhÈvatÊ”ti saÒÒÈya “ayaÑ 
dubbinÊtÈ ‘sÊsaÑ nhÈyissÈmÊ’ti amhe udakatthÈya pesetvÈ paÔhamataraÑ 
ÈgantvÈ titthamagge ÔhitÈ”ti kujjhitvÈ “are kulalajjÈpanike amhehi 
purimataraÑ ÈgantvÈ kasmÈ idha ÔhitÈsi, sace rÈjÈ jÈnissati, nÈsessati no”ti 
vatvÈ hatthena gaÓÉapasse pahari, hatthatalaÑ bhijjamÈnaÑ viya jÈtaÑ. 
Tato “suvaÓÓar|pakan”ti ÒatvÈ hasamÈnÈ tÈsaÑ vaÓÓadÈsÊnaÑ santikaÑ 
gacchantÊ “passathetaÑ me kammaÑ, mama dhÊtÈtisaÒÒÈya pahÈraÑ 
adÈsiÑ, ayaÑ mama dhÊtu santike kimagghati, kevalaÑ me hattho 
dukkhÈpito”ti Èha. 

 Atha naÑ rÈjad|tÈ gahetvÈ “tvaÑ ‘mama dhÊtÈ ito abhir|patarÈ’ti 
vadantÊ kaÑ nÈma kathesÊ”ti ÈhaÑsu. MaddaraÒÒo dhÊtaraÑ PabhÈvatiÑ, 
idaÑ r|pakaÑ tassÈ soÄasimpi kalaÑ na agghatÊti. Te tuÔÔhamÈnasÈ 
rÈjadvÈraÑ gantvÈ “OkkÈkaraÒÒo d|tÈ dvÈre ÔhitÈ”ti paÔihÈresuÑ. RÈjÈ 
ÈsanÈ vuÔÔhÈya Ôhitakova “pakkosathÈ”ti Èha. Te pavisitvÈ rÈjÈnaÑ vanditvÈ 
“mahÈrÈja amhÈkaÑ rÈjÈ tumhÈkaÑ ÈrogyaÑ pucchatÊ”ti vatvÈ 
katasakkÈrasammÈnÈ “kimatthaÑ ÈgatatthÈ”ti puÔÔhÈ “amhÈkaÑ raÒÒo 
SÊhassaro putto KusakumÈro nÈma, rÈjÈ tassa rajjaÑ dÈtukÈmo amhe 
tumhÈkaÑ santikaÑ pahiÓi, tumhÈkaÑ kira dhÊtÈ PabhÈvatÊ, taÑ tassa detha, 
imaÒca suvaÓÓar|pakaÑ deyyadhammaÑ gaÓhathÈ”ti taÑ r|pakaÑ tassa 
adaÑsu. Sopi “evar|pena mahÈrÈjena saddhiÑ vivÈhama~galaÑ 
bhavissatÊ”ti tuÔÔhacitto sampaÔicchi. Atha naÑ d|tÈ ÈhaÑsu “mahÈrÈja 
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amhehi na sakkÈ papaÒcaÑ kÈtuÑ, kumÈrikÈya laddhabhÈvaÑ raÒÒo 
ÈrocessÈma, atha naÑ so ÈgantvÈ ÈdÈya gamissatÊ”ti. So “sÈdh|”ti vatvÈ 
tesaÑ sakkÈraÑ katvÈ vissajjesi. Te gantvÈ raÒÒo ca deviyÈ ca ÈrocesuÑ. 
RÈjÈ mahantena parivÈrena KusÈvatito nikkhamitvÈ anupubbena 
SÈgalanagaraÑ pÈpuÓi. MaddarÈjÈ paccuggantvÈ taÑ nagaraÑ pavesetvÈ 
mahantaÑ sakkÈramakÈsi. 

 SÊlavatÊ devÊ paÓÉitattÈ “ko jÈnÈti, kiÑ bhavissatÊ”ti ekÈhadvÊhaccayena 
MaddarÈjÈnaÑ Èha “mahÈrÈja suÓisaÑ daÔÔhukÈmÈmhÊ”ti. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ taÑ pakkosÈpesi. PabhÈvatÊ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ 
dhÈtigaÓaparivutÈ ÈgantvÈ sassuÑ vandi. SÈ taÑ disvÈ cintesi “ayaÑ 
kumÈrikÈ abhir|pÈ, mayhaÑ putto vir|po. Sace esÈ taÑ passissati, ekÈhampi 
avasitvÈ palÈyissati, upÈyaÑ karissÈmÊ”ti. SÈ MaddarÈjÈnaÑ ÈmantetvÈ 
“mahÈrÈja suÓisÈ me puttassa anucchavikÈ, apica kho pana amhÈkaÑ 
kulapaveÓiyÈ ÈgataÑ cÈrittaÑ atthi. Sace ayaÑ tasmiÑ cÈritte vattissati, 
nessÈmi nan”ti Èha. KiÑ pana vo cÈrittanti. AmhÈkaÑ vaÑse yÈva ekassa 
gabbhassa patiÔÔhÈnaÑ hoti, tÈva divÈ sÈmikaÑ passituÑ na labhati. Sace esÈ 
tathÈ karissati, nessÈmi nanti. RÈjÈ “kiÑ amma sakkhissasi evaÑ vattitun”ti 
dhÊtaraÑ pucchi. SÈ “Èma tÈtÈ”ti Èha. Tato OkkÈkarÈjÈ MaddaraÒÒo bahuÑ 
dhanaÑ datvÈ taÑ ÈdÈya pakkÈmi. MaddarÈjÈpi mahantena parivÈrena 
dhÊtaraÑ uyyojesi.  

 OkkÈko KusÈvatiÑ gantvÈ nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ sabbabandhanÈni 
mocetvÈ puttassa abhisekaÑ katvÈ rajjaÑ datvÈ PabhÈvatiÑ aggamahesiÑ 
kÈretvÈ nagare “KusarÈjassa ÈÓÈ”ti bheriÑ carÈpesi. SakalajambudÊpatale 
rÈjÈno yesaÑ dhÊtaro atthi, te KusaraÒÒo dhÊtaro pahiÓiÑsu. YesaÑ puttÈ 
atthi, te tena saddhiÑ mittabhÈvaÑ Èka~khantÈ putte upaÔÔhÈke katvÈ 
pahiÓiÑsu. Bodhisattassa nÈÔakaparivÈro mahÈ ahosi, mahantena yasena 
rajjaÑ kÈresi. So PabhÈvatiÑ divÈ passituÑ na labhati, sÈpi taÑ divÈ 
passituÑ na labhati, ubhinnaÑ rattidassanameva hoti. Tattha PabhÈvatiyÈ 
sarÊrappabhÈpi abbohÈrikÈ ahosi. Bodhisatto sirigabbhato rattiÑyeva 
nikkhamati. 
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 So katipÈhaccayena PabhÈvatiÑ divÈ daÔÔhukÈmo mÈtuyÈ Èrocesi. SÈ 
“mÈ te tÈta rucci, yÈva ekaÑ puttaÑ labhasi, tÈva ÈgamehÊ”ti paÔikkhipi. So 
punappunaÑ yÈciyeva. Atha naÑ sÈ Èha “tena hi hatthisÈlaÑ gantvÈ 
hatthimeÓÉavesena tiÔÔha, ahaÑ taÑ tattha ÈnessÈmi, atha naÑ akkhÊni 
p|retvÈ olokeyyÈsi, mÈ ca attÈnaÑ jÈnÈpehÊ”ti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ 
hatthisÈlaÑ agamÈsi. Athassa mÈtÈ hatthisÈlaÑ ala~kÈrÈpetvÈ1 PabhÈvatiÑ 
“ehi sÈmikassa hatthino passÈmÈ”ti tattha netvÈ “ayaÑ hatthÊ asuko nÈma, 
ayaÑ hatthÊ asuko nÈmÈ”ti tassÈ dassesi. Tattha taÑ rÈjÈ mÈtu pacchato 
gacchantiÑ disvÈ hatthigopakavesena hatthichakaÓapiÓÉena piÔÔhiyaÑ 
pahari. SÈ kuddhÈ “raÒÒo kathetvÈ te hatthaÑ chindÈpessÈmÊ”ti vatvÈ deviÑ 
ujjhÈpesi. RÈjamÈtÈ “mÈ amma kujjhÊ”ti suÓisaÑ saÒÒÈpetvÈ piÔÔhiÑ 
parimajji. Punapi rÈjÈ taÑ daÔÔhukÈmo hutvÈ assasÈlÈya assagopakavesena 
taÑ disvÈ tatheva assachakaÓapiÓÉena pahari. TadÈpi taÑ kuddhaÑ sassu 
saÒÒÈpesi. 

 Punekadivase PabhÈvatÊ mahÈsattaÑ passitukÈmÈ hutvÈ sassuyÈ 
ÈrocetvÈ “alaÑ mÈ te ruccÊ”ti paÔikkhittÈpi punappunaÑ yÈci. Atha naÑ sÈ 
Èha “tena hi sve mama putto nagaraÑ padakkhiÓaÑ karissati, tvaÑ 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ taÑ passeyyÈsÊ”ti. EvaÒca pana vatvÈ punadivase 
nagaraÑ ala~kÈrÈpetvÈ JayampatikumÈraÑ rÈjavesaÑ gÈhÈpetvÈ hatthipiÔÔhe 
nisÊdÈpetvÈ bodhisattaÑ pacchimÈsane nisÊdÈpetvÈ nagaraÑ padakkhiÓaÑ 
kÈrÈpesi. SÈ PabhÈvatiÑ ÈdÈya sÊhapaÒjare ÔhatvÈ “passa tava sÈmikassa 
sirisobhaggan”ti Èha. SÈ “anucchaviko me sÈmiko laddho”ti attamanÈ ahosi. 
TaÑ divasaÑ pana mahÈsatto hatthimeÓÉavesena Jayampatissa 
pacchimÈsane nisÊditvÈ yathÈdhippÈyena PabhÈvatiÑ olokento 
hatthavikÈrÈdivasena cittaruciyÈ keÄiÑ dassesi. Hatthimhi atikkante rÈjamÈtÈ 
PabhÈvatiÑ pucchi “diÔÔho te amma sÈmiko”ti. Œma ayye, pacchimÈsane 
panassa nisinno hatthimeÓÉo ativiya dubbinÊto, mayhaÑ hatthavikÈrÈdÊni 
dassesi, kasmÈ 
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evar|paÑ alakkhikaÑ raÒÒo pacchimÈsane nisÊdÈpesuÑ, nÊharÈpehi nanti. 
Amma raÒÒo pacchimÈsane rakkhÈ nÈma icchitabbÈti. 

 SÈ cintesi “ayaÑ hatthimeÓÉo ativiya nibbhayo, rÈjÈnaÑ ‘rÈjÈ’tipi na 
maÒÒati, kiÑ nu kho esova KusarÈjÈ, addhÈ hi eso ativiya vir|po eva 
bhavissati, teneva maÑ na dassentÊ”ti. SÈ KhujjaÑ kaÓÓam|le Èha “amma 
gaccha tÈva jÈnÈhi, kiÑ purimÈsane nisinnako rÈjÈ, udÈhu pacchimÈsane”ti. 
KathaÑ panÈhaÑ jÈnissÈmÊti. Sace hi so rÈjÈ bhavissati, paÔhamataraÑ 
hatthipiÔÔhito otarissati, imÈya saÒÒÈya jÈnÈhÊti. SÈ gantvÈ ekamante ÔhitÈ 
paÔhamaÑ mahÈsattaÑ otarantaÑ addasa, pacchÈ JayampatikumÈraÑ. 
MahÈsattopi ito cito ca olokento KhujjaÑ disvÈ “iminÈ nÈma kÈraÓena esÈ 
ÈgatÈ bhavissatÊ”ti ÒatvÈ taÑ pakkosÈpetvÈ “imaÑ antaraÑ PabhÈvatiyÈ mÈ 
kathehÊ”ti daÄhaÑ vatvÈ uyyojesi. SÈ gantvÈ “purimÈsane nisinno paÔhamaÑ 
otarÊ”ti Èha. PabhÈvatÊ tassÈ vacanaÑ saddahi. 

 MahÈsattopi puna daÔÔhukÈmo hutvÈ mÈtaraÑ yÈci. SÈ paÔikkhipituÑ 
asakkontÊ “tena hi aÒÒÈtakavesena uyyÈnaÑ gacchÈhÊ”ti Èha. So uyyÈnaÑ 
gantvÈ pokkharaÓiyaÑ galappamÈÓaÑ udakaÑ pavisitvÈ paduminipattena 
sÊsaÑ chÈdetvÈ pupphitapadumena mukhaÑ ÈvaritvÈ aÔÔhÈsi. MÈtÈpissa 
PabhÈvatiÑ uyyÈnaÑ netvÈ sÈyanhasamaye “ime rukkhe passa, sakuÓe 
passa, mige passÈ”ti palobhayamÈnÈ pokkharaÓÊtÊraÑ pÈyÈsi. SÈ 
paÒcavidhapadumasaÒchannaÑ pokkharaÓiÑ disvÈ nhÈyitukÈmÈ 
paricÈrikÈhi saddhiÑ pokkharaÓiÑ otaritvÈ kÊÄantÊ taÑ padumaÑ disvÈ 
vicinitukÈmÈ hatthaÑ pasÈresi. Atha naÑ rÈjÈ paduminipattaÑ apanetvÈ 
“ahaÑ KusarÈjÈ”ti vatvÈ hatthe gaÓhi. SÈ tassa mukhaÑ disvÈ “yakkho maÑ 
gaÓhÊ”ti viravitvÈ tattheva visaÒÒitaÑ pattÈ. AthassÈ rÈjÈ hatthaÑ muÒci. SÈ 
saÒÒaÑ paÔilabhitvÈ “KusarÈjÈ kira maÑ hatthe gaÓhi, iminÈvÈhaÑ 
hatthisÈlÈya hatthichakaÓapiÓÉena, assasÈlÈya assachakaÓapiÓÉena pahaÔÈ, 
ayameva maÑ hatthissa pacchimÈsane nisÊditvÈ uppaÓÉesi, kiÑ me 
evar|pena dummukhena patinÈ, imaÑ jahitvÈ ahaÑ jÊvantÊ aÒÒaÑ patiÑ 
labhissÈmÊ”ti cintetvÈ attanÈ saddhiÑ Ègate amacce pakkosÈpetvÈ “mama 
yÈnavÈhanaÑ sajjaÑ karotha, ajjeva gamissÈmÊ”ti 
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Èha. Te raÒÒo ÈrocesuÑ. RÈjÈ cintesi “sace gantuÑ na labhissati, 
hadayamassÈ phalissati, gacchatu puna taÑ attano balena ÈnessÈmÊ”ti 
cintetvÈ athassÈ gamanaÑ anujÈni. SÈ pitunagarameva agamÈsi. 

 MahÈsattopi uyyÈnato nagaraÑ pavisitvÈ ala~katapÈsÈdaÑ abhiruhi. 
BodhisattaÒhi sÈ pubbapatthanÈvasena na icchi, sopi pubbakammavaseneva 
vir|po ahosi. AtÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ dvÈragÈme uparimavÊthiyÈ ca 
heÔÔhimavÊthiyÈ ca dve kulÈni vasiÑsu. Ekassa kulassa dve puttÈ ahesuÑ. 
Ekassa ekÈva dhÊtÈ ahosi. DvÊsu puttesu bodhisatto kaniÔÔho. TaÑ 
kumÈrikaÑ jeÔÔhakassa adaÑsu. KaniÔÔho adÈrabharaÓo1 bhÈtu santikeyeva 
vasi. AthekadivasaÑ tasmiÑ ghare atirasakap|ve paciÑsu. Bodhisatto 
araÒÒaÑ gato hoti. Tassa p|vaÑ ÔhapetvÈ avasese bhÈjetvÈ khÈdiÑsu. 
TasmiÑ khaÓe Paccekabuddho bhikkhÈya gharadvÈraÑ agamÈsi. 
Bodhisattassa bhÈtujÈyÈ “c|Äapatino aÒÒaÑ p|vaÑ pacissÈmÊ”ti taÑ gahetvÈ 
Paccekabuddhassa adÈsi. Sopi taÑ khaÓaÒÒeva araÒÒato Ègacchi. Atha naÑ 
sÈ Èha “sÈmi cittaÑ pasÈdehi, tava koÔÔhÈso Paccekabuddhassa dinno”ti. So 
“tava koÔÔhÈsaÑ khÈditvÈ mama koÔÔhÈsaÑ desi, ahaÑ kiÑ khÈdissÈmÊ”ti 
kuddho PaccekabuddhaÑ anugantvÈ pattato p|vaÑ gaÓhi. SÈ mÈtu gharaÑ 
gantvÈ navavilÊnaÑ campakapupphavaÓÓaÑ sappiÑ ÈharitvÈ 
Paccekabuddhassa pattaÑ p|resi, taÑ obhÈsaÑ muÒci. SÈ taÑ disvÈ 
patthanaÑ paÔÔhapesi “bhante iminÈ dÈnabalena nibbattanibbattaÔÔhÈne me 
sarÊraÑ obhÈsajÈtaÑ hotu, uttamar|padharÈ ca bhaveyyaÑ, iminÈ ca me 
asappurisena saddhiÑ ekaÔÔhÈne vÈso mÈ ahosÊ”ti. Iti sÈ imissÈ 
pubbapatthanÈya vasena taÑ na icchi. Bodhisattopi taÑ p|vaÑ tasmiÑ 
sappipatte osÊdÈpetvÈ patthanaÑ paÔÔhapesi “bhante imaÑ yojanasate 
vasantimpi ÈnetvÈ mama pÈdaparicÈrikaÑ kÈtuÑ samattho bhaveyyan”ti. 
Tattha yaÑ so kuddho gantvÈ p|vaÑ gaÓhi, tassa pubbakammassa vasena 
vir|po ahosi, pubbapatthanÈya sÈ ca taÑ na icchÊti. 

 So PabhÈvatiyÈ gatÈya sokappatto ahosi, nÈnÈkÈrehi paricÈrayamÈnÈpi 
naÑ sesitthiyo olokÈpetumpi 
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nÈsakkhiÑsu, PabhÈvatirahitamassa sakalampi nivesanaÑ tucchaÑ viya 
khÈyi. So “idÈni SÈgalanagaraÑ pattÈ bhavissatÊ”ti pacc|sasamaye mÈtu 
santikaÑ gantvÈ “amma ahaÑ PabhÈvatiÑ ÈnessÈmi, tumhe rajjaÑ 
anusÈsathÈ”ti vadanto paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 1. “IdaÑ te raÔÔhaÑ sadhanaÑ sayoggaÑ, 
 SakÈyuraÑ sabbakÈm|papannaÑ. 
 IdaÑ te rajjaÑ anusÈsa amma, 
 GacchÈmahaÑ yattha piyÈ PabhÈvatÊ”ti. 

 Tattha sayogganti hatthiyoggÈdisahitaÑ. SakÈyuranti 
sapaÒcarÈjakakudhabhaÓÉaÑ. AnusÈsa ammÈti so kira purisassa rajjaÑ 
datvÈ puna gaÓhanaÑ nÈma na yuttanti pitu vÈ bhÈtu vÈ aniyyÈdetvÈ mÈtu 
niyyÈdento evamÈha. 

 SÈ tassa kathaÑ sutvÈ “tena hi tÈta appamatto bhaveyyÈsi, mÈtugÈmo 
nÈma aparisuddhahadayo”ti1 vatvÈ nÈnaggarasabhojanassa suvaÓÓakaroÔiÑ 
p|retvÈ “idaÑ antarÈmagge bhuÒjeyyÈsÊ”ti vatvÈ uyyojesi. So taÑ ÈdÈya 
mÈtaraÑ vanditvÈ tikkhattuÑ padakkhiÓaÑ katvÈ “jÊvanto puna tumhe 
passissÈmÊ”ti vatvÈ sirigabbhaÑ pavisitvÈ paÒcÈvudhaÑ sannayhitvÈ 
bhattakaroÔiyÈ saddhiÑ kahÈpaÓasahassaÑ pasibbake katvÈ kokanudaÒca 
vÊÓaÑ ÈdÈya nagarÈ nikkhamitvÈ maggaÑ paÔipajjitvÈ mahabbalo 
mahÈthÈmo yÈva majjhanhikÈ paÓÓÈsa yojanÈni gantvÈ bhattaÑ bhuÒjitvÈ 
sesadivasabhÈgena puna paÓÓÈsa yojanÈni gantvÈ ekÈheneva yojanasatikaÑ 
maggaÑ khepetvÈ sÈyanhasamaye nhatvÈ2 SÈgalanagaraÑ pÈvisi. TasmiÑ 
paviÔÔhamatteyeva tassa tejena PabhÈvatÊ sayanapiÔÔhe saÓÔhÈtuÑ asakkontÊ 
otaritvÈ bh|miyaÑ nipajji. BodhisattaÑ kilantindriyaÑ vÊthiyÈ gacchantaÑ 
aÒÒatarÈ itthÊ disvÈ pakkosÈpetvÈ nisÊdÈpetvÈ pÈde dhovÈpetvÈ sayanaÑ 
dÈpesi. So kilantakÈyo3 nipajjitvÈ niddaÑ okkami. 

 Atha sÈ tasmiÑ niddamupagate bhattaÑ sampÈdetvÈ taÑ pabodhetvÈ 
bhattaÑ bhojesi. So tuÔÔho tassÈ saddhiÑ bhattakaroÔiyÈ  
______________________________________________________________ 
 1. AsuddhÈsayoti (I) 2. PatvÈ (Ka) 3. KilantatÈya (Ka) 
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kahÈpaÓasahassaÑ adÈsi. So paÒcÈvudhaÑ tattheva ÔhapetvÈ 
“gantabbaÔÔhÈnaÑ me atthÊ”ti vatvÈ vÊÓaÑ ÈdÈya hatthisÈlaÑ gantvÈ “ajja 
me idha vasituÑ detha, gandhabbaÑ vo karissÈmÊ”ti vatvÈ hatthigopakehi 
anuÒÒÈto ekamante nipajjitvÈ thokaÑ niddÈyitvÈ paÔippassaddhadaratho 
uÔÔhÈya vÊÓaÑ muÒcitvÈ “SÈgalanagaravÈsino imaÑ saddaÑ suÓant|”ti 
vÊÓaÑ vÈdento gÈyi. PabhÈvatÊ bh|miyaÑ nipannÈ taÑ saddaÑ sutvÈva 
“ayaÑ na aÒÒassa vÊÓÈsaddo, nissaÑsayaÑ KusarÈjÈ mamatthÈya Ègato”ti 
aÒÒÈsi. MaddarÈjÈpi taÑ saddaÑ sutvÈ “ativiya madhuraÑ vÈdeti, sve etaÑ 
pakkosÈpetvÈ mama gandhabbaÑ kÈressÈmÊ”ti cintesi. 

 Bodhisatto “na sakkÈ idha vasamÈnena PabhÈvatÊ daÔÔhuÑ, 
aÔÔhÈnametan”ti pÈtova nikkhamitvÈ sÈyaÑ bhuttageheyeva pÈtarÈsaÑ 
bhuÒjitvÈ vÊÓaÑ ÔhapetvÈ rÈjakumbhakÈrassa santikaÑ gantvÈ tassa 
antevÈsikabhÈvaÑ upagantvÈ ekadivaseneva gharaÑ mattikÈya p|retvÈ 
“bhÈjanÈni karomi ÈcariyÈ”ti vatvÈ “Èma karohÊ”ti vutte ekaÑ 
mattikÈpiÓÉaÑ cakke ÔhapetvÈ cakkaÑ ÈviÒchi, sakiÑ Èviddhameva yÈva 
majjhanhikÈtikkamÈ bhamiyeva. So nÈnÈvaÓÓÈni khuddakamahantÈni 
bhÈjanÈni katvÈ PabhÈvatiyÈ atthÈya bhÈjanaÑ karonto nÈnÈr|pÈni 
samuÔÔhÈpesi. BodhisattÈnaÒhi adhippÈyo nÈma samijjhati, “tÈni r|pÈni 
PabhÈvatÊyeva passat|”ti adhiÔÔhÈsi. So sabbabhÈjanÈni sukkhÈpetvÈ pacitvÈ 
gehaÑ p|resi. KumbhakÈro nÈnÈbhÈjanÈni gahetvÈ rÈjakulaÑ agamÈsi. RÈjÈ 
disvÈ “kenimÈni katÈnÊ”ti pucchi. MayÈ devÈti. AhaÑ tayÈ katÈni1 jÈnÈmi, 
kathehi, kena katÈnÊti. AntevÈsikena me devÈti. “Na te so antevÈsÊ, Ècariyo 
te so, tvaÑ tassa santike sippaÑ sikkha, ito paÔÔhÈya ca so mama dhÊtÈnaÑ 
bhÈjanÈni karotu, imaÒcassa sahassaÑ dehÊ”ti sahassaÑ dÈpetvÈ 
“nÈnÈvaÓÓÈni imÈni khuddakabhÈjanÈni mama dhÊtÈnaÑ dehÊ”ti Èha. 

 So tÈni tÈsaÑ santikaÑ netvÈ “imÈni vo kÊÄanatthÈya 
khuddakabhÈjanÈnÊ”ti Èha. TÈ sabbÈ ÈgamiÑsu. KumbhakÈro mahÈsattena 
PabhÈvatiyÈ atthÈya katabhÈjanameva tassÈ adÈsi. SÈ ca bhÈjanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Te akatÈni (Ka) 
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gahetvÈ tattha attano ca mahÈsattassa ca KhujjÈya ca r|paÑ passitvÈ “idaÑ 
na aÒÒena kataÑ, KusarÈjeneva katan”ti ÒatvÈ kujjhitvÈ bh|miyaÑ khipitvÈ 
“iminÈ mayhaÑ attho natthi, icchantÈnaÑ dehÊ”ti Èha. AthassÈ bhaginiyo 
kuddhabhÈvaÑ ÒatvÈ “khuddakabhÈjanaÑ KusaraÒÒÈ katanti maÒÒasi, idaÑ 
tena na kataÑ, kumbhakÈreneva kataÑ, gaÓhÈhi nan”ti avahasiÑsu. SÈ tena 
katabhÈvaÑ tassa ca ÈgatabhÈvaÑ tÈsaÑ na kathesi. KumbhakÈro sahassaÑ 
bodhisattassa datvÈ “tÈta rÈjÈ te tuÔÔho, ito kira paÔÔhÈya rÈjadhÊtÈnaÑ 
bhÈjanÈni kareyyÈsi, ahaÑ tÈsaÑ harissÈmÊ”ti Èha1.  

 So “idhÈpi vasantena na sakkÈ PabhÈvatÊ daÔÔhun”ti taÑ sahassaÑ 
tasseva datvÈ rÈjupaÔÔhÈkassa naÄakÈrassa santikaÑ gantvÈ tassa antevÈsiko 
hutvÈ PabhÈvatiyÈ atthÈya tÈlavaÓÔaÑ2 katvÈ tattheva setacchattaÒca 
ÈpÈnabh|miÒca vatthaÑ3 gahetvÈ ÔhitaÑ PabhÈvatiÒcÈti nÈnÈr|pÈni dassesi. 
NaÄakÈro taÒca aÒÒaÒca tena katabhaÓÉakaÑ ÈdÈya rÈjakulaÑ agamÈsi. RÈjÈ 
disvÈ “kenimÈni katÈnÊ”ti pucchitvÈ purimanayeneva sahassaÑ datvÈ “imÈni 
naÄakÈrabhaÓÉÈni4 mama dhÊtÈnaÑ dehÊ”ti Èha. Sopi bodhisattena 
PabhÈvatiyÈ atthÈya kataÑ tÈlavaÓÔaÑ tassÈyeva adÈsi. Tatrapi r|pÈni aÒÒo 
jano na passati, PabhÈvatÊ pana disvÈ KusaraÒÒÈ katabhÈvaÑ ÒatvÈ 
“gaÓhitukÈmÈ gaÓhant|”ti kuddhÈ bh|miyaÑ khipi. Atha naÑ sesÈ 
avahasiÑsu. NaÄakÈro sahassaÑ ÈharitvÈ bodhisattassa datvÈ taÑ pavattiÑ 
Èrocesi. 

 So “idampi mayhaÑ avasanaÔÔhÈnan”ti sahassaÑ tasseva datvÈ 
rÈjamÈlÈkÈrassa santikaÑ gantvÈ antevÈsikabhÈvaÑ upagantvÈ nÈnÈvidhaÑ 
mÈlÈvikatiÑ ganthitvÈ PabhÈvatiyÈ atthÈya nÈnÈr|pavicitraÑ ekaÑ 
cumbaÔakaÑ akÈsi. MÈlÈkÈro taÑ sabbaÑ ÈdÈya rÈjakulaÑ agamÈsi. RÈjÈ 
disvÈ “kenimÈni ganthitÈnÊ”ti pucchi. MayÈ devÈti. AhaÑ tayÈ ganthitÈni5 
jÈnÈmi, kathehi, kena ganthitÈnÊti. AntevÈsikena 
______________________________________________________________ 
 1. HarissÈmÊti. So “tÈta nÈhaÑ tÈsaÑ karissÈmÊ”ti Èha (SyÈ) 
 2. TÈlapaÓÓaÑ (SyÈ, Ka) 3. VatthuÑ (Ka) 
 4. Ala~kÈrabhaÓÉÈni (SÊ, SyÈ) 5. AganthitÈni(Ka) 
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me devÈti. “Na so antevÈsÊ, Ècariyo te so, tvaÑ tassa santike sippaÑ sikkha, 
ito paÔÔhÈya ca so mama dhÊtÈnaÑ pupphÈni ganthatu, imaÒcassa sahassaÑ 
dehÊ”ti sahassaÑ datvÈ “imÈni pupphÈni mama dhÊtÈnaÑ dehÊ”ti Èha. Sopi 
bodhisattena PabhÈvatiyÈ atthÈya kataÑ cumbaÔakaÑ tassÈyeva adÈsi. SÈ 
tattha attano ca raÒÒo ca r|pehi saddhiÑ nÈnÈr|pÈni disvÈ tena katabhÈvaÑ 
ÒatvÈ kujjhitvÈ bh|miyaÑ khipi. SesÈ bhaginiyo taÑ tatheva avahasiÑsu. 
MÈlÈkÈropi sahassaÑ ÈharitvÈ bodhisattassa datvÈ taÑ pavattiÑ Èrocesi. 

 So “idampi mayhaÑ avasanaÔÔhÈnan”ti sahassaÑ tasseva datvÈ raÒÒo 
s|dassa santikaÑ gantvÈ antevÈsikabhÈvaÑ upagacchi. AthekadivasaÑ s|do 
raÒÒo bhojanavikatiÑ haranto attano atthÈya pacituÑ bodhisattassa 
aÔÔhimaÑsaÑ adÈsi. So taÑ tathÈ sampÈdesi, yathÈssa gandho 
sakalanagaraÑ avatthari. RÈjÈ taÑ ghÈyitvÈ “kiÑ te mahÈnase aÒÒampi 
maÑsaÑ pacasÊ”ti pucchi. Natthi deva, apica kho pana me antevÈsikassa 
aÔÔhimaÑsaÑ pacanatthÈya dinnaÑ, tasseva so gandho bhavissatÊti. RÈjÈ 
ÈharÈpetvÈ tato thokaÑ jivhagge Ôhapesi, tÈvadeva satta rasaharaÓisahassÈni 
khobhentaÑ phari. RÈjÈ rasataÓhÈya bajjhitvÈ sahassaÑ datvÈ “ito paÔÔhÈya 
tava antevÈsinÈ mama ca dhÊtÈnaÒca me bhattaÑ pacÈpetvÈ tvaÑ mayhaÑ 
Èhara, so me dhÊtÈnaÑ harat|”ti Èha. S|do gantvÈ tassa Èrocesi. So taÑ 
sutvÈ “idÈni me manoratho matthakaÑ patto, idÈni panÈhaÑ PabhÈvatiÑ 
daÔÔhuÑ labhissÈmÊ”ti tuÔÔho taÑ sahassaÑ tasseva datvÈ punadivase 
bhattaÑ sampÈdetvÈ raÒÒo bhattabhÈjanÈni pesetvÈ rÈjadhÊtÈnaÑ 
bhattakÈjaÑ sayaÑ gahetvÈ PabhÈvatiyÈ vasanapÈsÈdaÑ abhiruhi. SÈ taÑ 
bhattakÈjaÑ ÈdÈya pÈsÈdaÑ abhiruhantaÑ disvÈ cintesi “ayaÑ attano 
ananucchavikaÑ dÈsakammakarehi kattabbaÑ karoti. Sace panÈhaÑ 
katipÈhaÑ tuÓhÊ bhavissÈmi, ‘idÈni maÑ esÈ rocatÊ’ti saÒÒÊ hutvÈ katthaci 
agantvÈ maÑ olokento idheva vasissati, idÈneva taÑ akkositvÈ paribhÈsitvÈ 
muhuttampi idha vasituÑ adatvÈ palÈpessÈmÊ”ti. SÈ dvÈraÑ aÉÉhavivaÔaÑ 
katvÈ ekaÑ hatthaÑ kavÈÔe laggetvÈ ekena hatthena aggaÄaÑ uppÊÄetvÈ 
dutiyaÑ gÈthamÈha– 
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 2. “Anujjubh|tena haraÑ mahantaÑ, 
 DivÈ ca ratto ca nisÊthakÈle. 
 PaÔigaccha tvaÑ khippaÑ KusÈvatiÑ Kusa, 
 NicchÈmi dubbaÓÓamahaÑ vasantan”ti. 

 Tassattho–mahÈrÈja tvaÑ bhattakÈrako hutvÈ ujukena cittena yopi te 
sÊsaÑ bhindeyya, tassapetaÑ kammaÑ na karosi, anujubh|tena pana cittena 
mamatthÈya etaÑ mahantaÑ kÈjaÑ haranto divÈ ca ratto ca nisÊthakÈle ca 
mahantaÑ dukkhaÑ anubhavissasi, kiÑ te tena anubh|tena dukkhena, tvaÑ 
attano nagaraÑ kusÈvatimeva paÔigaccha, aÒÒaÑ attanÈ sadisiÑ 
atirasakap|vasaÓÔhÈnamukhiÑ yakkhiniÑ aggamahesiÑ katvÈ rajjaÑ 
kÈrehÊti. NicchÈmi dubbaÓÓamahaÑ vasantanti ahaÑ pana taÑ dubbaÓÓaÑ 
dussaÓÔhitaÑ idha vasantaÑ na icchÈmÊti. 

 So “PabhÈvatiyÈ me santikÈ kathÈ laddhÈ”ti tuÔÔhacitto tisso gÈthÈ 
abhÈsi– 
 
 3. “NÈhaÑ gamissÈmi ito KusÈvatiÑ, 
 PabhÈvatÊ vaÓÓapalobhito tava. 
 RamÈmi maddassa niketaramme, 
 HitvÈna raÔÔhaÑ tava dassane rato. 
 
 4. PabhÈvatÊ vaÓÓapalobhito tava, 
 Samm|Ähar|po vicarÈmi mediniÑ. 
 DisaÑ na jÈnÈmi kutomhi Ègato, 
 Taya’mhi matto migamandalocane. 
 
 5. SuvaÓÓacÊravasane, jÈtar|pasumekhale. 
 SussoÓi tava kÈmÈ hi, nÈhaÑ rajjena matthiko”ti.  

 Tattha ramÈmÊti abhiramÈmi na ukkaÓÔhÈmi. Samm|Ähar|poti 
kilesasamm|Äho hutvÈ. Taya’mhi mattoti tayi mattomhi, tayÈ vÈ mattomhi. 
SuvaÓÓacÊravasaneti suvaÓÓakhacitavatthavasane. NÈhaÑ rajjena matthikoti 
na ahaÑ rajjena atthiko. 
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 EvaÑ vutte sÈ cintesi “ahaÑ etaÑ ‘vippaÔisÈrÊ bhavissatÊ’ti paribhÈsÈmi, 
ayaÑ pana rajjitvÈva1 katheti, sace kho pana maÑ ‘ahaÑ KusarÈjÈ’ti vatvÈ 
hatthe gaÓheyya, ko taÑ nivÈreyya, koci no imaÑ kathaÑ suÓeyyÈ”ti 
dvÈraÑ thaketvÈ s|ciÑ datvÈ anto aÔÔhÈsi. Sopi bhattakÈjaÑ ÈharitvÈ 
bhattaÑ vaÉÉhetvÈ rÈjadhÊtaro bhojesi. PabhÈvatÊ “gaccha KusarÈjena 
pakkabhattaÑ ÈharÈ”ti KhujjaÑ pesesi. SÈ ÈharitvÈ “bhuÒjÈhÊ”ti Èha. NÈhaÑ 
tena pakkabhattaÑ bhuÒjÈmi, tvaÑ bhuÒjitvÈ attano laddhanivÈpaÑ gahetvÈ 
bhattaÑ pacitvÈ Èhara, KusaraÒÒo ÈgatabhÈvaÒca mÈ kassaci ÈrocesÊti. 
KhujjÈ tato paÔÔhÈya tassÈ koÔÔhÈsaÑ ÈharitvÈ sayaÑ bhuÒjati, attano 
koÔÔhÈsaÑ tassÈ upaneti. KusarÈjÈpi tato paÔÔhÈya taÑ passituÑ alabhanto 
cintesi “atthi nu kho PabhÈvatiyÈ mayi sineho; udÈhu natthi, vÊmaÑsissÈmi 
nan”ti. So pana rÈjadhÊtaro bhojetvÈ bhattakÈjaÑ ÈdÈya nikkhanto tassÈ 
gabbhadvÈre pÈsÈdatalaÑ pÈdena paharitvÈ bhÈjanÈni ghaÔÔetvÈ nitthunitvÈ 
visaÒÒÊ hutvÈ viya avakujjo pati. SÈ tassa nitthunitasaddena dvÈraÑ 
vivaritvÈ taÑ bhattakÈjena otthataÑ disvÈ cintesi “ayaÑ sakalajambudÊpe 
aggarÈjÈ maÑ nissÈya rattindivaÑ dukkhaÑ anubhoti, sukhumÈlatÈya 
bhattakÈjena avatthato patati, jÊvati nu kho, no vÈ”ti. SÈ gabbhato 
nikkhamitvÈ tassa nÈsavÈtaÑ upadhÈretuÑ gÊvaÑ pasÈretvÈ mukhaÑ 
olokesi. So mukhap|raÑ kheÄaÑ gahetvÈ tassÈ sarÊre pÈtesi. SÈ taÑ 
paribhÈsitvÈ gabbhaÑ pavisitvÈ dvÈraÑ aÉÉhavivaÔaÑ thaketvÈ ÔhitÈ 
gÈthamÈha– 
 
 6. “Abbh|ti tassa bho hoti, yo anicchantamicchati. 
 AkÈmaÑ rÈja kÈmesi, akantaÑ kantumicchasÊ”ti2. 

 Tattha abbh|tÊti3 abh|ti, avuÉÉhÊti attho. 

 So pana paÔibaddhacittatÈya akkosiyamÈnopi paribhÈsiyamÈnopi 
vippaÔisÈraÑ anuppÈdetvÈva anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 7. “AkÈmaÑ vÈ sakÈmaÑ vÈ, yo naro labhate piyaÑ. 
 LÈbhamettha pasaÑsÈma, alÈbho tattha pÈpako”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. BajjhitvÈva (SÊ, SyÈ) 2. Akanto kantamicchasÊti (SÊ, SyÈ, I) 3. Abbh|ti (SÊ, I) 
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 SÈpi tasmiÑ evaÑ kathentepi anosakkitvÈ thaddhataravacanaÑ vatvÈ 
palÈpetukÈmÈ itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 8. “PÈsÈÓasÈraÑ khaÓasi, kaÓikÈrassa dÈrunÈ. 
 VÈtaÑ jÈlena bÈdhesi, yo anicchantamicchasÊ”ti. 

 Tattha kaÓikÈrassa dÈrunÈti kaÓikÈrakaÔÔhena. BÈdhesÊti bandhasÊti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ tisso gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 9. “PÈsÈÓo n|na te hadaye, ohito mudulakkhaÓe. 
 Yo te sÈtaÑ na vindÈmi, tirojanapadÈgato. 
 
 10. YadÈ maÑ bhakuÔiÑ katvÈ, rÈjaputtÊ udikkhati. 
 ŒÄÈriko tadÈ homi, raÒÒo maddassantepure1. 
 
 11. YadÈ umhayamÈnÈ maÑ, rÈjaputtÊ udikkhati. 
 NÈ’ÄÈriko tadÈ homi, rÈjÈ homi tadÈ kuso”ti. 

 Tattha mudulakkhaÓeti mudunÈ itthilakkhaÓena samannÈgate. Yoti yo 
ahaÑ tiroraÔÔhÈ Ègato tava santike vasanto paÔisanthÈramattampi sÈtaÑ na 
labhÈmi, so evaÑ maÒÒÈmi, mayi sinehuppattinivÈraÓÈya n|na tava hadaye 
pÈsÈÓo Ôhapito. BhakuÔiÑ1 katvÈti kodhavasena valivisamaÑ nalÈÔaÑ katvÈ. 
ŒÄÈrikoti bhattakÈrako. TasmiÑ khaÓe ahaÑ MaddaraÒÒo antepure 
bhattakÈrakadÈso viya homÊti vadati. UmhayamÈnÈti pahaÔÔhÈkÈraÑ 
dassetvÈ hasamÈnÈ. RÈjÈ homÊti tasmiÑ khaÓe ahaÑ KusÈvatÊnagare rajjaÑ 
kÈrento rÈjÈ viya homi, kasmÈsi evaÑ pharusÈ, ito paÔÔhÈya mÈ evar|paÑ 
kari bhaddeti. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ cintesi “ayaÑ ativiya allÊyitvÈ katheti, 
musÈvÈdaÑ katvÈ upÈyena naÑ ito palÈpessÈmÊ”ti gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Maddassa thÊpure (SÊ, I) 2. Bh|kuÔiÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 12. “Sace hi vacanaÑ saccaÑ, nemittÈnaÑ bhavissati. 
 Neva me tvaÑ patÊ assa, kÈmaÑ chindantu sattadhÈ”ti. 

 Tassattho–mahÈrÈja mayÈ “ayaÑ KusarÈjÈ mayhaÑ pati bhavissati, na 
bhavissatÊ”ti bah| nimittapÈÔhakÈ pucchitÈ, te “kÈmaÑ kira maÑ sattadhÈ 
chindantu, neva me tvaÑ pati bhavissasÊ”ti vadiÑs|ti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ taÑ paÔibÈhanto “bhadde mayÈpi attano raÔÔhe nemittakÈ 
pucchitÈ, te ‘aÒÒatra SÊhassarakusarÈjato tava pati nÈma aÒÒo natthÊ’ti 
byÈkariÑsu, ahampi attano ÒÈÓabalanimittena evameva kathesin”ti vatvÈ 
anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 13. “Sace hi vacanaÑ saccaÑ, aÒÒesaÑ yadi vÈ mama. 
 Neva tuyhaÑ patÊ atthi, aÒÒo SÊhassarÈ kusÈ”ti. 

 Tassattho–yadi hi aÒÒesaÑ nemittÈnaÑ vacanaÑ saccaÑ, yadi vÈ 
mama vacanaÑ saccaÑ, tava aÒÒo pati nÈma natthÊti. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “na sakkÈ imaÑ lajjÈpetuÑ vÈ palÈpetuÑ vÈ1, 
kiÑ me iminÈ”ti dvÈraÑ pidhÈya attÈnaÑ na dassesi. Sopi kÈjaÑ gahetvÈ 
otari, tato paÔÔhÈya taÑ daÔÔhuÑ na labhati, bhattakÈrakakammaÑ karonto 
ativiya kilamati, bhuttapÈtarÈso dÈr|ni phÈleti, bhÈjanÈni dhovati, kÈjena 
udakaÑ Èharati, sayanto ambaÓapiÔÔhe sayati, pÈto vuÔÔhÈya yÈgu-ÈdÊni 
pacati harati bhojeti, nandirÈgaÑ nissÈya atidukkhaÑ anubhoti. So 
ekadivasaÑ bhattagehadvÈrena gacchantiÑ KhujjaÑ disvÈ pakkosi. SÈ 
PabhÈvatiyÈ bhayena tassa santikaÑ gantuÑ avisahantÊ turitaturitÈ viya 
gacchati. Atha naÑ vegena upagantvÈ “Khujje”ti Èha. 

 SÈ nivattitvÈ ÔhitÈ “ko eso”ti vatvÈ “tumhÈkaÑ saddaÑ na suÓÈmÊ”ti 
Èha. Atha naÑ “Khujje tvampi sÈminÊpi te ubhopi ativiya thaddhÈ, ettakaÑ 
kÈlaÑ tumhÈkaÑ santike vasanto ÈrogyasÈsanamattampi na labhÈmi, 
deyyadhammaÑ pana kiÑ dassatha, tiÔÔhatu tÈvetaÑ, api me PabhÈvatiÑ 
mudukaÑ katvÈ dassetuÑ sakkhissasÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. PalÈyatu vÈ mÈ vÈ (I, Ka) 
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Èha. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Atha naÑ “sace me taÑ dassetuÑ 
sakkhissasi, KhujjabhÈvaÑ te ujukaÑ katvÈ gÊveyyakaÑ dassÈmÊ”ti 
palobhento paÒca gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 14. “NekkhaÑ gÊvaÑ te kÈressaÑ, patvÈ Khujje KusÈvatiÑ. 
 Sace maÑ nÈganÈs|r|, olokeyya PabhÈvatÊ. 
 
 15. NekkhaÑ gÊvaÑ te kÈressaÑ, patvÈ Khujje KusÈvatiÑ. 
 Sace maÑ nÈganÈs|r|, Èlapeyya PabhÈvatÊ. 
 
 16. NekkhaÑ gÊvaÑ te kÈressaÑ, patvÈ Khujje KusÈvatiÑ. 
 Sace maÑ nÈganÈs|r|, umhÈyeyya PabhÈvatÊ. 
 
 17. NekkhaÑ gÊvaÑ te kÈressaÑ, patvÈ Khujje KusÈvatiÑ. 
 Sace maÑ nÈganÈs|r|, pamhÈyeyya PabhÈvatÊ. 
 
 18. NekkhaÑ gÊvaÑ te kÈressaÑ, patvÈ Khujje KusÈvatiÑ. 
 Sace maÑ nÈganÈs|r|, pÈÓÊhi upasamphuse”ti. 

 Tattha nekkhaÑ gÊvaÑ teti tava gÊveyyaÑ1 sabbasuvaÓÓamayameva 
kÈressÈmÊti attho. “NekkhaÑ gÊvaÑ te karissÈmÊ”tipi pÈÔho, tava gÊvÈya 
nekkhamayaÑ piÄandhanaÑ piÄandhessÈmÊti attho. OlokeyyÈti sace tava 
vacanena maÑ PabhÈvatÊ olokeyya, sace maÑ tÈya olokÈpetuÑ sakkhissasÊti 
attho. “ŒlapeyyÈ”ti-ÈdÊsupi eseva nayo. Ettha pana umhÈyeyyÈti 
mandahasitavasena parihÈseyya. PamhÈyeyyÈti mahÈhasitavasena 
parihÈseyya. 

 SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ “gacchatha tumhe deva, katipÈhaccayena naÑ 
tumhÈkaÑ vase karissÈmi, passatha me parakkaman”ti vatvÈ taÑ karaÓÊyaÑ 
tÊretvÈ PabhÈvatiyÈ santikaÑ gantvÈ tassÈ vasanagabbhaÑ sodhentÊ viya 
paharaÓayoggaÑ leÉÉukhaÓÉampi asesetvÈ antamaso pÈdukÈpi nÊharitvÈ 
sakalagabbhaÑ sammajjitvÈ gabbhadvÈre ummÈraÑ antaraÑ katvÈ 
uccÈsanaÑ paÒÒapetvÈ PabhÈvatiyÈ ekaÑ nÊcapÊÔhakaÑ attharitvÈ “ehi 
amma, sÊse 
______________________________________________________________ 
 1. GÊvaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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te |kÈ vicinissÈmÊ”ti taÑ tattha pÊÔhake nisÊdÈpetvÈ attano |ru-antare tassÈ 
sÊsaÑ ÔhapetvÈ thokaÑ kaÓÉuyitvÈ1 “aho imissÈ sÊse bah| |kÈ”ti sakasÊsato 
|kÈ gahetvÈ tassÈ hatthe ÔhapetvÈ “passa kittakÈ te sÊse |kÈ”ti piyakathaÑ 
kathetvÈ mahÈsattassa guÓaÑ kathentÊ gÈthamÈha– 
 
 19. “Na hi n|nÈyaÑ rÈjaputtÊ, kuse sÈtampi vindati. 
 ŒÄÈrike bhate pose, vetanena anatthike”ti. 

 Tassattho–ekaÑsena ayaÑ rÈjaputtÊ pubbe KusÈvatÊnagare 
Kusanarindassa santike mÈlÈgandhavilepanavatthÈla~kÈravasena 
appamattakampi sÈtaÑ na vindati na labhati, tamb|lamattampi etena etissÈ 
dinnapubbaÑ na bhavissati. KiÑ kÈraÓÈ? Itthiyo nÈma ekadivasampi a~kaÑ 
avattharitvÈ nipannasÈmikamhi hadayaÑ bhindituÑ na sakkonti, ayaÑ pana 
ÈÄÈrike bhate pose ÈÄÈrikattaÒca bhatakattaÒca upagate etasmiÑ purise 
m|lenapi anatthike kevalaÑ taÑyeva nissÈya rajjaÑ pahÈya ÈgantvÈ evaÑ 
dukkhaÑ anubhavante paÔisanthÈramattampi na karoti, sacepi te amma 
tasmiÑ sineho natthi, sakalajambudÊpe aggarÈjÈ maÑ2 nissÈya kilamatÊti 
tassa kiÒcideva dÈtuÑ arahasÊti. 

 SÈ taÑ sutvÈ KhujjÈya kujjhi. Atha naÑ KhujjÈ gÊvÈyaÑ gahetvÈ 
antogabbhe khipitvÈ sayaÑ bahi hutvÈ dvÈraÑ pidhÈya ÈviÒchanarajjumhi 
olambantÊ aÔÔhÈsi. PabhÈvatÊ taÑ gahetuÑ asakkontÊ dvÈram|le ÔhatvÈ 
akkosantÊ itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 20. “Na hi n|nÈyaÑ sÈ KhujjÈ, labhati jivhÈya chedanaÑ. 
 Sunisitena Satthena, evaÑ dubbhÈsitaÑ bhaÓan”ti. 

 Tattha sunisitenÈti suÔÔhu nisitena tikhiÓasatthena. EvaÑ dubbhÈsitanti 
evaÑ asotabbayuttakaÑ dubbhÈsitaÑ bhaÓantÊ. 

 Atha KhujjÈ ÈviÒchanarajjuÑ gahetvÈ ÔhitÈva “nippaÒÒe3 dubbinÊte tava 
r|paÑ kiÑ karissati, kiÑ mayaÑ tava r|paÑ khÈditvÈ yÈpessÈmÈ”ti vatvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AÓÉaÑ vicinitvÈ (SÊ, SyÈ) 2. TaÑ (SyÈ, Ka) 3. NippuÒÒe (SÊ, SyÈ, I) 
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terasahi gÈthÈhi bodhisattassa guÓaÑ pakÈsentÊ KhujjÈgajjitaÑ nÈma gajji– 
 
 21. “MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 MahÈyasoti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 22. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 Mahaddhanoti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 23. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 Mahabbaloti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 24. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 MahÈraÔÔhoti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 25. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 MahÈrÈjÈti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 26. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 SÊhassaroti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 27. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 Vaggussaroti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 28. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 Bindussaroti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 29. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 MaÒjussaroti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 30. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 Madhussaroti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 31. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 Satasippoti katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 

 32. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 Khattiyotipi katvÈna, karassu rucire piyaÑ. 
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 33. MÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvati. 
 KusarÈjÈti katvÈna, karassu rucire piyan”ti. 

 Tattha mÈ naÑ r|pena pÈmesi, Èrohena PabhÈvatÊti are PabhÈvati mÈ 
tvaÑ etaÑ KusanarindaÑ attano r|pena ÈrohapariÓÈhena pamini, evaÑ 
pamÈÓaÑ gaÓhi. MahÈyasoti mahÈnubhÈvo soti evaÑ hadaye katvÈna rucire 
piyadassane karassu tassa piyaÑ. ŒnubhÈvoyeva hissa r|panti vadati1. Esa 
nayo sabbattha. Api ca mahÈyasoti mahÈparivÈro. Mahaddhanoti 
mahÈbhogo. Mahabbaloti mahÈthÈmo. MahÈraÔÔhoti vipularaÔÔho. 
MahÈrÈjÈti sakalajambudÊpe aggarÈjÈ. SÊhassaroti sÊhasaddasamÈnasaddo. 
Vaggussaroti lÊlÈyuttassaro. Bindussaroti sampiÓÉitaghanassaro. 
MaÒjussaroti sundarassaro. Madhussaroti madhurayuttassaro2. Satasippoti 
paresaÑ santike asikkhitvÈ attano baleneva nipphanna-anekasatasippo. 
Khattiyoti OkkÈkapaveÓiyaÑ jÈto asambhinnakhattiyo. KusarÈjÈti 
SakkadattiyakusatiÓasamÈnanÈmo rÈjÈ. Evar|po hi aÒÒo rÈjÈ nÈma natthÊti 
jÈnitvÈ etassa piyaÑ karohÊti KhujjÈ ettakÈhi gÈthÈhi tassa guÓaÑ kathesi. 

 PabhÈvatÊ tassÈ vacanaÑ sutvÈ “Khujje ativiya gajjasi, hatthena 
pÈpuÓantÊ sasÈmikabhÈvaÑ te jÈnÈpessÈmÊ”ti KhujjaÑ tajjesi. SÈpi taÑ 
“ahaÑ taÑ rakkhamÈnÈ pituno te KusarÈjassa ÈgatabhÈvaÑ nÈrocesiÑ, 
hotu, ajja raÒÒo ÈrocessÈmÊ”ti mahantena saddena bhÈyÈpesi. SÈpi 
“kocideva suÓeyyÈ”ti khujjaÑ saÒÒÈpesi. Bodhisattopi taÑ passituÑ 
alabhanto satta mÈse dubbhojanena dukkhaseyyÈya kilamanto cintesi “ko 
me etÈya attho, satta mÈse vasanto etaÑ passitumpi na labhÈmi, ativiya 
kakkhaÄÈ sÈhasikÈ, gantvÈ mÈtÈpitaro passissÈmÊ”ti. TasmiÑ khaÓe Sakko 
Èvajjento tassa ukkaÓÔhitabhÈvaÑ ÒatvÈ “rÈjÈ satta mÈse PabhÈvatiÑ 
daÔÔhumpi na labhi, labhanÈkÈramassa3 karissÈmÊ”ti MaddaraÒÒo d|te katvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Rucireti piyadassane. Karass|ti tassa piyaÑ karohÊti vadati. (SÊ, SyÈ, I) 
 2. Madhurassaroti mÈdhuriyayuttassaro (SÊ), madhussaroti madhu viya yuttassaro(I, Ka) 
 3. LabhanakÈraÓamassa (I) 
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sattannaÑ rÈj|naÑ d|taÑ pÈhento “PabhÈvatÊ KusarÈjaÑ chaÉÉetvÈ ÈgatÈ, 
Ègacchantu PabhÈvatiÑ gaÓhant|”ti ekekassa visuÑ visuÑ sÈsanaÑ pahiÓi. 
Te mahÈparivÈrena gantvÈ nagaraÑ patvÈ aÒÒamaÒÒassa ÈgatakÈraÓaÑ na 
jÈnanti. Te “tvaÑ kasmÈ Ègato, tvaÑ kasmÈ ÈgatosÊ”ti pucchitvÈ tamatthaÑ 
ÒatvÈ kujjhitvÈ “ekaÑ kira dhÊtaraÑ sattannaÑ dassati, passathassa 
anÈcÈraÑ, uppaÓÉeti no, gaÓhatha nan”ti “sabbesampi amhÈkaÑ PabhÈvatiÑ 
detu yuddhaÑ vÈ”ti sÈsanÈni pahiÓitvÈ nagaraÑ parivÈrayiÑsu. MaddarÈjÈ 
sÈsanaÑ sutvÈ bhÊtatasito amacce ÈmantetvÈ “kiÑ karomÈ”ti pucchi. Atha 
naÑ amaccÈ “deva sattapi rÈjÈno PabhÈvatiÑ nissÈya ÈgatÈ, sace na dassati, 
pÈkÈraÑ bhinditvÈ nagaraÑ pavisitvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpetvÈ taÑ 
gaÓhissÈmÈ’ti vadanti, pÈkÈre abhinneyeva tesaÑ PabhÈvatiÑ pesessÈmÈ”ti 
vatvÈ gÈthamÈhaÑ su–  
 
 34. “Ete nÈgÈ upatthaddhÈ, sabbe tiÔÔhanti vammitÈ. 
 PurÈ maddanti pÈkÈraÑ, Ènente’taÑ PabhÈvatin”ti. 

 Tattha upatthaddhÈti atithaddhÈ dappitÈ. Œnente’taÑ PabhÈvatinti 
Ènentu etaÑ PabhÈvatinti sÈsanÈni pahiÓiÑsu. TasmÈ yÈva ete nÈgÈ pÈkÈraÑ 
na maddanti, tÈva nesaÑ PabhÈvatiÑ pesehi mahÈrÈjÈti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “sacÈhaÑ ekassa PabhÈvatiÑ pesessÈmi, sesÈ yuddhaÑ 
karissanti, na sakkÈ ekassa dÈtuÑ, sakalajambudÊpe aggarÈjÈnaÑ ‘vir|po’ti 
chaÉÉetvÈ ÈgatÈ Ègamanassa phalaÑ labhatu, vadhitvÈna naÑ satta khaÓÉÈni 
katvÈ sattannaÑ khattiyÈnaÑ pesessÈmÊ”ti vadanto anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 35. “Satta bile1 karitvÈna, ahametaÑ PabhÈvatiÑ. 
 KhattiyÈnaÑ padassÈmi, ye maÑ hantuÑ idhÈgatÈ”ti. 

 Tassa sÈ kathÈ sakalanivesane pÈkaÔÈ ahosi. ParicÈrikÈ gantvÈ “rÈjÈ kira 
taÑ satta khaÓÉÈni katvÈ sattannaÑ rÈj|naÑ pesessatÊ”ti PabhÈvatiyÈ 
ÈrocesuÑ. SÈ maraÓabhayabhÊtÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya bhaginÊhi parivutÈ mÈtu 
sirigabbhaÑ agamÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. KhaÓÉe (SÊ, SyÈ, I) 
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 36. “AvuÔÔhahi rÈjaputtÊ, sÈmÈ koseyyavÈsinÊ. 
 AssupuÓÓehi nettehi, dÈsÊgaÓapurakkhatÈ”ti. 

 Tattha sÈmÈti suvaÓÓavaÓÓÈ. KoseyyavÈsinÊti 
suvaÓÓakhacitakoseyyanivasanÈ.  

 SÈ mÈtu santikaÑ gantvÈ mÈtaraÑ vanditvÈ paridevamÈnÈ Èha– 
 
 37. “TaÑ n|na kakk|panisevitaÑ mukhaÑ, 
 ŒdÈsadantÈtharupaccavekkhitaÑ. 
 SubhaÑ sunettaÑ virajaÑ ana~gaÓaÑ, 
 ChuddhaÑ vane Ôhassati khattiyehi. 
 
 38. Te n|na me asite vellitagge, 
 Kese mud| candanasÈralitte. 
 SamÈkule sÊvathikÈya majjhe, 
 PÈdehi gijjhÈ parikaÉÉhissanti. 
 
 39. TÈ n|na me tambanakhÈ sulomÈ, 
 BÈhÈ mud| candanasÈralittÈ. 
 ChinnÈ vane ujjhitÈ khattiyehi, 
 Gayha dha~ko gacchati yenakÈmaÑ. 
 
 40. Te n|na tÈl|panibhe alambe, 
 Nisevite kÈsikacandanena. 
 Thanesu me lambissati si~gÈlo, 
 MÈt|va putto taruÓo tan|jo. 
 
 41. TaÑ n|na soÓiÑ puthulaÑ sukoÔÔitaÑ, 
 NisevitaÑ kaÒcanamekhalÈhi. 
 ChinnaÑ vane khattiyehÊ avatthaÑ, 
 Si~gÈlasa~ghÈ parikaÉÉhissanti1. 
 
 42. SoÓÈ dha~kÈ si~gÈlÈ ca, ye caÒÒe santi dÈÔhino. 
 AjarÈ n|na hessanti, bhakkhayitvÈ PabhÈvatiÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. GayhÈ vako gacchati yenakÈmaÑ (I), gayha dha~ko gacchati yenakÈmaÑ (SyÈ, Ka) 
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 43. Sace maÑsÈni hariÑsu, khattiyÈ d|ragÈmino. 
 AÔÔhÊni amma yÈcitvÈ, anupathe dahÈtha naÑ. 
 
 44. KhettÈni amma kÈretvÈ, kaÓikÈrettha ropaya. 
 YadÈ te pupphitÈ assu, hemantÈnaÑ himaccaye. 
 SareyyÈtha mamaÑ amma, evaÑvaÓÓÈ PabhÈvatÊ”ti. 

 Tattha kakk|panisevitanti 
sÈsapakakkaloÓakakkamattikakakkatilakakkahaliddikakkamukhacuÓÓakehi 
imehi paÒcahi kakkehi upanisevitaÑ. ŒdÈsadantÈtharupaccavekkhitanti 
dantamayatharumhi ÈdÈse paccavekkhitaÑ tattha oloketvÈ maÓÉitaÑ. 
Subhanti subhamukhaÑ. Virajanti vigatarajaÑ nimmalaÑ. Ana~gaÓanti 
gaÓÉapiÄakÈdidosarahitaÑ. Chuddhanti amma evar|paÑ mama mukhaÑ 
addhÈ idÈni khattiyehi chaÉÉitaÑ vane araÒÒe ÔhassatÊti paridevati. Asiteti 
kÈÄake. Vellitaggeti unnatagge1. SÊvathikÈyÈti susÈnamhi. 
ParikaÉÉhissantÊti2 evar|pe mama kese manussamaÑsakhÈdakÈ gijjhÈ 
pÈdehi paharitvÈ n|na parikaÉÉhissanti. Gayha dha~ko gacchati 
yenakÈmanti amma mama evar|paÑ bÈhaÑ n|na dha~ko gahetvÈ luÒcitvÈ 
khÈdanto yenakÈmaÑ gacchissati. 

 TÈl|panibheti suvaÓÓatÈlaphalasadise. KÈsikacandanenÈti 
sukhumacandanena nisevite. Thanesu meti amma mama susÈne patitÈya 
evar|pe thane disvÈ mukhena ÉaÑsitvÈ tesu me thanesu attano tanujo mÈtu 
taruÓaputto viya n|na si~gÈlo lambissati. SoÓinti kaÔiÑ. SukoÔÔitanti 
gohanukena paharitvÈ suvaÉÉhitaÑ. Avatthanti chaÉÉitaÑ. BhakkhayitvÈti 
amma ete ettakÈ n|na mama maÑsaÑ khÈditvÈ ajarÈ bhavissanti.  

 Sace maÑsÈni hariÑs|ti3 amma sace te khattiyÈ mayi paÔibaddhacittÈ 
mama maÑsÈni hareyyuÑ, atha tumhe aÔÔhÊni yÈcitvÈ anupathe dahÈthanaÑ, 
ja~ghamaggamahÈmaggÈnaÑ antare daheyyÈthÈti vadati. KhettÈnÊti amma 
mama jhÈpitaÔÔhÈne mÈlÈdivatth|ni kÈretvÈ ettha etesu khettesu 
kaÓikÈrarukkhe ropaya. Himaccayeti himapÈtÈtikkame phagguÓamÈse. 
SareyyÈthÈti tesaÑ pupphÈnaÑ suvaÓÓaca~koÔakaÑ p|retvÈ |r|su ÔhapetvÈ 
mama dhÊtÈ PabhÈvatÊ evaÑvaÓÓÈti sareyyÈtha. 
______________________________________________________________ 
 1. Natagge (I), vinata-agge (Ka) 2. ParikaÉÉhayantÊti (SÊ, SyÈ, I) 
 3. HÈresunti (SÊ, SyÈ) 
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 Iti sÈ maraÓabhayatajjitÈ mÈtu santike vilapi. MaddarÈjÈpi “pharasuÒca 
gaÓÉikaÒca1 gahetvÈ coraghÈtako idheva Ègacchat|”ti ÈÓÈpesi. Tassa 
ÈgamanaÑ sakalarÈjagehe pÈkaÔaÑ ahosi. Athassa ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ 
PabhÈvatiyÈ mÈtÈ uÔÔhÈyÈsanÈ sokasamappitÈ raÒÒo santikaÑ agamÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 45. “TassÈ mÈtÈ udaÔÔhÈsi, khattiyÈ devavaÓÓinÊ. 
 DisvÈ asiÒca s|naÒca, raÒÒo maddassantepure”ti. 

 Tattha udaÔÔhÈsÊti ÈsanÈ uÔÔhÈya raÒÒo santikaÑ gantvÈ aÔÔhÈsi. DisvÈ 
asiÒca s|naÒcÈti antepuramhi ala~katamahÈtale raÒÒo purato nikkhittaÑ 
pharasuÒca gaÓÉikaÒca disvÈ vilapantÊ gÈthamÈha– 
 
 46. “IminÈ n|na asinÈ, susaÒÒaÑ tanumajjhimaÑ. 
 DhÊtaraÑ madda2 hantvÈna, khattiyÈnaÑ padassasÊ”ti. 

 Tattha asinÈti pharasuÑ sandhÈyÈha. So hi imasmiÑ ÔhÈne asi nÈma 
jÈto. SusaÒÒaÑ tanumajjhimanti suÔÔhu saÒÒÈtaÑ tanumajjhimaÑ. 

 Atha naÑ rÈjÈ saÒÒÈpento Èha “devi kiÑ kathesi, tava dhÊtÈ 
sakalajambudÊpe aggarÈjÈnaÑ ‘vir|po’ti chaÉÉetvÈ gatamagge padavalaÒje 
avinaÔÔheyeva maccuÑ nalÈÔenÈdÈya ÈgatÈ, idÈni attano r|paÑ nissÈya 
ÊdisaÑ phalaÑ labhat|”ti. SÈ tassa vacanaÑ sutvÈ dhÊtu santikaÑ gantvÈ 
vilapantÊ Èha– 
 
 47. “Na me akÈsi vacanaÑ, atthakÈmÈya puttike. 
 SÈ’jja lohitasaÒchannÈ, gacchasi yamasÈdhanaÑ. 
 
 48. EvamÈpajjatÊ poso, pÈpiyaÒca nigacchati. 
 Yo ve hitÈnaÑ vacanaÑ, na karoti3 atthadassinaÑ. 
 
 49. Sace ca ajja dhÈresi, kumÈraÑ cÈrudassanaÑ. 
 Kusena jÈtaÑ khattiyaÑ, suvaÓÓamaÓimekhalaÑ. 
 P|jitaÑ ÒÈtisaÑghehi, na gacchasi yamakkhayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhaÓÉikaÒca (Ka) 2. Mama (SÊ, SyÈ), maddo (I) 3. Na karaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 50. Yatthassu bherÊ nadati, kuÒjaro ca nik|jati. 
 KhattiyÈnaÑ kule bhadde, kinnu sukhataraÑ tato. 
 
 51. Asso ca sisati dvÈre, kumÈro uparodati. 
 KhattiyÈnaÑ kule bhadde, kinnu sukhataraÑ tato. 
 
 52. May|rakoÒcÈbhirude, kokilÈbhinik|jite. 
 KhattiyÈnaÑ kule bhadde, kinnu sukhataraÑ tato”ti. 

 Tattha puttiketi taÑ Èlapati. IdaÑ vuttaÑ hoti–amma idha kiÑ 
karissasi, sÈmikassa santikaÑ gaccha, mÈ r|pamadena majjÊti evaÑ 
yÈcantiyÈpi me vacanaÑ na akÈsi, sÈ tvaÑ ajja lohitasaÒchannÈ gacchasi 
yamasÈdhanaÑ, maccurÈjassa bhavanaÑ gamissasÊti. PÈpiyaÒcÈti ito 
pÈpataraÒca nigacchati. Sace ca ajja1 dhÈresÊti amma sace tvaÑ cittassa 
vasaÑ agantvÈ KusanarindaÑ paÔicca laddhaÑ attano r|pena sadisaÑ 
cÈrudassanaÑ kumÈraÑ ajja dhÈrayissasi. Yamakkhayanti evaÑ sante 
yamanivesanaÑ na gaccheyyÈsi. Tatoti yamhi khattiyakule ayaÑ vibh|ti, 
tamhÈ nÈnÈbherisaddena ceva mattavÈraÓakoÒcanÈdena ca ninnÈditÈ 
KusÈvatÊrÈjakulÈ kinnu sukhataraÑ disvÈ idhÈgatÈsÊti attho. SisatÊti hasati2. 
KumÈroti susikkhito gandhabbakumÈro. UparodatÊti nÈnÈt|riyÈni gahetvÈ 
upahÈraÑ karoti. KokilÈbhinik|jiteti KusarÈjakule sÈyaÑ pÈto 
pavattanaccagÊtavÈdit|pahÈraÑ paÔippharantÊ3 viya kokilehi abhinik|jite. 

 Iti sÈpi ettakÈhi gÈthÈhi tÈya saddhiÑ sallapitvÈ “sace ajja Kusanarindo 
idha assa, ime satta rÈjÈno palÈpetvÈ mama dhÊtaraÑ dukkhÈ pamocetvÈ 
ÈdÈya gaccheyyÈ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 53. “KahaÑ nu kho sattumaddano, 
 PararaÔÔhappamaddano. 
 Kuso soÄÈrapaÒÒÈÓo, 
 Yo no dukkhÈ pamocaye”ti. 

 Tattha soÄÈrapaÒÒÈÓoti uÄÈrapaÒÒo. 
______________________________________________________________ 
 1. Sace tvaÑ amma (SÊ) 
 2. HasisatÊti hesati (SÊ), hiÑsatÊti hessati (I), hasisatÊti hasati (SyÈ) 
 3. PaÔippharantÊhi (SÊ) 
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 Tato PabhÈvatÊ “mama mÈtu Kusassa vaÓÓaÑ bhaÓantiyÈ mukhaÑ 
nappahoti, ÈcikkhissÈmi tÈvassÈ tassa idheva ÈÄÈrikakammaÑ katvÈ 
vasanabhÈvan”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 54. “Idheva so sattumaddano, pararaÔÔhappamaddano. 
 Kuso soÄÈrapaÒÒÈÓo, yo te sabbe vadhissatÊ”ti. 

 AthassÈ mÈtÈ “ayaÑ maraÓabhayabhÊtÈ vippalapatÊ”ti cintetvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 55. “UmmattikÈ nu bhaÓasi, andhabÈlÈ pabhÈsasi1. 
 Kuso ce Ègato assa, kiÑ na jÈnemu taÑ mayan”ti. 

 Tattha andhabÈlÈti2 samm|ÄhÈ aÒÒÈÓÈ hutvÈ. KiÑ na jÈnem|ti kena 
kÈraÓena taÑ na jÈneyyÈma. So hi antarÈmagge Ôhitova amhÈkaÑ sÈsanaÑ 
peseyya, samussitaddhajÈ catura~ginÊsenÈ paÒÒÈyetha, tvaÑ pana 
maraÓabhayena kathesÊti. 

 SÈ evaÑ vutte “na me mÈtÈ saddahati, tassa idhÈgantvÈ satta mÈse 
vasanabhÈvaÑ na jÈnÈti, dassessÈmi nan”ti cintetvÈ mÈtaraÑ hatthe gahetvÈ 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ hatthaÑ pasÈretvÈ dassentÊ gÈthamÈha– 
 
 56. “Eso ÈÄÈriko poso, kumÈrÊpuramantare. 
 DaÄhaÑ katvÈna saÑvelliÑ, kumbhiÑ dhovati oÓato”ti. 

 Tattha kumÈrÊpuramantareti vÈtapÈne ÔhitÈ tava dhÊtÈnaÑ kumÈrÊnaÑ 
vasanaÔÔhÈnantare naÑ olokehi. SaÑvellinti kacchaÑ bandhitvÈ kumbhiÑ 
dhovati.  

 So kira tadÈ “ajja me manoratho matthakaÑ pÈpuÓissati, addhÈ 
maraÓabhayatajjitÈ PabhÈvatÊ mama ÈgatabhÈvaÑ kathessati, bhÈjanÈni 
dhovitvÈ paÔisÈmessÈmÊ”ti udakaÑ ÈharitvÈ bhÈjanÈni dhovituÑ Èrabhi. 
Atha naÑ mÈtÈ paribhÈsantÊ gÈthamÈha– 
 
 57. “VeÓÊ tvamasi caÓÉÈlÊ, ad|’si kulagandhinÊ. 
 KathaÑ maddakule jÈtÈ, dÈsaÑ kayirÈsi kÈmukan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Œdu bÈlÈva bhÈsasi (SÊ, SyÈ) 2. BÈlÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha veÓÊti tacchikÈ. Ad|’si kulagandhinÊti udÈhu tvaÑ kulad|sikÈ. 
KÈmukanti kathaÑ nÈma tvaÑ evar|pe kule jÈtÈ attano sÈmikaÑ dÈsaÑ 
kareyyÈsÊti. 

 Tato PabhÈvatÊ “mama mÈtÈ imassa maÑ nissÈya evaÑ vasanabhÈvaÑ 
na jÈnÈti maÒÒe”ti cintetvÈ itaraÑ gÈthamÈha– 
 
 58. “Namhi veÓÊ na caÓÉÈlÊ, na camhi kulagandhinÊ. 
 OkkÈkaputto bhaddante, tvaÑ nu dÈsoti maÒÒasÊ”ti. 

 Tattha OkkÈkaputtoti amma esa OkkÈkaputto, tvaÑ pana “dÈso”ti 
maÒÒasi, kasmÈ naÑ ahaÑ “dÈso”ti kathessÈmÊti.  

 IdÈnissa yasaÑ vaÓÓentÊ Èha– 
 
 59. “Yo brÈhmaÓasahassÈni, sadÈ bhojeti vÊsatiÑ. 
 OkkÈkaputto bhaddante, tvaÑ nu dÈsoti maÒÒasi. 
 
 60. Yassa nÈgasahassÈni, sadÈ yojenti vÊsatiÑ. 
 OkkÈkaputto bhaddante, tvaÑ nu dÈsoti maÒÒasi. 
 
 61. Yassa assasahassÈni, sadÈ yojenti vÊsatiÑ. 
 OkkÈkaputto bhaddante, tvaÑ nu dÈsoti maÒÒasi. 
 
 62. Yassa rathasahassÈni, sadÈ yojenti vÊsatiÑ. 
 OkkÈkaputto bhaddante, tvaÑ nu dÈsoti maÒÒasi. 
 (Yassa usabhasahassÈni, sadÈ yojenti vÊsatiÑ. 
 OkkÈkaputto bhaddante, tvaÑ nu dÈsoti maÒÒasi)1. 
 
 63. Yassa dhenusahassÈni, sadÈ duhanti vÊsatiÑ. 
 OkkÈkaputto bhaddante, tvaÑ nu dÈsoti maÒÒasÊ”ti. 

 EvaÑ tÈya paÒcahi gÈthÈhi mahÈsattassa yaso vaÓÓito. AthassÈ mÈtÈ 
“ayaÑ asambhitÈ2 kathaÑ katheti, addhÈ evametan”ti saddahitvÈ raÒÒo 
santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ Èrocesi. So vegena PabhÈvatiyÈ 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) ayaÑ gÈthÈ SÊ-I-potthakesuyeva dissati. 2. AchambhitÈ (SyÈ) 
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santikaÑ gantvÈ “saccaÑ kira amma KusarÈjÈ idhÈgato”ti. Œma tÈta; ajjassa 
satta mÈsÈ atikkantÈ1 tava dhÊtÈnaÑ ÈÄÈrikattaÑ karontassÈti. So tassÈ 
asaddahanto KhujjaÑ pucchitvÈ yathÈbh|taÑ sutvÈ dhÊtaraÑ garahanto 
gÈthamÈha– 
 
 64. “Taggha te dukkaÔaÑ bÈle, yaÑ khattiyaÑ mahabbalaÑ. 
 NÈgaÑ maÓÉ|kavaÓÓena, na taÑ akkhÈsi’dhÈgatan”ti. 

 Tattha tagghÈti ekaÑseneva. 

 So dhÊtaraÑ garahitvÈ vegena tassa santikaÑ gantvÈ katapaÔisanthÈro 
aÒjaliÑ paggayha attano accayaÑ dassento gÈthamÈha– 
 
 65. “AparÈdhaÑ mahÈrÈja, tvaÑ no khama rathesabha. 
 YaÑ taÑ aÒÒÈtavesena, nÈÒÒÈsimhÈ idhÈgatan”ti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “sacÈhaÑ pharusaÑ vakkhÈmi, idhevassa 
hadayaÑ phalissati, assÈsessÈmi nan”ti cintetvÈ bhÈjanantare Ôhitova itaraÑ 
gÈthamÈha– 
 
 66. “MÈdisassa na taÑ channaÑ, yohaÑ ÈÄÈriko bhave. 
 TvaÒÒeva me pasÊdassu, natthi te deva dukkaÔan”ti. 

 RÈjÈ tassa santikÈ paÔisanthÈraÑ labhitvÈ pÈsÈdaÑ abhiruhitvÈ 
PabhÈvatiÑ pakkosÈpetvÈ khamÈpanatthÈya pesetuÑ gÈthamÈha– 
 
 67. “Gaccha bÈle khamÈpehi, KusarÈjaÑ mahabbalaÑ. 
 KhamÈpito Kuso rÈjÈ, so te dassati jÊvitan”ti. 

 SÈ pitu vacanaÑ sutvÈ bhaginÊhi ceva paricÈrikÈhi ca parivutÈ tassa 
santikaÑ agamÈsi. Sopi kammakÈravesena Ôhitova tassÈ attano santikaÑ 
ÈgamanaÑ ÒatvÈ “ajja PabhÈvatiyÈ mÈnaÑ bhinditvÈ pÈdam|le naÑ kalale 
nipajjÈpessÈmÊ”ti sabbaÑ attanÈ ÈbhataÑ udakaÑ chaÉÉetvÈ 
khalamaÓÉalamattaÑ ÔhÈnaÑ madditvÈ ekakalalaÑ akÈsi. SÈ tassa santikaÑ 
gantvÈ tassa pÈdesu2 nipatitvÈ kalalapiÔÔhe nipannÈ taÑ khamÈpesi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. Sattamo mÈso (Ka) 2. PÈdam|lesu (SyÈ) 
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 68. “Pitussa vacanaÑ sutvÈ, devavaÓÓÊ PabhÈvatÊ. 
 SirasÈ aggahÊ pÈde, KusarÈjaÑ mahabbalan”ti. 

 Tattha sirasÈti sirasÈ nipatitvÈ KusarÈjÈnaÑ pÈde aggahesÊti. 

 GahetvÈ ca pana naÑ khamÈpentÊ tisso gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 69. “YÈ’mÈ ratyo atikkantÈ, tÈ’mÈ deva tayÈ vinÈ. 
 Vande te sirasÈ pÈde, mÈ me kujjha rathesabha. 
 
 70. SabbaÑ te paÔijÈnÈmi, mahÈrÈja suÓohi me. 
 Na cÈpi appiyaÑ tuyhaÑ, kareyyÈmi ahaÑ puna. 
 
 71. EvaÑ ce yÈcamÈnÈya, vacanaÑ me na kÈhasi. 
 IdÈni maÑ tÈto hantvÈ, khattiyÈnaÑ padassatÊ”ti. 

 Tattha ratyoti rattiyo. TÈ’mÈti tÈ imÈ sabbÈpi tayÈ vinÈ atikkantÈ. 
SabbaÑ1 te paÔijÈnÈmÊti mahÈrÈja ettakaÑ kÈlaÑ mayÈ tava appiyameva 
kataÑ, idaÑ te ahaÑ sabbaÑ1 paÔijÈnÈmi, aparampi suÓohi me, ito 
paÔÔhÈyÈhaÑ puna tuyhaÑ appiyaÑ na karissÈmi. EvaÑ ceti sace evaÑ 
yÈcamÈnÈya mama tvaÑ vacanaÑ na karissasÊti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “sacÈhaÑ’imaÑ tvaÒceva jÈnissasÊ’ti vakkhÈmi, 
hadayamassÈ phalissati, assÈsessÈmi nan”ti cintetvÈ Èha– 
 
 72. “EvaÑ te yÈcamÈnÈya, kiÑ na kÈhÈmi te vaco. 
 Vikuddho tya’smi kalyÈÓi, mÈ tvaÑ bhÈyi PabhÈvati. 
 
 73. SabbaÑ te paÔijÈnÈmi, rÈjaputti suÓohi me. 
 Na cÈpi appiyaÑ tuyhaÑ, kareyyÈmi ahaÑ puna. 
 
 74. Tava kÈmÈ hi sussoÓi, pahu dukkhaÑ titikkhisaÑ. 
 BahuÑ maddakulaÑ hantvÈ, nayituÑ taÑ PabhÈvatÊ”ti. 

 Tattha kiÑ na kÈhÈmÊti kiÑ kÈraÓÈ tava vacanaÑ na karissÈmi. 
Vikuddho tya’smÊti vikuddho nikkopo te asmi. SabbaÑ1 teti 
vikuddhabhÈvaÒca idÈni appiyakaraÓaÒca ubhayaÑ te idaÑ sabbameva2 
paÔijÈnÈmi. Tava kÈmÈti 
______________________________________________________________ 
 1. SaccaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. Saccameva (SÊ, SyÈ, I) 
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tava kÈmena taÑ icchamÈno. Titikkhisanti adhivÈsemi. BahuÑ maddakulaÑ 
hantvÈ nayituÑ tanti bahumaddarÈjakulaÑ hanitvÈ balakkÈrena taÑ netuÑ 
samatthoti. 

 Atha so Sakkassa devaraÒÒo paricÈrikaÑ viya taÑ attano paricÈrikaÑ 
disvÈ khattiyamÈnaÑ uppÈdetvÈ “mayi kira dharamÈneyeva mama bhariyaÑ 
aÒÒe gahetvÈ gamissantÊ”ti sÊho viya rÈja~gaÓe vijambhamÈno 
“sakalanagaravÈsino me ÈgatabhÈvaÑ jÈnant|”ti vagganto nadanto seÄento 
apphoÔento “idÈni te jÊvaggÈhaÑ gahessÈmi, rathÈdayo me yojent|”ti 
anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 75. “Yojayantu rathe asse, nÈnÈcitte samÈhite. 
 Atha dakkhatha me vegaÑ, vidhamantassa sattavo”ti. 

 Tattha nÈnÈcitteti nÈnÈla~kÈravicitte. SamÈhiteti asse sandhÈya vuttaÑ, 
susikkhite nibbisevaneti attho. Atha dakkhatha me veganti atha me 
parakkamaÑ passissathÈti. 

 Satt|naÑ gaÓhanaÑ nÈma mayhaÑ bhÈro, gaccha tvaÑ nhatvÈ 
ala~karitvÈ pÈsÈdaÑ ÈruhÈti taÑ uyyojesi. MaddarÈjÈpissa 
parihÈrakaraÓatthaÑ amacce pahiÓi. Te tassa mahÈnasadvÈreyeva sÈÓiÑ 
parikkhipitvÈ kappake upaÔÔhapesuÑ. So katamassukammo sÊsaÑnhÈto 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito amaccÈdÊhi parivuto “pÈsÈdaÑ abhiruhissÈmÊ”ti 
disÈ viloketvÈ apphoÔesi. Olokita-olokitaÔÔhÈnaÑ vikampi. So “idÈni me 
parakkamaÑ passissathÈ”ti Èha. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ anantaraÑ 
gÈthamÈha– 
 
 76. “TaÒca tattha udikkhiÑsu, raÒÒo maddassantepure. 
 VijambhamÈnaÑ sÊhaÑva, phoÔentaÑ diguÓaÑ bhujan”ti. 

 Tassattho–taÒca tattha vijambhantaÑ apphoÔentaÑ raÒÒo antepure 
vÈtapÈnÈni vivaritvÈ itthiyo udikkhiÑs|ti. 

 Athassa MaddarÈjÈ kata-ÈneÒjakÈraÓaÑ ala~katavaravÈraÓaÑ pesesi. So 
samussitasetacchattaÑ hatthikkhandhaÑ Èruyha “PabhÈvatiÑ ÈnethÈ”ti 
tampi pacchato nisÊdÈpetvÈ catura~giniyÈ senÈya parivuto 
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pÈcÊnadvÈrena nikkhamitvÈ parasenaÑ oloketvÈ “ahaÑ KusarÈjÈ, jÊvitatthikÈ 
urena1 nipajjant|”ti tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ naditvÈ sattumaddanaÑ akÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 77. “HatthikkhandhaÒca Èruyha, ÈropetvÈ PabhÈvatiÑ. 
 Sa~gÈmaÑ otaritvÈna, sÊhanÈdaÑ nadÊ kuso. 
 
 78. Tassa taÑ nadato sutvÈ, sÊhasse’vi’tare migÈ. 
 KhattiyÈ vipalÈyiÑsu, KusasaddabhayaÔÔitÈ. 
 
 79. HatthÈrohÈ anÊkaÔÔhÈ, rathikÈ pattikÈrakÈ. 
 AÒÒamaÒÒassa chindanti, KusasaddabhayaÔÔitÈ. 
 
 80. TasmiÑ sa~gÈmasÊsasmiÑ, passitvÈ haÔÔhamÈnaso. 
 Kusassa raÒÒo devindo, adÈ verocanaÑ maÓiÑ. 
 
 81. So taÑ vijjhitvÈ sa~gÈmaÑ, laddhÈ verocanaÑ maÓiÑ. 
 Hatthikkhandhagato rÈjÈ, pÈvekkhi nagaraÑ puraÑ. 
 
 82. JÊvaggÈhaÑ gahetvÈna, bandhitvÈ satta khattiye. 
 Sasurass|panÈmesi, ime te deva sattavo. 
 
 83. Sabbeva te vasaÑ gatÈ, amittÈ vihatÈ tava. 
 KÈmaÑ karohi te tayÈ, muÒca vÈ te hanassu vÈ”ti. 

 Tattha vipalÈyiÑs|ti satiÑ paccupaÔÔhÈpetuÑ asakkontÈ vipallatthacittÈ 
bhijjiÑsu. KusasaddabhayaÔÔitÈti KusaraÒÒo saddaÑ nissÈya jÈtena bhayena 
upaddutÈ muÄhacittÈ. AÒÒamaÒÒassa chindantÊti aÒÒamaÒÒaÑ chindanti 
maddanti. “BhindiÑs|”tipi2 pÈÔho. Tasminti evaÑ bodhisattassa 
saddasavaneneva sa~gÈme bhinne tasmiÑ sa~gÈmasÊse taÑ mahÈsattassa 
parakkamaÑ passitvÈ tuÔÔhahadayo Sakko verocanaÑ nÈma maÓikkhandhaÑ 
tassa adÈsi. NagaraÑ puranti nagarasa~khÈtaÑ puraÑ. BandhitvÈti 
tesaÒÒeva uttari sÈÔakena pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ. KÈmaÑ karohi te tayÈti 
tvaÑ attano kÈmaÑ icchiÑ ruciÑ karohi, ete hi tayÈ dÈsÈ katÈyevÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Udarena (I) 2. ChindiÑs|tipi (I) 
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 RÈjÈ Èha– 
 
 84. “Tuyheva sattavo ete, na hi te mayha sattavo. 
 TvaÒÒeva no mahÈrÈja, muÒca vÈ te hanassu vÈ”ti. 

 Tattha tvaÒÒeva noti mahÈrÈja tvaÑyeva amhÈkaÑ issaroti. 

 EvaÑ vutte mahÈsatto “kiÑ imehi mÈritehi, mÈ tesaÑ ÈgamanaÑ 
niratthakaÑ hotu, PabhÈvatiyÈ kaniÔÔhÈ satta MaddarÈjadhÊtaro atthi, tÈ 
nesaÑ dÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 85. “ImÈ te dhÊtaro satta, devakaÒÒ|pamÈ subhÈ. 
 DadÈhi nesaÑ ekekaÑ, hontu jÈmÈtaro tavÈ”ti. 

 Atha naÑ rÈjÈ Èha1– 
 
 86. “AmhÈkaÒceva tÈsaÒca, tvaÑ no sabbesamissaro. 
 TvaÒÒeva no mahÈrÈja, dehi nesaÑ yadicchasÊ”ti. 

 Tattha tvaÑ no sabbesanti mahÈrÈja Kusanarinda kiÑ vadesi, tvaÒÒeva 
etesaÒca sattannaÑ rÈj|naÑ mamaÒca imÈsaÒca sabbesaÑ no issaro. 
YadicchasÊti yadi icchasi, yassa vÈ yaÑ dÈtuÑ icchasi, tassa taÑ dehÊti. 

 EvaÑ vutte so tÈ sabbÈpi ala~kÈrÈpetvÈ ekekassa raÒÒo ekekaÑ adÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ paÒca gÈthÈyo abhÈsi– 
 
 87. “Ekamekassa ekekaÑ, adÈ SÊhassaro kuso. 
 KhattiyÈnaÑ tadÈ tesaÑ, raÒÒo Maddassa dhÊtaro. 
 
 88. PÊÓitÈ tena lÈbhena, tuÔÔhÈ SÊhassare kuse. 
 SakaraÔÔhÈni pÈyiÑsu, khattiyÈ satta tÈvade. 
 
 89. PabhÈvatiÒca ÈdÈya, maÓiÑ verocanaÑ subhaÑ. 
 KusÈvatiÑ Kuso rÈjÈ, agamÈsi mahabbalo. 
 
 90. Tyassu ekarathe yantÈ, pavisantÈ KusÈvatiÑ. 
 SamÈnÈ vaÓÓar|pena, nÈÒÒamaÒÒÈtirocisuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ sutvÈ maddarÈjÈ attano dhÊtaro dÈtuÑ icchanto gÈthamÈha (SÊ, SyÈ) 
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 91. MÈtÈ puttena saÑgacchi, ubhayo ca JayampatÊ. 
 SamaggÈ te tadÈ ÈsuÑ, phÊtaÑ dharaÓimÈvasun”ti. 

 Tattha pÊÓitÈti santappitÈ. PÈyiÑs|ti idÈni appamattÈ bhaveyyÈthÈti 
Kusanarindena ovaditÈ agamaÑsu. AgamÈsÊti katipÈhaÑ vasitvÈ “amhÈkaÑ 
raÔÔhaÑ gamissÈmÈ”ti sasuraÑ ÈpucchitvÈ gato. Ekarathe yantÈti dvepi 
ekarathaÑ abhiruyha gacchantÈ. SamÈnÈ vaÓÓar|penÈti vaÓÓena ca r|pena 
ca samÈnÈ hutvÈ. NÈÒÒamaÒÒÈtirocisunti eko ekaÑ nÈtikkami. 
MaÓiratanÈnubhÈvena kira mahÈsatto abhir|po ahosi suvaÓÓavaÓÓo 
sobhaggappatto, (so kira pubbe Paccekabuddhassa piÓÉapÈtanissandena 
BuddhapaÔimÈkaraÓanissandena ca evaÑ tejavanto ahosi.)1 SaÑgacchÊti 
athassa mÈtÈ mahÈsattassa ÈgamanaÑ sutvÈ nagare bheriÑ carÈpetvÈ 
mahÈsattassa bahuÑ paÓÓÈkÈraÑ ÈdÈya paccuggamanaÑ katvÈ samÈgacchi. 
Sopi mÈtarÈ saddhiÑ yeva nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ sattÈhaÑ 
chaÓakÊÄaÑ kÊÄitvÈ ala~katapÈsÈdatalaÑ abhiruhi. Tepi ubho JayampatikÈ 
samaggÈ ahesuÑ, tato paÔÔhÈya yÈvajÊvaÑ samaggÈ sammodamÈnÈ phÊtaÑ 
dharaÓiÑ ajjhÈvasiÑs|ti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi, saccapariyosÈne ukkaÓÔhitabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 
TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, kaniÔÔho Œnando, KhujjÈ 
KhujjuttarÈ, PabhÈvatÊ RÈhulamÈtÈ, parisÈ BuddhaparisÈ, KusarÈjÈ pana 
ahameva ahosinti. 
 

KusarÈjajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ. 
_____ 

 
2. SoÓanandajÈtakavaÓÓanÈ (532) 

 DevatÈ nu’si gandhabboti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
mÈtuposakabhikkhuÑ Èrabbha kathesi. Vatthu SÈmajÈtake2 vatthusadisaÑ. 
TadÈ pana SatthÈ “mÈ bhikkhave imaÑ bhikkhuÑ ujjhÈyittha, 
porÈÓakapaÓÉitÈ sakalajambudÊpe rajjaÑ labhamÈnÈpi taÑ aggahetvÈ 
mÈtÈpitaro posiÑsuyevÈ”ti vatvÈ atÊtaÑ Èhari. 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Etthantare pÈÔho SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 2. Khu 6. 174 piÔÔhe. 
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 AtÊte bÈrÈÓasÊ BrahmavaÉÉhanaÑ nÈma nagaraÑ ahosi. Tattha Manojo 
nÈma rÈjÈ rajjaÑ kÈresi. Tattha aÒÒataro asÊtikoÔivibhavo 
brÈhmaÓamahÈsÈlo aputtako ahosi. Tassa brÈhmaÓÊ teneva “bhoti puttaÑ 
patthehÊ”ti vuttÈ patthesi. Atha bodhisatto brahmalokÈ cavitvÈ tassÈ 
kucchismiÑ paÔisandhiÑ gaÓhi, jÈtassa cassa “SoÓakumÈro”ti nÈmaÑ 
kariÑsu. Tassa padasÈ gamanakÈle aÒÒopi satto brahmalokÈ cavitvÈ 
tassÈyeva kucchimhi paÔisandhiÑ gaÓhi, tassa jÈtassa “NandakumÈro”ti 
nÈmaÑ kariÑsu. TesaÑ uggahitavedÈnaÑ sabbasippesu nipphattiÑ 
pattÈnaÑ vayappattÈnaÑ1 r|pasampadaÑ disvÈ brÈhmaÓo brÈhmaÓiÑ 
ÈmantetvÈ “bhoti puttaÑ SoÓakumÈraÑ gharabandhanena bandhissÈmÈ”ti 
Èha. SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ puttassa tamatthaÑ Ècikkhi. So “alaÑ 
amma mayhaÑ gharÈvÈsena, ahaÑ yÈvajÊvaÑ tumhe paÔijaggitvÈ tumhÈkaÑ 
accayena HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajissÈmÊ”ti Èha. SÈ brÈhmaÓassa 
etamatthaÑ Èrocesi. 

 Te punappunaÑ kathentÈpi tassa cittaÑ alabhitvÈ NandakumÈraÑ 
ÈmantetvÈ “tÈta tena hi tvaÑ kuÔumbaÑ paÔipajjÈhÊ”ti vatvÈ “nÈhaÑ bhÈtarÈ 
chaÉÉitakheÄaÑ sÊsena ukkhipÈmi, ahampi tumhÈkaÑ accayena bhÈtarÈva 
saddhiÑ pabbajissÈmÊ”ti vutte tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “ime dve evaÑ 
taruÓÈva kÈme pajahanti, kima~gaÑ pana mayaÑ, sabbeyeva 
pabbajissÈmÈ”ti cintetvÈ “tÈtÈ kiÑ vo amhÈkaÑ accayena pabbajjÈya, 
idÈneva sabbe mayaÑ pabbajissÈmÈ”ti raÒÒo ÈrocetvÈ sabbaÑ dhanaÑ 
dÈnamukhe vissajjetvÈ dÈsajanaÑ bhujissaÑ katvÈ ÒÈtÊnaÑ dÈtabbayuttakaÑ 
datvÈ cattÈropi janÈ BrahmavaÉÉhananagarÈ nikkhamitvÈ Himavantapadese 
paÒcapadumasaÒchannaÑ saraÑ nissÈya ramaÓÊye vanasaÓÉe assamaÑ 
mÈpetvÈ pabbajitvÈ tattha vasiÑsu. Ubhopi bhÈtaro mÈtÈpitaro paÔijaggiÑsu, 
tesaÑ pÈtova dantakaÔÔhaÒca mukhadhovanaÒca datvÈ paÓÓasÈlaÒca 
pariveÓaÒca sammajjitvÈ pÈnÊyaÑ paribhojanÊyaÑ upaÔÔhapetvÈ araÒÒato 
madhuraphalÈphalÈni ÈharitvÈ mÈtÈpitaro khÈdÈpenti, uÓhena vÈ sÊtena vÈ 
vÈrinÈ nhÈpenti, jaÔÈ sodhenti, pÈdaparikammÈdÊni tesaÑ karonti. 
______________________________________________________________ 
 1. VayappattaÑ (SÊ, SyÈ) 
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 EvaÑ addhÈne gate NandapaÓÉito “mayÈ ÈbhataphalÈphalÈneva 
paÔhamaÑ mÈtÈpitaro khÈdÈpessÈmÊ”ti purato gantvÈ hiyyo ca parahiyyo ca 
gahitaÔÔhÈnato yÈni vÈ tÈni vÈ pÈtova ÈharitvÈ mÈtÈpitaro khÈdÈpesi. Te tÈni 
khÈditvÈ mukhaÑ vikkhÈletvÈ uposathikÈ bhavanti. SoÓapaÓÉito pana d|raÑ 
gantvÈ madhuramadhurÈni supakkasupakkÈni ÈharitvÈ upanÈmesi. Atha naÑ 
“tÈta kaniÔÔhena te ÈbhatÈni mayaÑ pÈtova khÈditvÈ uposathikÈ jÈtÈ, na idÈni 
no attho”ti vadanti. Iti tassa phalÈphalÈni paribhogaÑ na labhanti vinassanti, 
punadivasesupi tathevÈti. EvaÑ so paÒcÈbhiÒÒatÈya d|raÑ gantvÈpi Èharati, 
te pana na khÈdanti. 

 Atha mahÈsatto cintesi “mÈtÈpitaro me sukhumÈlÈ, Nando ca yÈni vÈ 
tÈni vÈ apakkaduppakkÈni phalÈphalÈni ÈharitvÈ khÈdÈpeti, evaÑ sante ime 
na ciraÑ pavattissanti, vÈressÈmi nan”ti. Atha naÑ so ÈmantetvÈ “Nanda ito 
paÔÔhÈya phalÈphalaÑ ÈharitvÈ mamÈgamanaÑ paÔimÈnehi, ubhopi ekatova 
khÈdÈpessÈmÈ”ti Èha. So evaÑ vuttepi attano puÒÒaÑ paccÈsÊsanto na tassa 
vacanamakÈsi. MahÈsatto “Nando mama vacanaÑ akaronto ayuttaÑ karoti, 
palÈpessÈmi naÑ, tato ekakova mÈtÈpitaro paÔijaggissÈmÊ”ti cintetvÈ “Nanda 
tvaÑ anovÈdako paÓÉitÈnaÑ vacanaÑ na karosi, ahaÑ jeÔÔho, mÈtÈpitaro 
mameva bhÈro, ahameva nesaÑ paÔijaggissÈmi, tvaÑ idha vasituÑ na 
lacchasi, aÒÒattha yÈhÊ”ti tassa accharaÑ pahari. 

 So tena palÈpito tassa santike ÔhÈtuÑ asakkonto taÑ vanditvÈ 
mÈtÈpitaro upasa~kamitvÈ tamatthaÑ ÈrocetvÈ attano paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ 
kasiÓaÑ oloketvÈ taÑ divasameva paÒca abhiÒÒÈyo aÔÔha samÈpattiyo 
nibbattetvÈ cintesi “ahaÑ SinerupÈdato ratanavÈlukÈ ÈharitvÈ mama bhÈtu 
paÓÓasÈlÈya pariveÓe okiritvÈ bhÈtaraÑ khamÈpetuÑ pahomi, evampi na 
sobhissati, Anotattato udakaÑ ÈharitvÈ mama bhÈtu paÓÓasÈlÈya pariveÓe 
osiÒcitvÈ bhÈtaraÑ khamÈpetuÑ pahomi, evampi na sobhissati, sace me 
bhÈtaraÑ devatÈnaÑ vasena khamÈpeyyaÑ, cattÈro ca mahÈrÈjÈno SakkaÒca 
ÈnetvÈ bhÈtaraÑ khamÈpetuÑ pahomi, evampi na sobhissati, 
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sakalajambudÊpe ManojaÑ aggarÈjÈnaÑ ÈdiÑ katvÈ rÈjÈno ÈnetvÈ 
khamÈpessÈmi, evaÑ sante mama bhÈtu guÓo sakalajambudÊpe avattharitvÈ 
gamissati, candimas|riyo viya paÒÒÈyissatÊ”ti. So tÈvadeva iddhiyÈ gantvÈ 
BrahmavaÉÉhananagare tassa raÒÒo nivesanadvÈre otaritvÈ Ôhito “eko kira 
vo tÈpaso daÔÔhukÈmo”ti raÒÒo ÈrocÈpesi. RÈjÈ “kiÑ pabbajitassa mayÈ 
diÔÔhena, ÈhÈratthÈya Ègato bhavissatÊ”ti bhattaÑ pahiÓi, so bhattaÑ na 
icchi. TaÓÉulaÑ pahiÓi, taÓÉulaÑ na icchi. VatthÈni pahiÓi, vatthÈni na 
icchi. Tamb|laÑ pahiÓi, tamb|laÑ na icchi. Athassa santike d|taÑ pesesi 
“kimatthaÑ ÈgatosÊ”ti. So d|tena puÔÔho “rÈjÈnaÑ upaÔÔhahituÑ ÈgatomhÊ”ti 
Èha. RÈjÈ taÑ sutvÈ “bah| mama upaÔÔhÈkÈ, attanova tÈpasadhammaÑ 
karot|”ti pesesi. So taÑ sutvÈ “ahaÑ tumhÈkaÑ attano balena 
sakalajambudÊpe rajjaÑ gahetvÈ dassÈmÊ”ti Èha. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ cintesi “pabbajitÈ nÈma paÓÉitÈ, kiÒci upÈyaÑ 
jÈnissantÊ”ti taÑ pakkosÈpetvÈ Èsane nisÊdÈpetvÈ vanditvÈ “bhante tumhe 
kira mayhaÑ sakalajambudÊparajjaÑ gahetvÈ dassathÈ”ti pucchi. Œma 
mahÈrÈjÈti. KathaÑ gaÓhissathÈti. MahÈrÈja antamaso khuddakamakkhikÈya 
pivanamattampi lohitaÑ kassaci anuppÈdetvÈ tava dhanacchedaÑ akatvÈ 
attano iddhiyÈva gahetvÈ dassÈmi, apica kevalaÑ papaÒcaÑ akatvÈ ajjeva 
nikkhamituÑ vaÔÔatÊti. So tassa vacanaÑ saddahitvÈ sena~gaparivuto nagarÈ 
nikkhami. Sace senÈya uÓhaÑ hoti, NandapaÓÉito attano iddhiyÈ chÈyaÑ 
katvÈ sÊtaÑ karoti, deve vassante senÈya upari vassituÑ na deti, sÊtaÑ vÈ 
uÓhaÑ vÈ vÈreti, magge khÈÓukaÓÔakÈdayo sabbaparissaye antaradhÈpeti, 
maggaÑ kasiÓamaÓÉalaÑ viya samaÑ katvÈ sayaÑ ÈkÈse cammakhaÓÉaÑ 
pattharitvÈ palla~kena nisinno senÈya parivuto gacchati. 

 EvaÑ senaÑ ÈdÈya paÔhamaÑ KosalaraÔÔhaÑ gantvÈ nagarassÈvid|re 
khandhÈvÈraÑ nivÈsÈpetvÈ “yuddhaÑ vÈ no detu setacchattaÑ vÈ”ti 
KosalaraÒÒo d|taÑ pÈhesi. So kujjhitvÈ “kiÑ ahaÑ na rÈjÈ”ti “yuddhaÑ 
dammÊ “ti senÈya purakkhato nikkhami. Dve senÈ yujjhituÑ ÈrabhiÑsu. 
NandapaÓÉito dvinnampi antare attano nisÊdanaÑ ajinacammaÑ mahantaÑ 
katvÈ pasÈretvÈ 
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dvÊhipi senÈhi khittasare cammeneva sampaÔicchi. EkasenÈyapi koci 
kaÓÉena viddho nÈma natthi, hatthagatÈnaÑ pana kaÓÉÈnaÑ khayena dvepi 
senÈ nirussÈhÈ aÔÔhaÑsu. NandapaÓÉito ManojarÈjassa santikaÑ gantvÈ “mÈ 
bhÈyi mahÈrÈjÈ”ti assÈsetvÈ Kosalassa santikaÑ gantvÈ “mahÈrÈja mÈ bhÈyi, 
natthi te paripantho, tava rajjaÑ taveva bhavissati, kevalaÑ ManojaraÒÒo 
vasavattÊ hohÊ”ti Èha. So tassa saddahitvÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Atha naÑ 
Manojassa santikaÑ netvÈ “mahÈrÈja KosalarÈjÈ te vase vattati, imassa 
rajjaÑ imasseva hot|”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ taÑ attano vase 
vattetvÈ dve senÈ ÈdÈya A~garaÔÔhaÑ gantvÈ a~gaÑ gahetvÈ tato 
MagadharaÔÔhanti etenupÈyena sakalajambudÊpe rÈjÈno attano vase vattetvÈ 
tato tehi parivuto BrahmavaÉÉhananagarameva gato. RajjaÑ gaÓhanto 
panesa sattannaÑ saÑvaccharÈnaÑ upari sattadivasÈdhikehi sattamÈsehi 
gaÓhi. So ekekarÈjadhÈnito nÈnappakÈraÑ khajjabhojanaÑ ÈharÈpetvÈ 
EkasatarÈjÈno gahetvÈ tehi saddhiÑ sattÈhaÑ mahÈpÈnaÑ pivi. 

 NandapaÓÉito “yÈva rÈjÈ sattÈhaÑ issariyasukhaÑ anubhoti, tÈvassa 
attÈnaÑ na dassessÈmÊ”ti Uttarakurumhi piÓÉÈya caritvÈ Himavante 
KaÒcanaguhÈdvÈre sattÈhaÑ vasi. Manojopi sattame divase attano 
mahantaÑ sirivibhavaÑ oloketvÈ “ayaÑ yaso na mayhaÑ mÈtÈpit|hi, na 
aÒÒehi dinno, NandatÈpasaÑ nissÈya uppanno, taÑ kho pana me 
apassantassa ajja sattamo divaso, kahaÑ nu kho me yasadÈyako”ti 
NandapaÓÉitaÑ sari. So tassa anussaraÓabhÈvaÑ ÒatvÈ ÈgantvÈ purato ÈkÈse 
aÔÔhÈsi. RÈjÈ taÑ disvÈ cintesi “ahaÑ imassa tÈpasassa devatÈbhÈvaÑ vÈ 
manussabhÈvaÑ vÈ na jÈnÈmi, sace esa manusso bhaveyya, 
sakalajambudÊparajjaÑ etasseva dassÈmi. Atha devo, sakkÈramassa 
karissÈmÊ”ti. So taÑ vÊmaÑsanto paÔhamaÑ gÈthamÈha– 
 
 92. “DevatÈ nu’si gandhabbo, adu Sakko purindado. 
 Manussabh|to iddhimÈ, kathaÑ jÈnemu taÑ mayan”ti. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ sabhÈvameva kathento dutiyaÑ gÈthamÈha– 
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 93. “NÈpi devo na gandhabbo, nÈpi Sakko purindado. 
 Manussabh|to iddhimÈ, evaÑ jÈnÈhi bhÈradhÈ”ti. 

 Tattha bhÈradhÈti1 raÔÔhabhÈradhÈritÈya naÑ evaÑ Èlapati. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “manussabh|to kirÈyaÑ mayhaÑ evaÑ bahupakÈro, 
mahantena yasena naÑ santappessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha– 
 
 94. “Katar|pamidaÑ bhoto, veyyÈvaccaÑ anappakaÑ. 
 Devamhi vassamÈnamhi, anovassaÑ bhavaÑ akÈ. 
 
 95. Tato vÈtÈtape ghore, sÊtacchÈyaÑ bhavaÑ akÈ. 
 Tato amittamajjhesu, saratÈÓaÑ bhavaÑ akÈ. 
 
 96. Tato phÊtÈni raÔÔhÈni, vasino te bhavaÑ akÈ. 
 Tato ekasataÑ khatye, anuyante bhavaÑ akÈ. 
 
 97. PatÊtÈ’ssu mayaÑ bhoto, vada taÑ bhaÒjamicchasi. 
 HatthiyÈnaÑ assarathaÑ, nÈriyo ca ala~katÈ. 
 NivesanÈni rammÈni, mayaÑ bhoto dadÈmase. 
 
 98. Atha va’~ge vÈ magadhe, mayaÑ bhoto dadÈmase. 
 Atha vÈ assakÈ’vantÊ, sumanÈ damma te mayaÑ. 
 
 99. UpaÉÉhaÑ vÈpi rajjassa, mayaÑ bhoto dadÈmase. 
 Sace te attho rajjena, anusÈsa yadicchasÊ”ti. 

 Tattha katar|pamidanti katasabhÈvaÑ. VeyyÈvaccanti 
kÈyaveyyÈvatikakammaÑ. Anovassanti avassaÑ, yathÈ devo na vassati, 
tathÈ katanti attho. SÊtacchÈyanti sÊtalaÑ chÈyaÑ. Vasino teti te raÔÔhavÈsino 
amhÈkaÑ vasavattino. Khatyeti khattiye, AÔÔhakathÈyaÑ pana ayameva 
pÈÔho. PatÊtÈ’ssu mayanti tuÔÔhÈ mayaÑ. Vada taÑ bhaÒjamicchasÊti 
bhaÒjanti2 ratanassetaÑ nÈmaÑ, varaÑ te dadÈmi, yaÑ ratanaÑ icchasi, taÑ 
vadehÊti attho. “HatthiyÈnan”ti-ÈdÊhi sar|pato taÑ taÑ ratanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈratÈti (SÊ, I), bhÈrathÈti (SyÈ) 
 2. Vara taÑ bhaÒÒamicchasÊti bhanti (SÊ), vara taÑ bhuÒjamicchasÊti bhuÒjanti (SyÈ) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 337 

dasseti. AssakÈ’vantÊti AssakaraÔÔhaÑ vÈ AvantiraÔÔhaÑ vÈ. RajjenÈti sacepi 
te sakalajambudÊparajjena attho, tampi te datvÈ ahaÑ phalakÈvudhahattho 
tumhÈkaÑ rathassa purato gamissÈmÊti dÊpeti. YadicchasÊti etesu mayÈ 
vuttappakÈresu yaÑ icchasi, taÑ anusÈsa ÈÓÈpehÊti. 

 TaÑ sutvÈ NandapaÓÉito attano adhippÈyaÑ Èvikaronto Èha– 
 
 100. Na me atthopi rajjena, nagarena dhanena vÈ. 
 Athopi janapadena, attho mayhaÑ na vijjatÊ”ti. 

 “Sace te mayi sineho atthi, ekaÑ me vacanaÑ karohÊ”ti vatvÈ 
gÈthÈdvayamÈha– 
 
 101. “Bhotova raÔÔhe vijite, araÒÒe atthi assamo. 
 PitÈ mayhaÑ janettÊ ca, ubho sammanti assame. 
 
 102. TesÈ’haÑ pubbÈcariyesu, puÒÒaÑ na labhÈmi kÈtave. 
 BhavantaÑ ajjhÈvaraÑ katvÈ, SoÓaÑ yÈcemu saÑvaran”ti. 

 Tattha raÔÔheti rajje. Vijiteti ÈÓÈpavattiÔÔhÈne. Assamoti 
HimavantÈraÒÒe eko assamo atthi. SammantÊti tasmiÑ assame vasanti. 
TesÈ’hanti tesu ahaÑ. KÈtaveti vattapaÔivattaphalÈphalÈharaÓasa~khÈtaÑ 
puÒÒaÑ kÈtuÑ na labhÈmi, bhÈtÈ me SoÓapaÓÉito nÈma mamekasmiÑ 
aparÈdhe mÈ idha vasÊti maÑ palÈpesi. AjjhÈvaranti adhi-ÈvaraÑ1 te mayaÑ 
bhavantaÑ saparivÈraÑ katvÈ SoÓapaÓÉitaÑ saÑvaraÑ yÈcemu, ÈyatiÑ 
saÑvaraÑ yÈcÈmÈti attho. “YÈcemimaÑ varan”tipi pÈÔho, mayaÑ tayÈ 
saddhiÑ SoÓaÑ yÈceyyÈma khamÈpeyyÈma, imaÑ varaÑ tava santikÈ 
gaÓhÈmÊti attho. 

 Atha naÑ rÈjÈ Èha– 
 
 103. “Karomi te taÑ vacanaÑ, yaÑ maÑ bhaÓasi brÈhmaÓa. 
 EtaÒca kho no akkhÈhi, kÊvanto hontu yÈcakÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhivaraÑ (SÊ, SyÈ) 
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 Tattha karomÊti ahaÑ sakalajambudÊparajjaÑ dadamÈno ettakaÑ kiÑ na 
karissÈmi, karomÊti vadati. KÊvantoti kittakÈ. 

 NandapaÓÉito Èha– 
 
 104. “ParosataÑ jÈnapadÈ, mahÈsÈlÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 Ime ca khattiyÈ sabbe, abhijÈtÈ yasassino. 
 BhavaÒca rÈjÈ Manojo, alaÑ hessanti yÈcakÈ”ti. 

 Tattha jÈnapadÈti gahapatÊ. MahÈsÈlÈ ca brÈhmaÓÈti sÈrappattÈ 
brÈhmaÓÈ ca parosatÈyeva. AlaÑ hessantÊti pariyattÈ bhavissanti. YÈcakÈti 
mamatthÈya SoÓapaÓÉitassa khamÈpakÈ. 

 Atha naÑ rÈjÈ Èha– 
 
 105. “HatthÊ asse ca yojentu, rathaÑ sannayha sÈrathi. 
 ŒbandhanÈni gaÓhÈtha, pÈdÈsu’ssÈrayaddhaje. 
 AssamaÑ taÑ gamissÈmi, yattha sammati kosiyo”ti. 

 Tattha yojent|ti hatthÈrohÈ hatthÊ, assÈrohÈ ca asse kappentu. RathaÑ 
sannayha sÈrathÊti sammasÈrathi tvampi rathaÑ sannayha. ŒbandhanÈnÊti 
hatthi-assarathesu ÈbandhitabbÈni bhaÓÉÈni ca gaÓhatha. 
PÈdÈsu’ssÈrayaddhajeti rathe ÔhapitadhajapÈdÈsu dhaje ussÈrayantu 
ussÈpentu. Kosiyoti yasmiÑ assame Kosiyagotto vasatÊti. 
 
 106. “Tato ca rÈjÈ pÈyÈsi, senÈya catura~ginÊ. 
 AgamÈ assamaÑ rammaÑ, yattha sammati kosiyo”ti– 

ayaÑ abhisambuddhagÈthÈ. 

 Tattha tato cÈti bhikkhave evaÑ vatvÈ tato so rÈjÈ ekasatakhattiye 
gahetvÈ mahatiyÈ senÈya parivuto NandapaÓÉitaÑ purato katvÈ nagarÈ 
nikkhami. Catura~ginÊti catura~giniyÈ senÈya agamÈsi, antaramagge 
vattamÈnopi avassaÑ gÈmitÈya evaÑ vutto. CatuvÊsati-
akkhobhaÓisa~khÈtena balakÈyena saddhiÑ maggaÑ paÔipannassa tassa 
NandapaÓÉito iddhÈnubhÈvena aÔÔhusabhavitthataÑ maggaÑ samaÑ 
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mÈpetvÈ ÈkÈse cammakhaÓÉaÑ pattharitvÈ tattha palla~kena nisÊditvÈ 
senÈya parivuto ala~katahatthikkhandhe nisÊditvÈ gacchantena raÒÒÈ 
saddhiÑ dhammayuttakathaÑ kathento sÊta-uÓhÈdiparissaye vÈrento 
agamÈsi.  

 Athassa assamaÑ pÈpuÓanadivase SoÓapaÓÉito “mama kaniÔÔhassa 
atirekasattamÈsasattadivasÈdhikÈni satta vassÈni nikkhantassÈ”ti ÈvajjetvÈ 
“kahaÑ nu kho so etarahÊ”ti dibbena cakkhunÈ olokento “catuvÊsati-
akkhobhaÓiparivÈrena saddhiÑ EkasatarÈjÈno gahetvÈ mamaÒÒeva 
khamÈpetuÑ ÈgacchatÊ”ti disvÈ cintesi “imehi rÈj|hi ceva parisÈhi ca mama 
kaniÔÔhassa bah|ni pÈÔihÈriyÈni diÔÔhÈni, mamÈnubhÈvaÑ ajÈnitvÈ ‘ayaÑ 
k|ÔajaÔilo attano pamÈÓaÑ na jÈnÈti, amhÈkaÑ ayyena saddhiÑ payojesÊ’ti 
maÑ vambhentÈ kathentÈ AvÊciparÈyaÓÈ bhaveyyuÑ, iddhipÈÔihÈriyaÑ 
nesaÑ dassessÈmÊ”ti. So catura~gulamattena aÑsaÑ aphusantaÑ ÈkÈse 
kÈjaÑ ÔhapetvÈ Anotattato udakaÑ ÈharituÑ raÒÒo avid|re ÈkÈsena pÈyÈsi. 
NandapaÓÉito taÑ ÈgacchantaÑ disvÈ attÈnaÑ dassetuÑ avisahanto 
nisinnaÔÔhÈneyeva antaradhÈyitvÈ palÈyitvÈ HimavantaÑ pÈvisi. ManojarÈjÈ 
pana taÑ ramaÓÊyena1 isivesena tathÈ ÈgacchantaÑ disvÈ gÈthamÈha– 

 107. “Kassa kÈdambayo kÈjo, vehÈsaÑ catura~gulaÑ. 
 AÑsaÑ asamphusaÑ eti, udahÈrÈya gacchato”ti. 

 Tattha kÈdambayoti kadambarukkhamayo. AÑsaÑ asamphusaÑ etÊti 
aÑsaÑ asamphusanto sayameva Ègacchati. UdahÈrÈyÈti udakaÑ ÈharituÑ 
gacchantassa kassa esa kÈjo evaÑ eti, ko nÈma tvaÑ, kuto vÈ ÈgacchasÊti. 

 EvaÑ vutte mahÈsatto gÈthÈdvayamÈha– 

 108. “AhaÑ SoÓo mahÈrÈja, tÈpaso sahitabbato. 
 BharÈmi mÈtÈpitaro, rattindivamatandito. 

 109. Vane phalaÒca m|laÒca, ÈharitvÈ disampati. 
 Posemi mÈtÈpitaro, pubbe katamanussaran”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Acchariyena (Ka) 
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 Tattha sahitabbatoti sahitavato sÊlÈcÈrasampanno eko tÈpaso ahanti 
vadati. BharÈmÊti posemi. Atanditoti analaso hutvÈ. Pubbe katamanussaranti 
tehi pubbe kataÑ mayhaÑ guÓaÑ anussarantoti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ tena saddhiÑ vissÈsaÑ kattukÈmo anantaraÑ 
gÈthamÈha– 
 
 110. “IcchÈma assamaÑ gantuÑ, yattha sammati kosiyo. 
 MaggaÑ no SoÓa akkhÈhi, yena gacchemu assaman”ti. 

 Tattha assamanti tumhÈkaÑ assamapadaÑ. 

 Atha mahÈsatto attano ÈnubhÈvena assamapadagÈmimaggaÑ mÈpetvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 111. “AyaÑ ekapadÊ rÈja, yenetaÑ meghasannibhaÑ. 
 KoviÄÈrehi saÒchannaÑ, ettha sammati kosiyo”ti. 

 Tassattho–mahÈrÈja ayaÑ ekapadiko ja~ghamaggo, iminÈ gacchatha, 
yena disÈbhÈgena etaÑ meghavaÓÓaÑ supupphitakoviÄÈrasaÒchannaÑ 
vanaÑ dissati, ettha mama pitÈ Kosiyagotto vasati, etassa so assamoti. 
 
 112. “IdaÑ vatvÈna pakkÈmi, taramÈno mahÈ-isi. 
 VehÈse antalikkhasmiÑ, anusÈsitvÈna khattiye. 
 
 113. AssamaÑ parimajjitvÈ, paÒÒÈpetvÈna ÈsanaÑ. 
 PaÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ, pitaraÑ patibodhayi. 
 
 114. Ime Èyanti rÈjÈno, abhijÈtÈ yasassino. 
 AssamÈ nikkhamitvÈna, nisÊda tvaÑ mahÈ-ise. 
 
 115. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, taramÈno mahÈ-isi. 
 AssamÈ nikkhamitvÈna, sadvÈramhi upÈvisÊ”ti– 

imÈ abhisambuddhagÈthÈ. 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 341 

 Tattha pakkÈmÊti AnotattaÑ agamÈsi. AssamaÑ parimajjitvÈti 
bhikkhave so isi vegena AnotattaÑ gantvÈ pÈnÊyaÑ ÈdÈya tesu rÈj|su 
assamaÑ asampattesuyeva ÈgantvÈ pÈnÊyaghaÔe pÈnÊyamÈÄake ÔhapetvÈ 
“mahÈjano pivissatÊ”ti vanakusumehi vÈsetvÈ sammajjaniÑ ÈdÈya assamaÑ 
sammajjitvÈ paÓÓasÈladvÈre pitu ÈsanaÑ paÒÒÈpetvÈ pavisitvÈ pitaraÑ 
jÈnÈpesÊti attho. UpÈvisÊti uccÈsane nisÊdi. 

 Bodhisattassa mÈtÈ pana tassa pacchato nÊcaÔÔhÈne ekamantaÑ nisÊdi. 
MahÈsatto nÊcÈsane nisÊdi. NandapaÓÉitopi bodhisattassa Anotattato 
pÈnÊyaÑ ÈdÈya assamaÑ ÈgatakÈle raÒÒo santikaÑ ÈgantvÈ assamassa 
avid|re khandhÈvÈraÑ nivÈsesi. Atha rÈjÈ nhatvÈ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito 
EkasatarÈjaparivuto NandapaÓÉitaÑ gahetvÈ mahantena sirisobhaggena 
bodhisattaÑ khamÈpetuÑ assamaÑ pÈvisi. Atha naÑ tathÈ ÈgacchantaÑ 
bodhisattassa pitÈ disvÈ bodhisattaÑ pucchi, sopissa Ècikkhi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 116. “TaÒca disvÈna ÈyantaÑ, jalantaÑriva tejasÈ. 
 KhatyasaÑghapariby|ÄhaÑ, kosiyo etadabravi. 
 
 117. Kassa bherÊ mudi~gÈ ca, sa~khÈ paÓavadindimÈ. 
 Purato paÔipannÈni, hÈsayantÈ rathesabhaÑ. 
 
 118. Kassa kaÒcanapaÔÔena, puthunÈ vijjuvaÓÓinÈ. 
 YuvÈ kalÈpasannaddho, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
 
 119. UkkÈmukhapahaÔÔhaÑva, khadira~gÈrasannibhaÑ. 
 MukhaÒca rucirÈ bhÈti, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
 
 120. Kassa paggahitaÑ chattaÑ, sasalÈkaÑ manoramaÑ. 
 ŒdiccaraÑsÈvaraÓaÑ, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
 
 121. Kassa a~gaÑ pariggayha, vÈlabÊjanimuttamaÑ. 
 Caranti varapuÒÒassa, hatthikkhandhena Èyato. 
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 122. Kassa setÈni chattÈni, ÈjÈnÊyÈ ca vammitÈ. 
 SamantÈ parikÊrenti, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
 
 123. Kassa ekasataÑ khatyÈ, anuyantÈ yasassino. 
 SamantÈnupariyanti, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
 
 124. Hatthi-assarathapatti, senÈ ca catura~ginÊ. 
 SamantÈnupariyanti, ko eti siriyÈ jalaÑ. 
 
 125. KassesÈ mahatÊ senÈ, piÔÔhito anuvattati. 
 AkkhobhaÓÊ apariyantÈ, sÈgarasseva |miyo. 
 
 126. RÈjÈbhirÈjÈ Manojo, indova jayataÑ pati. 
 NandassajjhÈvaraÑ eti, assamaÑ brahmacÈrinaÑ. 
 
 127. TassesÈ mahatÊ senÈ, piÔÔhito anuvattati. 
 AkkhobhaÓÊ apariyantÈ, sÈgarasseva |miyo”ti. 

 Tattha jalantaÑrivÈti jalantaÑ viya. PaÔipannÈnÊti etÈni t|riyÈni kassa 
purato ÈgacchantÊti attho. HÈsayantÈti tosentÈ. KaÒcanapaÔÔenÈti tÈta kassa1 
kaÒcanamayena vijjuvaÓÓena uÓhÊsapaÔÔena nalÈÔanto2 parikkhittoti 
pucchati. YuvÈti taruÓo. KalÈpasannaddhoti sannaddhasarat|ÓÊro. 
UkkÈmukhapahaÔÔhaÑvÈti kammÈrÈnaÑ uddhane pahaÔÔhaÑ suvaÓÓaÑ 
viya. Khadira~gÈrasannibhanti vÊtaccitakhadira~gÈravaÓÓaÑ. 
ŒdiccaraÑsÈvaraÓanti ÈdiccaraÑsÊnaÑ ÈvaraÓaÑ. A~gaÑ pariggayhÈti 
a~gaÑ pariggahetvÈ, sarÊraÑ parikkhipitvÈti attho. VÈlabÊjanimuttamanti 
vÈlabÊjaniÑ uttamaÑ. CarantÊti saÒcaranti. ChattÈnÊti ÈjÈnÊyapiÔÔhe 
nisinnÈnaÑ dhÈritachattÈni. ParikÊrentÊti tassa samantÈ sabbadisÈbhÈgesu 
parikÊrayanti. Catura~ginÊti etehi hatthi-ÈdÊhi cat|hi a~gehi samannÈgatÈ. 
AkkhobhaÓÊti khobhetuÑ na sakkÈ. SÈgarassevÈti sÈgarassa |miyo viya 
apariyantÈ. RÈjÈbhirÈjÈti ekasatarÈj|naÑ p|jito, tesaÑ vÈ adhiko rÈjÈti 
rÈjÈbhirÈjÈ. JayataÑ patÊti jayappattÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ jeÔÔhako. 
AjjhÈvaranti mamaÑ khamÈpanatthÈya Nandassa parisabhÈvaÑ upagantvÈ 
eti. 
______________________________________________________________ 
 1. Kasseso (I, Ka) 2. NalÈÔante (I, Ka) 
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 SatthÈ Èha– 
 
 128. “AnulittÈ candanena, kÈsikuttamadhÈrino. 
 Sabbe paÒjalikÈ hutvÈ, isÊnaÑ ajjhupÈgamun”ti. 

 Tattha isÊnaÑ ajjhupÈgamunti bhikkhave sabbepi te rÈjÈno 
surabhicandanena anulittÈ uttamakÈsikavatthadhÈrino sirasi patiÔÔhÈpita-
aÒjalÊ hutvÈ isÊnaÑ santikaÑ upagatÈ. 

 Tato Manojo rÈjÈ taÑ vanditvÈ ekamantaÑ nisinno paÔisanthÈraÑ 
karonto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 129. “Kacci nu bhoto kusalaÑ, kacci bhoto anÈmayaÑ. 
 Kacci uÒchena yÈpetha, kacci m|laphalÈ bah|. 
 
 130. Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, kacci hiÑsÈ na vijjatÊ”ti. 

 Tato paraÑ ubhinnaÑ tesaÑ vacanapaÔivacanavasena kathitagÈthÈ 
honti– 
 
 131. “KusalaÒceva no rÈja, atho rÈja anÈmayaÑ. 
 Atho uÒchena yÈpema, atho m|laphalÈ bah|. 
 
 132. Atho ÉaÑsÈ makasÈ ca, appameva sarÊsapÈ. 
 Vane vÈÄamigÈkiÓÓe, hiÑsÈ mayhaÑ na vijjati. 
 
 133. Bah|ni vassap|gÈni, assame sammataÑ idha. 
 NÈbhijÈnÈmi uppannaÑ, ÈbÈdhaÑ amanoramaÑ. 
 
 134. SvÈgataÑ te mahÈrÈja, atho te adurÈgataÑ. 
 Issarosi anuppatto, yaÑ idhatthi pavedaya. 
 
 135. TindukÈni piyÈlÈni, madhuke kÈsumÈriyo. 
 PhalÈni khuddakappÈni, bhuÒja rÈja varaÑ varaÑ. 
 
 136. Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ, ÈbhataÑ girigabbharÈ. 
 Tato piva mahÈrÈja, sace tvaÑ abhika~khasi. 
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 137. PaÔiggahitaÑ yaÑ dinnaÑ, sabbassa agghiyaÑ kataÑ. 
 NandassÈpi nisÈmetha, vacanaÑ so pavakkhati. 
 
 138. AjjhÈvaramhÈ Nandassa, bhoto santikamÈgatÈ. 
 SuÓÈtu bhavaÑ vacanaÑ, Nandassa parisÈya cÈ”ti. 

 ImÈ yebhuyyena pÈkaÔasambandhÈyeva, yaÑ panettha apÈkaÔaÑ, tadeva 
vakkhÈma. PavedayÈti yaÑ imasmiÑ ÔhÈne tava abhirucitaÑ atthi, taÑ no 
kathehÊti vadati. KhuddakappÈnÊti etÈni nÈnÈrukkhaphalÈni 
khuddakamadhupaÔibhÈgÈni madhurÈni. VaraÑ varanti ito uttamuttamaÑ 
gahetvÈ bhuÒja. GirigabbharÈti Anotattato. Sabbassa agghiyanti yena 
mayaÑ ÈpucchitÈ, taÑ amhehi paÔiggahitaÑ nÈma tumhehi ca dinnameva 
nÈma, ettÈvatÈ imassa janassa sabbassa agghiyaÑ tumhehi kataÑ. 
NandassÈpÊti amhÈkaÑ tÈva sabbaÑ kataÑ, idÈni pana NandapaÓÉito kiÒci 
vattukÈmo, tassapi tÈva vacanaÑ suÓÈtha. AjjhÈvaramhÈti mayaÒhi na 
aÒÒena kammena ÈgatÈ, Nandassa pana parisÈ hutvÈ tumhÈkaÑ 
khamÈpanatthÈya ÈgatÈti vadati. Bhavanti bhavaÑ SoÓapaÓÉito suÓÈtu. 

 EvaÑ vutte NandapaÓÉito uÔÔhÈyÈsanÈ mÈtÈpitaro ca bhÈtaraÒca 
vanditvÈ sakaparisÈya saddhiÑ sallapanto Èha– 
 
 139. “ParosataÑ jÈnapadÈ, mahÈsÈlÈ ca brÈhmaÓÈ. 
 Ime ca khattiyÈ sabbe, abhijÈtÈ yasassino. 
 BhavaÒca rÈjÈ Manojo, anumaÒÒantu me vaco. 
 
 140. Ye ca santi samÊtÈro, yakkhÈni idha massame. 
 AraÒÒe bh|tabhabyÈni, suÓantu vacanaÑ mama. 
 
 141. Namo katvÈna bh|tÈnaÑ, isiÑ vakkhÈmi subbataÑ. 
 So tyÈhaÑ dakkhiÓÈ bÈhu, tava Kosiya sammato. 
 
 142. PitaraÑ me janettiÑ ca, bhattukÈmassa me sato. 
 VÊra puÒÒamidaÑ ÔhÈnaÑ, mÈ maÑ Kosiya vÈraya. 
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 143. Sabbhi he’taÑ upaÒÒÈtaÑ, mametaÑ upanissaja. 
 UÔÔhÈnapÈricariyÈya, dÊgharattaÑ tayÈ kataÑ. 
 MÈtÈpit|su puÒÒÈni, mama lokadado bhava. 
 
 144. Tatheva santi manujÈ, dhamme dhammapadaÑ vid|. 
 Maggo saggassa lokassa, yathÈ jÈnÈsi tvaÑ ise. 
 
 145. UÔÔhÈnapÈricariyÈya, mÈtÈpitusukhÈvahaÑ. 
 TaÑ maÑ puÒÒÈ nivÈreti, ariyamaggÈvaro naro”ti. 

 Tattha anumaÒÒant|ti anubujjhantu, sÈdhukaÑ sutvÈ paccakkhaÑ 
karont|ti attho. SamÊtÈroti samÈgatÈ. AraÒÒe bh|tabhabyÈnÊti asmiÑ 
HimavantÈraÒÒe yÈni bh|tÈni ceva vuÉÉhimariyÈdappattÈni bhabyÈni ca 
taruÓadevatÈni, tÈnipi sabbÈni mama vacanaÑ suÓant|ti attho. “Namo 
katvÈnÈ”ti idaÑ so parisÈya saÒÒaÑ datvÈ tasmiÑ vanasaÓÉe 
nibbattadevatÈnaÑ namakkÈraÑ katvÈ Èha. Tassattho–ajja bah|hi devatÈhi 
mama bhÈtikassa dhammakathÈsavanatthaÑ ÈgatÈhi bhavitabbaÑ, ahaÑ1 vo 
namakkÈro, tumhepi mayhaÑ sahÈyÈ hothÈti. So devatÈnaÑ aÒjaliÑ 
paggahetvÈ parisaÑ jÈnÈpetvÈ “isiÑ vakkhÈmÊ”ti-ÈdimÈha. Tattha isinti 
SoÓapaÓÉitaÑ sandhÈya vadati. Sammatoti bhÈtaro nÈma a~gasamÈ honti, 
tasmÈ so te ahaÑ dakkhiÓÈ bÈh|ti sammato. Tena me khamituÑ arahathÈti 
dÊpeti. 

 VÊrÈti vÊriyavanta mahÈparakkama. PuÒÒamidaÑ ÔhÈnanti idaÑ 
mÈtÈpitu-upaÔÔhÈnaÑ nÈma puÒÒaÑ saggasaÑvattanikakÈraÓaÑ, taÑ 
karontaÑ maÑ mÈ vÈrayÈti vadati. Sabbhi he’tanti etaÑ hi mÈtÈpitu-
upaÔÔhÈnaÑ nÈma paÓÉitehi upaÒÒÈtaÑ upagantvÈ ÒÈtaÒceva vaÓÓitaÒca. 
MametaÑ upanissajÈti idaÑ tvaÑ mayhaÑ nissaja vissajjehi dehi. 
UÔÔhÈnapÈricariyÈyÈti uÔÔhÈnena ca pÈricariyÈya ca. Katanti dÊgharattaÑ 
tayÈ kusalaÑ kataÑ. PuÒÒÈnÊti idÈni ahaÑ mÈtÈpit|su puÒÒÈni kattukÈmo. 
Mama lokadadoti tassa mama tvaÑ saggalokadado hohi, ahaÒhi tesaÑ 
vattaÑ upaÔÔhÈnaÑ katvÈ devaloke aparimÈÓaÑ yasaÑ labhissÈmi, tassa me 
tvaÑ dÈyako hohÊti vadati. 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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 TathevÈti yathÈ tvaÑ jÈnÈsi, tatheva aÒÒepi manujÈ imissaÑ parisÈyaÑ 
santi, te nÈnappakÈre dhamme idaÑ jeÔÔhÈpacÈyikabhÈvasa~khÈtaÑ 
dhammakoÔÔhÈsaÑ vadanti. Kinti? Maggo saggassa lokassÈti. SukhÈvahanti 
uÔÔhÈnena ca pÈricariyÈya ca mÈtÈpit|naÑ sukhÈvahaÑ. TaÑ manti taÑ 
maÑ evaÑ sammÈpaÔipannampi1 bhÈtÈ SoÓapaÓÉito tamhÈ puÒÒÈ 
abhivÈreti. AriyamaggÈvaroti so2 evaÑ vÈrento ayaÑ naro mama 
piyadassanatÈya ariyasa~khÈtassa vedalokassa maggÈvaraÓo nÈma hotÊti. 

 EvaÑ NandapaÓÉitena vutte mahÈsatto “imassa tÈva tumhehi vacanaÑ 
sutaÑ, idÈni mamapi suÓÈthÈ”ti sÈvento Èha– 
 
 146. “SuÓantu bhonto vacanaÑ, bhÈturajjhÈvarÈ mama. 
 KulavaÑsaÑ mahÈrÈja, porÈÓaÑ parihÈpayaÑ. 
 AdhammacÈrÊ jeÔÔhesu, nirayaÑ so’papajjati. 
 
 147. Ye ca dhammassa kusalÈ, porÈÓassa disampati. 
 CÈrittena ca sampannÈ, na te gacchanti duggatiÑ. 
 
 148. MÈtÈ pitÈ ca bhÈtÈ ca, bhaginÊ ÒÈti bandhavÈ. 
 Sabbe jeÔÔhassa te bhÈrÈ, evaÑ jÈnÈhi bhÈradha. 
 
 149. ŒdiyitvÈ garuÑ bhÈraÑ, nÈviko viya ussahe. 
 DhammaÒca nappamajjÈmi, jeÔÔho ca’smi rathesabhÈ”ti. 

 Tattha bhÈturajjhÈvarÈti mama bhÈtu parisÈ hutvÈ ÈgatÈ bhonto sabbepi 
rÈjÈno mamapi tÈva vacanaÑ suÓantu. ParihÈpayanti parihÈpento. 
DhammassÈti jeÔÔhÈpacÈyanadhammassa paveÓÊdhammassa. KusalÈti chekÈ. 
CÈrittena cÈti ÈcÈrasÊlena sampannÈ. BhÈrÈti sabbe ete jeÔÔhena vahitabbÈ 
paÔijaggitabbÈti tassa bhÈrÈ nÈma. NÈviko viyÈti yathÈ nÈvÈya garuÑ 
bhÈraÑ ÈdiyitvÈ samuddamajjhe nÈvaÑ sotthinÈ netuÑ nÈviko ussaheti 
vÈyamati, saha nÈvÈya sabbabhaÓÉaÒca jano ca tasseva bhÈro hoti, tathÈ 
mameva sabbe ÒÈtakÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SammÈpaÔijaggantampi (SÊ, SyÈ) 
 2. AriyamaggÈvaroti ariyamaggassa Èvaroti so (SÊ, SyÈ) AriyamaggÈvaroti 

ariyamaggassa Èvaro yo (Ka) 
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bhÈroti, ahaÒca te ussahÈmi paÔijaggituÑ sakkomi, taÒca 
jeÔÔhÈpacÈyanadhammaÑ nappamajjÈmi, na kevalaÒca etesaÒÒeva, 
sakalassapi lokassa jeÔÔho ca asmi, tasmÈ ahameva saddhiÑ Nandena 
paÔijaggituÑ yuttoti. 

 TaÑ sutvÈ sabbepi te rÈjÈno attamanÈ hutvÈ “jeÔÔhabhÈtikassa kira 
avasesÈ bhÈrÈti ajja amhehi ÒÈtan”ti NandapaÓÉitaÑ pahÈya mahÈsattaÑ 
sannissitÈ hutvÈ tassa thutiÑ karontÈ dve gÈthÈ abhÈsiÑsu– 
 
 150. “AdhigamÈ tame ÒÈÓaÑ, jÈlaÑva jÈtavedato. 
 Evameva no bhavaÑ dhammaÑ, kosiyo pavidaÑsayi. 
 
 151. YathÈ udayamÈdicco, vÈsudevo pabha~karo. 
 PÈÓÊnaÑ pavidaÑseti, r|paÑ kalyÈÓapÈpakaÑ. 
 Evameva no bhavaÑ dhammaÑ, kosiyo pavidaÑsayÊ”ti. 

 Tattha adhigamÈti1 mayaÑ ito pubbe 
jeÔÔhÈpacÈyanadhammapaÔicchÈdake tame vattamÈnÈ na jÈnÈma, ajja 
jÈtavedato jÈlaÑva ÒÈÓaÑ adhigatÈ. Evameva noti yathÈ mahandhakÈre 
pabbatamatthake jalito jÈtavedo samantÈ ÈlokaÑ pharanto r|pÈni dasseti, 
tathÈ no bhavaÑ Kosiyagotto dhammaÑ pavidaÑsayÊti attho. VÈsudevoti 
vasudevo vasujotano, dhanapakÈsanoti2 attho. 

 Iti mahÈsatto ettakaÑ kÈlaÑ NandapaÓÉitassa pÈÔihÈriyÈni disvÈ tasmiÑ 
pasannacitte te rÈjÈno ÒÈÓabalena tasmiÑ pasÈdaÑ bhinditvÈ attano kathaÑ 
gÈhÈpetvÈ sabbeva attano mukhaÑ ullokite akÈsi. Atha NandapaÓÉito “bhÈtÈ 
me paÓÉito byatto dhammakathiko sabbepime rÈjÈno bhinditvÈ attano 
pakkhe kari, ÔhapetvÈ imaÑ aÒÒo mayhaÑ paÔisaraÓaÑ natthi, imameva 
yÈcissÈmÊ”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 152. “EvaÑ me yÈcamÈnassa, aÒjaliÑ nÈvabujjhatha. 
 Tava baddhacaro3 hessaÑ, vuÔÔhito paricÈrako”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhigatamhÈti (SÊ, SyÈ, I) 2. DhammapakÈsanoti (SÊ, SyÈ, I) 
 3. TavupaÔÔhÈcÈro (Ka) 
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 Tassattho–sace tumhe mama evaÑ yÈcamÈnassa khamÈpanatthÈya 
paggahitaÑ aÒjaliÑ nÈvabujjhatha na paÔiggaÓhatha, tumheva mÈtÈpitaro 
upaÔÔhahatha, ahaÑ pana tumhÈkaÑ baddhacaro1 veyyÈvaccakaro hessaÑ, 
rattindivaÑ analasabhÈvena vuÔÔhito paricÈrako ahaÑ tumhe 
paÔijaggissÈmÊti. 

 MahÈsattassa pakatiyÈpi NandapaÓÉite doso vÈ veraÑ vÈ natthi, 
atithaddhaÑ vacanaÑ kathentassa panassa mÈnahÈpanatthaÑ niggahavasena 
tathÈ katvÈ idÈnissa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhacitto tasmiÑ pasÈdaÑ uppÈdetvÈ 
“idÈni te khamÈmi, mÈtÈpitaro ca paÔijaggituÑ labhissasÊ”ti tassa guÓaÑ 
pakÈsento Èha– 
 
 153. “AddhÈ Nanda vijÈnÈsi, saddhammaÑ sabbhi desitaÑ. 
 Ariyo ariyasamÈcÈro, bÈÄhaÑ tvaÑ mama ruccasi. 
 
 154. BhavantaÑ vadÈmi bhotiÒca, suÓÈtha vacanaÑ mama. 
 NÈyaÑ bhÈro bhÈramato2, ahu mayhaÑ kudÈcanaÑ. 
 
 155. TaÑ maÑ upaÔÔhitaÑ santaÑ, mÈtÈpitu sukhÈvahaÑ. 
 Nando ajjhÈvaraÑ katvÈ, upaÔÔhÈnÈya yÈcati. 
 
 156. Yo ve icchati kÈmena, santÈnaÑ brahmacÈrinaÑ. 
 NandaÑ vo varatha eko, kaÑ Nando upatiÔÔhat|”ti. 

 Tattha ariyoti sundaro. AriyasamÈcÈroti sundarasamÈcÈropi jÈto. 
BÈÄhanti idÈni tvaÑ mama ativiya ruccasi. SuÓÈthÈti ammatÈtÈ tumhe mama 
vacanaÑ suÓÈtha. NÈyaÑ bhÈroti ayaÑ tumhÈkaÑ paÔijagganabhÈro na 
kadÈci mama bhÈramato2 ahu. TaÑ manti taÑ bhÈroti amaÒÒitvÈva maÑ 
tumhe upaÔÔhitaÑ samÈnaÑ. UpaÔÔhÈnÈya yÈcatÊti tumhe upaÔÔhÈtuÑ maÑ 
yÈcati. Yo ve icchatÊti mayhaÒhi tvaÑ me mÈtaraÑ vÈ pitaraÑ vÈ 
upaÔÔhahÈti vattuÑ na yuttaÑ, tumhÈkaÑ pana santÈnaÑ brahmacÈrÊnaÑ yo 
eko icchati, taÑ vadÈmi kÈmena NandaÑ vo varatha, taÑ mama kaniÔÔhaÑ 
NandaÑ rocetha, tumhesu kaÑ esa upaÔÔhÈtu, ubhopi hi mayaÑ tumhÈkaÑ 
puttÈyevÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. UpaÔÔhacaro (Ka) 2. BhÈramatto (SÊ, I) 
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 Athassa mÈtÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya “tÈta SoÓapaÓÉita cirappavuttho te 
kaniÔÔho, evaÑ cirÈgatampi taÑ yÈcituÑ na visahÈmi, mayaÒhi taÑ nissitÈ, 
idÈni pana tayÈ anuÒÒÈtÈ ahaÑ etaÑ brahmacÈrinaÑ bÈhÈhi upag|hitvÈ sÊse 
upasi~ghÈyituÑ labheyyan”ti imamatthaÑ pakÈsentÊ gÈthamÈha– 
 
 157. “TayÈ tÈta anuÒÒÈtÈ, SoÓa taÑ nissitÈ mayaÑ. 
 UpaghÈtuÑ labhe NandaÑ, muddhani brahmacÈrinan”ti. 

 Atha mahÈsatto “tena hi amma anujÈnÈmi, tvaÑ gaccha, puttaÑ 
NandaÑ Èli~gitvÈ sÊse ghÈyitvÈ cumbitvÈ tava hadaye sokaÑ nibbÈpehÊ”ti 
Èha. SÈ tassa santikaÑ gantvÈ NandapaÓÉitaÑ parisamajjheyeva Èli~gitvÈ 
sÊsaÑ ghÈyitvÈ cumbitvÈ hadaye sokaÑ nibbÈpetvÈ mahÈsattena saddhiÑ 
sallapantÊ Èha– 
 
 158. “Assatthasseva taruÓaÑ, pavÈÄaÑ mÈluteritaÑ. 
 CirassaÑ NandaÑ disvÈna, hadayaÑ me pavedhati. 
 
 159. YadÈ suttÈpi supine, NandaÑ passÈmi ÈgataÑ. 
 UdaggÈ sumanÈ homi, Nando no Ègato ayaÑ. 
 
 160. YadÈ ca paÔibujjhitvÈ, NandaÑ passÈmi nÈ’gataÑ. 
 Bhiyyo ÈvisatÊ soko, domanassaÒcanappakaÑ. 
 
 161. SÈhaÑ ajja cirassampi, NandaÑ passÈmi ÈgataÑ. 
 Bhattucca mayhaÒca piyo, Nando no pÈvisÊ gharaÑ. 
 
 162. Pitupi Nando Suppiyo, yaÑ Nando nappavase gharÈ. 
 Labhat| tÈta Nando taÑ, maÑ Nando upatiÔÔhat|”ti. 

 Tattha mÈluteritanti yathÈ vÈtÈhataÑ assatthassa pallavaÑ kampati, 
evaÑ cirassaÑ NandaÑ disvÈ ajja mama hadayaÑ kampatÊti vadati. SuttÈti 
tÈta SoÓa yadÈhaÑ suttÈpi supine NandaÑ ÈgataÑ passÈmi, tadÈpi udaggÈ 
homi. BhattuccÈti sÈmikassa ca me mayhaÒca piyo. Nando no pÈvisÊ 
gharanti tÈta putto no Nando paÓÓasÈlaÑ pavisatu. Yanti yasmÈ pitupi 
suÔÔhu piyo, tasmÈ puna imamhÈ gharÈ na vippavaseyya. 
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Nando tanti tÈta Nando yaÑ icchati, taÑ labhatu. MaÑ Nandoti tÈta SoÓa 
tava pitaraÑ tvaÑ upaÔÔhaha, maÑ Nando upaÔÔhÈtu. 

 MahÈsatto “evaÑ hot|”ti mÈtu vacanaÑ sampaÔicchitvÈ “Nanda tayÈ 
jeÔÔhakakoÔÔhÈso laddho, mÈtÈ nÈma atiguÓakÈrikÈ, appamatto hutvÈ 
paÔijaggeyyÈsÊ”ti ovaditvÈ mÈtu guÓaÑ pakÈsento dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 163. “AnukampikÈ patiÔÔhÈ ca, pubbe rasadadÊ ca no. 
 Maggo saggassa lokassa, mÈtÈ taÑ varate ise. 
 
 164. Pubbe rasadadÊ gottÊ, mÈtÈ puÒÒ|pasaÑhitÈ. 
 Maggo saggassa lokassa, mÈtÈ taÑ varate ise”ti. 

 Tattha anukampikÈti muduhadayÈ. Pubbe rasadadÊti paÔhamameva 
attano khÊrasa~khÈtassa rasassa dÈyikÈ. MÈtÈ tanti mama mÈtÈ maÑ na 
icchati, taÑ varati icchati1. GottÊti gopÈyikÈ. PuÒÒ|pasaÑhitÈti 
puÒÒ|panissitÈ puÒÒadÈyikÈ. 

 EvaÑ mahÈsatto dvÊhi gÈthÈhi mÈtu guÓaÑ kathetvÈ punÈgantvÈ tassÈ 
Èsane nisinnakÈle “Nanda tvaÑ dukkarakÈrikaÑ mÈtaraÑ labhasi, ubhopi 
mayaÑ mÈtarÈ dukkhena saÑvaÉÉhitÈ, taÑ idÈni tvaÑ appamatto 
paÔijaggÈhi, amadhurÈni phalÈphalÈni mÈ khÈdÈpehÊ”ti vatvÈ 
parisamajjheyeva mÈtu dukkarakÈrikataÑ pakÈsento Èha– 
 
 165. “Œka~khamÈnÈ puttaphalaÑ, devatÈya namassati. 
 NakkhattÈni ca pucchati, utusaÑvaccharÈni ca. 
 
 166. TassÈ utumhi nhÈtÈya, hoti gabbhassa vokkamo. 
 Tena sÈ dohaÄinÊ hoti, suhadÈ tena vuccati. 
 
 167. SaÑvaccharaÑ vÈ |naÑ vÈ, pariharitvÈ vijÈyati. 
 Tena sÈ janayantÊti, janetti tena vuccati. 
 
 168. ThanakhÊrena gÊtena, a~gapÈvuraÓena ca. 
 RodantaÑ puttaÑ toseti, tosentÊ tena vuccati. 
______________________________________________________________ 
 1. Mama mÈtÈ yaÑ icchati, taÑ varati (Ka) 
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 169. Tato vÈtÈtape ghore, mamaÑ katvÈ udikkhati. 
 DÈrakaÑ appajÈnantaÑ, posentÊ tena vuccati. 

 170. YaÒca mÈtudhanaÑ hoti, yaÒca hoti pituddhanaÑ. 
 Ubhayampetassa gopeti, api puttassa no siyÈ. 

 171. EvaÑ putta aduÑ putta, iti mÈtÈ vihaÒÒati. 
 PamattaÑ paradÈresu, nisÊthe pattayobbane. 
 SÈyaÑ puttaÑ anÈyantaÑ, iti mÈtÈ vihaÒÒati. 

 172. EvaÑ kicchÈ bhato poso, mÈtu aparicÈrako. 
 MÈtari micchÈ caritvÈna, nirayaÑ sopapajjati. 

 173. EvaÑ kicchÈ bhato poso, pitu aparicÈrako. 
 Pitari micchÈ caritvÈna, nirayaÑ sopapajjati. 

 174. DhanÈpi dhanakÈmÈnaÑ, nassati iti me sutaÑ. 
 MÈtaraÑ aparicaritvÈna, kicchaÑ vÈ so nigacchati. 

 175. DhanÈpi dhanakÈmÈnaÑ, nassati iti me sutaÑ. 
 PitaraÑ aparicaritvÈna, kicchaÑ vÈ so nigacchati. 

 176. Œnando ca pamodo ca, sadÈ hasitakÊÄitaÑ. 
 MÈtaraÑ paricaritvÈna, labbhametaÑ vijÈnato. 

 177. Œnando ca pamodo ca, sadÈ hasitakÊÄitaÑ. 
 PitaraÑ paricaritvÈna, labbhametaÑ vijÈnato. 

 178. DÈnaÒca piyavÈcÈ ca, atthacariyÈ ca yÈ idha. 
 SamÈnattatÈ ca dhammesu, tattha tattha yathÈrahaÑ. 
 Ete kho sa~gahÈ loke, rathassÈÓÊva yÈyato. 

 179. Ete ca sa~gahÈ nÈ’ssu, na mÈtÈ puttakÈraÓÈ. 
 Labhetha mÈnaÑ p|jaÑ vÈ, pitÈ vÈ puttakÈraÓÈ. 

 180. YasmÈ ca sa~gahÈ ete, sammapekkhanti paÓÉitÈ. 
 TasmÈ mahattaÑ papponti, pÈsaÑsÈ ca bhavanti te. 
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 181. BrahmÈti mÈtÈpitaro, pubbÈcariyÈti vuccare. 
 ŒhuneyyÈ ca puttÈnaÑ, pajÈya anukampakÈ. 
 
 182. TasmÈ hi ne namasseyya, sakkareyya ca paÓÉito. 
 Annena atho pÈnena, vatthena sayanena ca. 
 UcchÈdanena nhÈpanena, pÈdÈnaÑ dhovanena ca. 
 
 183. TÈya naÑ pÈricariyÈya, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ. 
 Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊ”ti. 

 Tattha puttaphalanti puttasa~khÈtaÑ phalaÑ. DevatÈya namassatÊti 
“putto me uppajjat|”ti devatÈya namakkÈraÑ karoti ÈyÈcati. PucchatÊti 
“katarena nakkhattena jÈto putto dÊghÈyuko hoti, katarena appÈyuko”ti evaÑ 
nakkhattÈni ca pucchati. UtusaÑvaccharÈni cÈti “channaÑ ut|naÑ 
katarasmiÑ utumhi jÈto dÊghÈyuko hoti, katarasmiÑ utumhi appÈyuko, 
kativassÈya vÈ mÈtuyÈ jÈto putto dÊghÈyuko hoti, kativassÈya appÈyuko”ti 
evaÑ utusaÑvaccharÈni ca pucchati. Utumhi nhÈtÈyÈti1 pupphe uppanne 
utumhi2 nhÈtÈya. Vokkamoti tiÓÓaÑ sannipÈtÈ gabbhÈvakkanti hoti, 
kucchiyaÑ gabbho patiÔÔhÈti. TenÈti tena gabbhena sÈ dohaÄinÊ hoti. TenÈti 
tadÈ tassÈ kucchimhi nibbattapajÈya sineho uppajjati, tena kÈraÓena 
“suhadÈ”ti vuccati. TenÈti tena kÈraÓena sÈ “janayantÊ”ti ca “janetthÊ”ti ca 
vuccati. 

 A~gapÈvuraÓena cÈti thanantare nipajjÈpetvÈ sarÊrasamphassaÑ 
pharÈpentÊ a~gasa~khÈteneva pÈvuraÓena. TosentÊti saÒÒÈpentÊ hÈsentÊ. 
MamaÑ katvÈ udikkhatÊti “puttassa me upari vÈto paharati, Ètapo pharatÊ”ti 
evaÑ mamaÑkÈraÑ katvÈ siniddhena hadayena udikkhati. 
UbhayampetassÈti ubhayampi etaÑ dhanaÑ etassa puttassa atthÈya aÒÒesaÑ 
adassetvÈ sÈragabbhÈdÊsu mÈtÈ gopeti. EvaÑ putta aduÑ puttÈti “andhabÈla 
putta evaÑ rÈjakulÈdÊsu appamatto hohi, aduÒca kammaÑ mÈ karohÊ”ti 
sikkhÈpentÊ iti mÈtÈ vihaÒÒati kilamati. 
______________________________________________________________ 
 1. UtusinhÈtÈyÈti (SÊ, I), utusi nhÈtÈyÈti (SyÈ) 2. Pubbe uppanna-utumhi (Ka) 
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Pattayobbaneti putte pattayobbane taÑ puttaÑ nisÊthe paradÈresu pamattaÑ 
sÈyaÑ anÈgacchantaÑ ÒatvÈ assupuÓÓehi nettehi maggaÑ olokentÊ vihaÒÒati 
kilamati. 

 KicchÈ bhatoti kicchena bhato paÔijaggito. MicchÈ caritvÈnÈti mÈtaraÑ 
apaÔijaggitvÈ. DhanÈpÊti dhanampi, ayameva vÈ pÈÔho. IdaÑ vuttaÑ hoti–
dhanakÈmÈnaÑ uppannaÑ dhanampi mÈtaraÑ apaÔijaggantÈnaÑ nassatÊti 
me sutanti. KicchaÑ vÈ soti iti dhanaÑ vÈ tassa nassati, dukkhaÑ vÈ so 
puriso nigacchati. Labbhametanti etaÑ idhaloke ca paraloke ca 
ŒnandÈdisukhaÑ mÈtaraÑ paricaritvÈ vijÈnato paÓÉitassa labbhaÑ, sakkÈ 
laddhuÑ tÈdisenÈti attho. 

 DÈnaÒcÈti mÈtÈpit|naÑ dÈnaÑ dÈtabbaÑ, piyavacanaÑ bhaÓitabbaÑ, 
uppannakiccasÈdhanavasena attho caritabbo. Dhammes|ti 
jeÔÔhÈpacÈyanadhammesu tattha tattha parisamajjhe vÈ rahogatÈnaÑ vÈ 
abhivÈdanÈdivasena samÈnattatÈ kÈtabbÈ, na raho abhivÈdanÈdÊni katvÈ 
parisati na kÈtabbÈni, sabbattha samÈneneva bhavitabbaÑ. Ete ca sa~gahÈ 
nÈ’ss|ti sace ete cattÈro sa~gahÈ na bhaveyyuÑ. SammapekkhantÊti sammÈ 
nayena kÈraÓena pekkhanti. Mahattanti seÔÔhattaÑ. BrahmÈti puttÈnaÑ 
brahmasamÈ uttamÈ seÔÔhÈ. PubbÈcariyÈti paÔhamÈcariyÈ. ŒhuneyyÈti 
ÈhunapaÔiggÈhakÈ yassa kassaci sakkÈrassa anucchavikÈ. Annena athoti 
annena ceva atho pÈnena ca. PeccÈti kÈlakiriyÈya pariyosÈne ito gantvÈ 
sagge pamodatÊti. 

 EvaÑ mahÈsatto SineruÑ pavaÔÔento viya dhammadesanaÑ niÔÔhÈpesi. 
TaÑ sutvÈ sabbepi te rÈjÈno balakÈyÈ ca pasÊdiÑsu. Atha ne paÒcasu sÊlesu 
patiÔÔhÈpetvÈ “dÈnÈdÊsu appamattÈ hothÈ”ti ovaditvÈ uyyojesi. Sabbepi 
dhammena rajjaÑ kÈretvÈ ÈyupariyosÈne devanagaraÑ p|rayiÑsu. 
SoÓapaÓÉitanandapaÓÉitÈpi yÈvatÈyukaÑ mÈtÈpitaro paricaritvÈ 
brahmalokaparÈyaÓÈ ahesuÑ. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ jÈtakaÑ 
samodhÈnesi, saccapariyosÈne mÈtuposakabhikkhu sotÈpattiphale patiÔÔhahi. 
TadÈ mÈtÈpitaro mahÈrÈjakulÈni ahesuÑ, NandapaÓÉito 

 



354 KhuddakanikÈya 

Œnando, ManojarÈjÈ SÈriputto, EkasatarÈjÈno asÊtimahÈtherÈ ceva 
aÒÒataratherÈ ca, catuvÊsati akkhobhaÓiyo BuddhaparisÈ, SoÓapaÓÉito pana 
ahameva ahosinti. 

SoÓanandajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ. 
 

JÈtakuddÈnaÑ 

     Atha sattatimamhi nipÈtavare, 
     SabhÈvantu KusÈvatirÈjavaro. 
     Atha SoÓasunandavaro ca puna, 
      AbhivÈsitasattatimamhi suteti. 

 
 

SattatinipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ.

 



   

21. AsÊtinipÈta 
 

1. C|ÄahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (533) 

 SumukhÈti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto Èyasmato Œnandassa 
jÊvitapariccÈgaÑ Èrabbha kathesi. Devadattena hi TathÈgataÑ jÊvitÈ 
voropetuÑ payojitesu dhanuggahesu sabbapaÔhamaÑ pesitena ÈgantvÈ 
“nÈhaÑ bhante sakkomi taÑ BhagavantaÑ jÊvitÈ voropetuÑ, mahiddhiko so 
BhagavÈ mahÈnubhÈvo”ti vutte Devadatto “alaÑ Èvuso mÈ tvaÑ samaÓaÑ 
GotamaÑ jÊvitÈ voropehi, ahameva samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitÈ 
voropessÈmÊ”ti vatvÈ TathÈgate Gijjhak|Ôapabbatassa pacchimachÈyÈya 
ca~kamante sayaÑ gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ abhiruhitvÈ yantavegena mahatiÑ 
silaÑ pavijjhi “imÈya silÈya samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitÈ voropessÈmÊ”ti. TadÈ 
dve pabbatak|ÔÈ samÈgantvÈ taÑ silaÑ sampaÔicchiÑsu. Tato papaÔikÈ 
uppatitvÈ Bhagavato pÈdaÑ paharitvÈ ruhiraÑ uppÈdesi, balavavedanÈ 
pavattiÑsu. JÊvako TathÈgatassa pÈdaÑ satthakena phÈletvÈ duÔÔhalohitaÑ 
vametvÈ1 p|timaÑsaÑ apanetvÈ dhovitvÈ bhesajjaÑ ÈlimpitvÈ 
nirogamakÈsi. SatthÈ purimasadisameva bhikkhusaÑghaparivuto mahatiyÈ 
BuddhalÊlÈya vicari. 

 Atha naÑ disvÈ Devadatto cintesi “samaÓassa Gotamassa 
r|pasobhaggappattaÑ sarÊraÑ disvÈ koci manussabh|to upasa~kamituÑ na 
sakkoti, raÒÒo kho pana NÈÄÈgiri nÈma hatthÊ caÓÉo pharuso 
manussaghÈtako BuddhadhammasaÑghaguÓe na jÈnÈti, so taÑ 
jÊvitakkhayaÑ pÈpessatÊ”ti. So gantvÈ raÒÒo tamatthaÑ Èrocesi. RÈjÈ 
“sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ hatthÈcariyaÑ pakkosÈpetvÈ “samma sve 
NÈÄÈgiriÑ mattaÑ katvÈ pÈtova samaÓena Gotamena paÔipannavÊthiyaÑ 
vissajjehÊ”ti Èha. Devadattopi naÑ “aÒÒesu divasesu hatthÊ kittakaÑ suraÑ 
pivatÊ”ti pucchitvÈ “aÔÔha ghaÔe bhante”ti vutte “tena hi sve tvaÑ taÑ soÄasa 
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ghaÔe pÈyetvÈ samaÓena Gotamena paÔipannavÊthiyaÑ abhimukhaÑ 
kareyyÈsÊ”ti Èha. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. RÈjÈ nagare bheriÑ carÈpesi 
“sve NÈÄÈgiriÑ mattaÑ katvÈ nagare vissajjessati, nÈgarÈ pÈtova 
sabbakiccÈni katvÈ antaravÊthiÑ mÈ paÔipajjiÑs|”ti. Devadattopi 
rÈjanivesanÈ oruyha hatthisÈlaÑ gantvÈ hatthigopake ÈmantetvÈ “mayaÑ 
bhaÓe uccaÔÔhÈniyaÑ nÊcaÔÔhÈne; nÊcaÔÔhÈniyaÑ vÈ uccaÔÔhÈne kÈtuÑ 
samatthÈ, sace vo yasena attho, sve pÈtova NÈÄÈgiriÑ tikhiÓasurÈya soÄasa 
ghaÔe pÈyetvÈ samaÓassa Gotamassa ÈgamanavelÈya tuttatomarehi1 vijjhitvÈ 
kujjhÈpetvÈ hatthisÈlaÑ bhindÈpetvÈ samaÓena Gotamena 
paÔipannavÊthiyaÑ abhimukhaÑ katvÈ samaÓaÑ GotamaÑ jÊvitakkhayaÑ 
pÈpethÈ”ti Èha. Te “sÈdh|”ti sampaÔicchiÑsu. 

 SÈ pavatti sakalanagare vitthÈrikÈ ahosi. 
BuddhadhammasaÑghamÈmakÈ upÈsakÈ taÑ sutvÈ SatthÈraÑ 
upasa~kamitvÈ “bhante Devadatto raÒÒÈ saddhiÑ ekato hutvÈ sve tumhehi 
paÔipannavÊthiyaÑ NÈÄÈgiriÑ vissajjÈpessati, sve piÓÉÈya apavisitvÈ idheva 
hotha, mayaÑ vihÈreyeva Buddhappamukhassa bhikkhusaÑghassa 
bhikkhaÑ dassÈmÈ”ti vadiÑsu. SatthÈpi “sve piÓÉÈya na pavisissÈmÊ”ti 
avatvÈva “ahaÑ sve NÈÄÈgiriÑ dametvÈ pÈÔihÈriyaÑ katvÈ titthiye madditvÈ 
RÈjagahe piÓÉÈya acaritvÈva bhikkhusaÑghaparivuto nagarÈ nikkhamitvÈ 
VeÄuvanameva ÈgamissÈmi, RÈjagahavÈsinopi bah|ni bhattabhÈjanÈni 
gahetvÈ VeÄuvanameva Ègamissanti, sve vihÈreyeva bhattaggaÑ 
bhavissatÊ”ti iminÈ kÈraÓena tesaÑ adhivÈsesi. Te TathÈgatassa 
adhivÈsanaÑ viditvÈ bhattabhÈjanÈni ÈharitvÈ “vihÈreyeva dÈnaÑ 
dassÈmÈ”ti pakkamiÑsu. 

 SatthÈpi paÔhamayÈme dhammaÑ desetvÈ majjhimayÈme devatÈnaÑ 
paÒhaÑ vissajjetvÈ pacchimayÈmassa paÔhamakoÔÔhÈse sÊhaseyyaÑ kappetvÈ 
dutiyakoÔÔhÈse phalasamÈpattiyÈ vÊtinÈmetvÈ tatiyakoÔÔhÈse 
mahÈkaruÓÈsamÈpattiÑ samÈpajjitvÈ vuÔÔhÈya bodhaneyyabandhave 
olokento NÈÄÈgiridamane caturÈsÊtiyÈ pÈÓasahassÈnaÑ dhammÈbhisamayaÑ 
disvÈ vibhÈtÈya rattiyÈ katasarÊrapaÔijaggano hutvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
______________________________________________________________ 
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ÈmantetvÈ “Œnanda ajja RÈjagahaparivattakesu kaÔÔhÈrasasu mahÈvihÈresu 
sabbesampi bhikkh|naÑ mayÈsaddhiÑ RÈjagahaÑ pavisituÑ ÈrocehÊ”ti Èha. 
Thero tathÈ akÈsi. Sabbepi bhikkh| VeÄuvane sannipatiÑsu. SatthÈ 
mahÈbhikkhusaÑghaparivuto RÈjagahaÑ pÈvisi. Atha hatthimeÓÉÈ 
yathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjiÑsu, mahanto samÈgamo ahosi. SaddhÈsampannÈ 
manussÈ “ajja kira BuddhanÈgassa tiracchÈnanÈgena sa~gÈmo bhavissati, 
an|pamÈya BuddhalÊlÈya NÈÄÈgiridamanaÑ passissÈmÈ”ti 
pÈsÈdahammiyagehacchadanÈdÊni abhiruhitvÈ aÔÔhaÑsu. AsaddhÈ pana 
micchÈdiÔÔhikÈ “ayaÑ NÈÄÈgiri caÓÉo pharuso manussaghÈtako 
BuddhÈdÊnaÑ guÓaÑ na jÈnÈti, so ajja samaÓassa Gotamassa 
suvaÓÓavaÓÓaÑ sarÊraÑ viddhaÑsetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpessati, ajja 
paccÈmittassa piÔÔhiÑ passissÈmÈ”ti pÈsÈdÈdÊsu aÔÔhaÑsu. 

 HatthÊpi BhagavantaÑ ÈgacchantaÑ disvÈ manusse tÈsento gehÈni 
viddhiÑsento sakaÔÈni saÑcuÓÓento soÓÉaÑ ussÈpetvÈ pahaÔÔhakaÓÓavÈlo 
pabbato viya ajjhottharanto yena BhagavÈ tenÈbhidhÈvi. TaÑ ÈgacchantaÑ 
disvÈ bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “ayaÑ bhante NÈÄÈgiri caÓÉo 
pharuso manussaghÈtako imaÑ racchaÑ paÔipanno, na kho panÈyaÑ 
BuddhÈdiguÓaÑ jÈnÈti, paÔikkamatu bhante BhagavÈ, paÔikkamatu Sugato”ti. 
MÈ bhikkhave bhÈyittha, paÔibalo ahaÑ NÈÄÈgiriÑ dametunti. AthÈyasmÈ 
SÈriputto SatthÈraÑ yÈci “bhante pitu uppannakiccaÑ nÈma jeÔÔhaputtassa 
bhÈro, ahameva taÑ damemÊ”ti. Atha naÑ SatthÈ “SÈriputta BuddhabalaÑ 
nÈma aÒÒaÑ, sÈvakabalaÑ aÒÒaÑ, tiÔÔha “tvan”ti paÔibÈhi. EvaÑ 
yebhuyyena asÊti mahÈtherÈ yÈciÑsu. SatthÈ sabbepi paÔibÈhi. Atha ÈyasmÈ 
Œnando Satthari balavasinehena adhivÈsetuÑ asakkonto “ayaÑ hatthÊ 
paÔhamaÑ maÑ mÈret|”ti TathÈgatassatthÈya jÊvitaÑ pariccajitvÈ gantvÈ 
Satthu purato aÔÔhÈsi. Atha naÑ SatthÈ “apehi Œnanda, mÈ me purato 
aÔÔhÈsÊ”ti Èha. “Bhante ayaÑ hatthÊ caÓÉo pharuso manussaghÈtako 
kappuÔÔhÈnaggisadiso paÔhamaÑ maÑ mÈretvÈ pacchÈ tumhÈkaÑ santikaÑ 
Ègacchat|”ti thero avaca. YÈvatatiyaÑ vuccamÈnopi tatheva aÔÔhÈsi na 
paÔikkami. Atha naÑ BhagavÈ iddhibalena paÔikkamÈpetvÈ bhikkh|naÑ 
antare Ôhapesi. 
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 TasmiÑ khaÓe ekÈ itthÊ NÈÄÈgiriÑ disvÈ maraÓabhayabhÊtÈ palÈyamÈnÈ 
a~kena gahitaÑ dÈrakaÑ hatthino ca TathÈgatassa ca antare chaÉÉetvÈ 
palÈyi. HatthÊ taÑ anubandhitvÈ nivattitvÈ dÈrakassa santikaÑ agamÈsi. 
TadÈ dÈrako mahÈravaÑ ravi. SatthÈ NÈÄÈgiriÑ odissakamettÈya pharitvÈ 
sumadhuraÑ brahmassaraÑ nicchÈretvÈ “ambho NÈÄÈgiri taÑ soÄasa 
surÈghaÔe pÈyetvÈ mattaÑ karontÈ na ‘aÒÒaÑ gaÓhissatÊ’ti kariÑsu, ‘maÑ 
gaÓhissatÊ’ti pana kariÑsu, mÈ akÈraÓena ja~ghÈyo kilamento vicari, ito 
ehÊ”ti pakkosi. So Satthu vacanaÑ sutvÈ akkhÊni ummÊletvÈ Bhagavato 
r|pasiriÑ oloketvÈ paÔiladdhasaÑvego Buddhatejena pacchinnasurÈmado 
soÓÉaÑ olambento kaÓÓe cÈlento ÈgantvÈ TathÈgatassa pÈdesu pati. Atha 
naÑ SatthÈ “NÈÄÈgiri tvaÑ tiracchÈnahatthÊ, ahaÑ BuddhavÈraÓo, ito 
paÔÔhÈya mÈ caÓÉo pharuso manussaghÈtako bhava, sabbasattesu 
mettacittaÑ paÔilabhÈ”ti vatvÈ dakkhiÓahatthaÑ pasÈretvÈ kumbhe 
parÈmasitvÈ– 

    “MÈ kuÒjara nÈgamÈsado, 
    Dukkho hi kuÒjara nÈgamÈsado. 
    Na hi nÈgahatassa kuÒjara, 
    Sugati hoti ito paraÑ yato. 

    MÈ ca mado mÈ ca pamÈdo, 
    Na hi pamattÈ sugatiÑ vajanti te. 
    TvaÒÒeva tathÈ karissasi, 
    Yena tvaÑ sugatiÑ gamissasÊ”ti1– 

dhammaÑ desesi. 

 Tassa sakalasarÊraÑ pÊtiyÈ nirantaraÑ phuÔaÑ ahosi. Sace kira 
tiracchÈnagato nÈbhavissÈ, sotÈpattiphalaÑ adhigamissÈ. ManussÈ taÑ 
pÈÔihÈriyaÑ disvÈ unnadiÑsu apphoÔiÑsu, saÒjÈtasomanassÈ nÈnÈbharaÓÈni 
khipiÑsu, tÈni hatthissa sarÊraÑ paÔicchÈdayiÑsu. Tato paÔÔhÈya NÈÄÈgiri 
DhanapÈlako nÈma jÈto. TasmiÑ kho pana DhanapÈlakasamÈgame caturÈsÊti 
pÈÓasahassÈni amataÑ piviÑsu. SatthÈ DhanapÈlakaÑ 
______________________________________________________________ 
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paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpesi. So soÓÉÈya Bhagavato pÈde paÑs|ni gahetvÈ 
upari muddhani ÈkiritvÈ paÔikuÔitova paÔikkamitvÈ dassan|pacÈre Ôhito 
DasabalaÑ vanditvÈ nivattitvÈ hatthisÈlaÑ pÈvisi. Tato paÔÔhÈya 
dantasudanto1 hutvÈ na kaÒci viheÔheti. SatthÈ nipphannamanoratho “yehi 
yaÑ dhanaÑ khittaÑ, tesaÒÒeva taÑ hot|”ti adhiÔÔhÈya “ajja mayÈ 
mahantaÑ pÈÔihÈriyaÑ kataÑ, imasmiÑ nagare piÓÉÈya caraÓaÑ 
appaÔir|pan”ti titthiye madditvÈ bhikkhusaÑghaparivuto jayappatto viya 
khattiyo nagarÈ nikkhamitvÈ VeÄuvanameva gato. NagaravÈsino bahuÑ 
annapÈnakhÈdanÊyaÑ ÈdÈya vihÈraÑ gantvÈ mahÈdÈnaÑ pavattayiÑsu. 

 TaÑ divasaÑ sÈyanhasamaye dhammasabhaÑ p|retvÈ sannisinnÈ 
bhikkh| kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso ÈyasmatÈ Œnandena 
TathÈgatassatthÈya attano jÊvitaÑ pariccajantena dukkaraÑ kataÑ, 
NÈÄÈgiriÑ disvÈ SatthÈrÈ tikkhattuÑ paÔibÈhiyamÈnopi nÈpagato, aho 
dukkarakÈrako Èvuso ÈyasmÈ Œnando”ti. SatthÈ “Œnandassa guÓakathÈ 
pavattati, gantabbaÑ mayÈ etthÈ”ti GandhakuÔito nikkhamitvÈ ÈgantvÈ 
“kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya 
nÈmÈ”ti vutte “na bhikkhave idÈneva, pubbepi Œnando tiracchÈnayoniyaÑ 
nibbattopi mamatthÈya jÊvitaÑ pariccajiyevÈ”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ 
Èhari. 

 AtÊte MahiÑsakaraÔÔhe SÈgalanagare SÈgalo2 nÈma rÈjÈ dhammena 
rajjaÑ kÈresi. TadÈ nagarato avid|re ekasmiÑ NesÈdagÈmake aÒÒataro 
nesÈdo pÈsehi sakuÓe bandhitvÈ nagare vikkiÓanto jÊvikaÑ kappesi. 
Nagarato ca avid|re ÈvaÔÔato dvÈdasayojano mÈnusiyo nÈma padumasaro 
ahosi paÒcavaÓÓapadumasaÒchanno. Tattha nÈnappakÈro sakuÓasa~gho 
otari. So nesÈdo tattha aniyÈmena pÈse oÉÉesi. TasmiÑ kÈle DhataraÔÔho 
haÑsarÈjÈ channavutihaÑsa sahassaparivÈro Cittak|Ôapabbate 
suvaÓÓaguhÈyaÑ vasati, Sumukho nÈmassa senÈpati ahosi. AthekadivasaÑ 
tato3 haÑsay|thÈ katipayÈ SuvaÓÓahaÑsÈ mÈnusiyaÑ saraÑ gantvÈ 
pah|tagocare tasmiÑ yathÈsukhaÑ vicaritvÈ suhitÈ Cittak|ÔaÑ ÈgantvÈ 
DhataraÔÔhassa ÈrocesuÑ “mahÈrÈja 
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manussapathe mÈnusiyo nÈma padumasaro sampannagocaro tattha gocaraÑ 
gaÓhituÑ gacchamÈ”ti. So “manussapatho nÈma sÈsa~ko sappaÔibhayo, mÈ 
vo ruccitthÈ”ti paÔikkhipitvÈpi tehi punappunaÑ vuccamÈno “sace 
tumhÈkaÑ ruccati, gacchÈmÈ”ti saparivÈro taÑ saraÑ agamÈsi. So ÈkÈsÈ 
otaranto pÈdaÑ pÈse pavesentoyeva otari. Athassa pÈso pÈdaÑ ayapaÔÔakena 
kaÉÉhanto1 viya ÈbandhitvÈ gaÓhi. Athassa “chindissÈmi nan”ti 
ÈkaÉÉhantassa paÔhamavÈre cammaÑ chijji, dutiyavÈre maÑsaÑ chijji, 
tatiyavÈre nhÈru chijji, pÈso aÔÔhiÑ Èhacca aÔÔhÈsi, lohitaÑ pagghari2, 
balavavedanÈ pavattiÑsu. 

 So cintesi “sacÈhaÑ baddharavaÑ ravissÈmi, ÒÈtakÈ me utrastÈ hutvÈ 
gocaraÑ aggaÓhitvÈ chÈtajjhattÈva palÈyantÈ dubbalatÈya mahÈsamudde 
patissantÊ”ti. So vedanaÑ adhivÈsetvÈ ÒÈtÊnaÑ yÈvadatthaÑ caritvÈ3 

haÑsÈnaÑ kÊÄanakÈle mahantena saddena baddharavaÑ ravi. TaÑ sutvÈ te 
haÑsÈ maraÓabhayatajjitÈ vaggavaggÈ hutvÈ Cittak|ÔÈbhimukhÈ 
pakkamiÑsu. Tesu pakkantesu Sumukho haÑsasenÈpati “kacci nu kho idaÑ 
bhayaÑ mahÈrÈjassa uppannaÑ, jÈnissÈmi nan”ti vegena pakkhanditvÈ 
purato gacchantassa haÑsagaÓassa antare mahÈsattaÑ adisvÈ 
majjhimahaÑsagaÓaÑ vicini, tatthapi adisvÈ pacchimahaÑsagaÓaÑ vicini, 
tatthapi adisvÈ “nissaÑsayaÑ tassevedaÑ bhayaÑ uppannan”ti nivattitvÈ 
Ègacchanto mahÈsattaÑ pÈse baddhaÑ lohitamakkhitaÑ dukkhÈturaÑ 
pa~kapiÔÔhe nipannaÑ disvÈ “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, ahaÑ mama jÊvitaÑ 
pariccajitvÈ tumhe pÈsato mocessÈmÊ”ti vadanto otaritvÈ mahÈsattaÑ 
assÈsentova pa~kapiÔÔhe nisÊdi. Atha naÑ vÊmaÑsanto mahÈsatto paÔhamaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 1. “Sumukha anupacinantÈ, pakkamanti viha~gamÈ. 
 Gaccha tuvampi mÈ ka~khi, natthi baddhe sahÈyatÈ”ti. 

 Tattha anupacinantÈti sinehena Èlayavasena anolokentÈ. PakkamantÊti 
ete channavuti haÑsasahassÈ ÒÈtiviha~gamÈ maÑ chaÉÉetvÈ gacchanti, 
tvampi gaccha, mÈ idha vÈsaÑ Èka~khi, evaÑ hi pÈsena baddhe mayi 
sahÈyatÈ nÈma natthi, na hi te ahaÑ idÈni kiÒci sahÈyakiccaÑ 
______________________________________________________________ 
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kÈtuÑ sakkhissÈmi, kiÑ te mayÈ nir|pakÈrena, papaÒcaÑ akatvÈ gacchevÈti 
vadati. 

 Ito paraÑ– 
 
 2. “Gacche vÈhaÑ na vÈ gacche, na tena amaro siyaÑ. 
 SukhitaÑ taÑ upÈsitvÈ, dukkhitaÑ taÑ kathaÑ jahe. 

 3. MaraÓaÑ vÈ tayÈ saddhiÑ, jÊvitaÑ vÈ tayÈ vinÈ. 
 Tadeva maraÓaÑ seyyo, yaÒce jÊve tayÈ vinÈ. 

 4. Nesa dhammo mahÈrÈja, yaÑ taÑ evaÑ gataÑ jahe. 
 YÈ gati tuyhaÑ sÈ mayhaÑ, ruccate vihagÈdhipa. 

 5. KÈ nu pÈsena baddhassa, gati aÒÒÈ mahÈnasÈ. 
 SÈ kathaÑ cetayÈnassa, muttassa tava ruccati. 

 6. KaÑ vÈ tvaÑ passase atthaÑ, mama tuyhaÒca pakkhima. 
 ©ÈtÊnaÑ vÈ’vasiÔÔhÈnaÑ, ubhinnaÑ jÊvitakkhaye. 

 7. YaÑ na kaÒcanadepiÒcha, andhena tamasÈ gataÑ. 
 TÈdise saÒcajaÑ pÈÓaÑ, ka’mattha’mabhijotaye. 

 8. KathaÑ nu patataÑ seÔÔha, dhamme atthaÑ na bujjhasi. 
 Dhammo apacito santo, atthaÑ dasseti pÈÓinaÑ. 

 9. SohaÑ dhammaÑ apekkhÈno, dhammÈ ca’tthaÑ samuÔÔhitaÑ. 
 BhattiÒca tayi sampassaÑ, nÈvaka~khÈmi jÊvitaÑ. 

 10. AddhÈ eso sataÑ dhammo, yo mitto mittamÈpade. 
 Na caje jÊvitassÈpi, hetudhammamanussaraÑ. 

 11. SvÈyaÑ dhammo ca te ciÓÓo, bhatti ca viditÈ mayi. 
 KÈmaÑ karassu mayhetaÑ, gacchevÈ’numato mayÈ. 

 12. Api tvevaÑ gate kÈle, yaÑ khaÓÉaÑ1 ÒÈtinaÑ mayÈ. 
 TayÈ taÑ buddhisampannaÑ, assa paramasaÑvutaÑ. 
______________________________________________________________ 
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 13. IccevaÑ mantayantÈnaÑ, ariyÈnaÑ ariyavuttinaÑ. 
 Paccadissatha nesÈdo, ÈturÈna ‘miva’ntako. 

 14. Te sattumabhisaÒcikkha, dÊgharattaÑ hitÈ dijÈ. 
 TuÓhÊmÈsittha ubhayo, na saÒcalesu’mÈsanÈ. 

 15. DhataraÔÔhe ca disvÈna, samuÉÉente tato tato. 
 Abhikkhamatha vegena, dijasattu dijÈdhipe. 

 16. So ca vegena’bhikkamma, Èsajja parame dije. 
 Paccakamittha nesÈdo, baddhÈ iti vicintayaÑ. 

 17. EkaÑva baddhamÈsÊnaÑ, abaddhaÒca punÈparaÑ. 
 Œsajja baddhamÈsÊnaÑ, pekkhamÈnamadÊnavaÑ. 

 18. Tato so vimatoyeva, paÓÉare ajjhabhÈsatha. 
 PavaÉÉhakÈye ÈsÊne, dijasaÑghagaÓÈdhipe. 

 19. YaÑ nu pÈsena mahatÈ, baddho na kurute disaÑ. 
 Atha kasmÈ abaddho tvaÑ, balÊ pakkhi na gacchasi. 

  20. KiÑ nu tyÈ’yaÑ dijo hoti, mutto baddhaÑ upÈsasi. 
 OhÈya sakuÓÈ yanti, kiÑ eko avahÊyasi. 

 21. RÈjÈ me so dijÈmitta, sakhÈ pÈÓasamo ca me. 
 Neva naÑ vijahissÈmi, yÈva kÈlassa pariyÈyaÑ. 

 22. KathaÑ panÈyaÑ viha~go, nÈddasa pÈsamoÉÉitaÑ. 
 PadaÑ he’taÑ mahantÈnaÑ, boddhu’marahanti ÈpadaÑ. 

 23. YadÈ parÈbhavo hoti, poso jÊvitasa~khaye. 
 Atha jÈlaÒca pÈsaÒca, ÈsajjÈpi na bujjhati. 

 24. Api tveva mahÈpaÒÒa, pÈsÈ bahuvidhÈ tatÈ. 
 GuyhamÈsajja bajjhanti, athevaÑ jÊvitakkhaye”ti– 

imÈsaÑ gÈthÈnaÑ sambandho PÈÄinayeneva1 veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÄivaseneva (SÊ, I) 
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 Tattha gacche vÈti mahÈrÈja ahaÑ ito gaccheyyaÑ vÈ na vÈ, nÈhaÑ 
tena gamanena vÈ agamanena vÈ amaro siyaÑ, ahaÒhi ito gatopi agatopi 
maraÓato amuttova, ito pubbe pana sukhitaÑ taÑ upÈsitvÈ idÈni dukkhitaÑ 
taÑ kathaÑ jaheyyanti vadati. MaraÓaÑ vÈti mama agacchantassa vÈ tayÈ 
saddhiÑ maraÓaÑ bhaveyya, gacchantassa vÈ tayÈ vinÈ jÊvitaÑ. Tesu dvÊsu 
yaÑ tayÈ saddhiÑ maraÓaÑ, tadeva me varaÑ, yaÑ tayÈ vinÈ jÊveyyaÑ, na 
me taÑ varanti attho. Ruccateti yÈ tava gati nipphatti, sÈva mayhaÑ ruccati. 
SÈ kathanti samma sumukha mama tÈva daÄhena vÈlapÈsena baddhassa 
parahatthaÑ gatassa sÈ gati ruccatu, tava pana cetayÈnassa sacetanassa 
paÒÒavato muttassa kathaÑ ruccati. 

 PakkhimÈti pakkhasampanna. Ubhinnanti amhÈkaÑ dvinnaÑ 
jÊvitakkhaye sati tvaÑ mama vÈ tava vÈ avasiÔÔhaÒÈtÊnaÑ vÈ kaÑ atthaÑ 
passasi. YaÑ nÈti ettha nakÈro upamÈne. KaÒcanadepiÒchÈti 
kaÒcanadvepiÒcha, ayameva vÈ pÈÔho, kaÒcanasadisa-ubhayapakkhÈti attho. 
TamasÈti tamasi. Gatanti kataÑ, ayameva vÈ pÈÔho. Purimassa na-kÈrassa 
iminÈ sambandho, “na katan”ti1 kataÑ viyÈti attho. IdaÑ vuttaÑ hoti–tayi 
pÈÓaÑ cajantepi acajantepi mama jÊvitassa abhÈvÈ yaÑ tava 
pÈÓasaÒcajanaÑ, taÑ andhena tamasi kataÑ viya kiÒcideva r|pakammaÑ 
apaccakkhaguÓaÑ, tÈdise tava apaccakkhaguÓe pÈÓasaÒcajane tvaÑ pÈÓaÑ 
saÒcajanto kamatthaÑ joteyyÈsÊti. 

 Dhammo apacito santoti dhammo p|jito mÈnito samÈno. AtthaÑ 
dassetÊti vuddhiÑ dasseti. ApekkhÈnoti apekkhanto. DhammÈ ca’tthanti 
dhammato ca atthaÑ samuÔÔhitaÑ passanto. Bhattinti sinehaÑ. SataÑ 
dhammoti paÓÉitÈnaÑ sabhÈvo. Yo mittoti yo mitto ÈpadÈsu mittaÑ na 
caje, tassa acajantassa mittassa esa sabhÈvo nÈma addhÈ sataÑ dhammo. 
ViditÈti pÈkaÔÈ jÈtÈ. KÈmaÑ karass|ti etaÑ mama kÈmaÑ mayÈ icchitaÑ 
mama vacanaÑ karassu. Api tvevaÑ gate kÈleti api tu evaÑ gate kÈle mayi 
imasmiÑ ÔhÈne pÈsena baddhe. ParamasaÑvutanti paramaparipuÓÓaÑ2. 

 IccevaÑ mantayantÈnanti “gaccha, na gacchÈmÊ”ti evaÑ kathentÈnaÑ. 
AriyÈnanti ÈcÈra-ariyÈnaÑ. PaccadissathÈti kÈsÈyÈni nivÈsetvÈ rattamÈlaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Na gatanti (Ka) 2. ParamapaÔicchannaÑ (SÊ, SyÈ) 
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piÄandhitvÈ muggaraÑ ÈdÈya Ègacchanto adissatha. ŒturÈnanti gilÈnÈnaÑ 
maccu viya. AbhisaÒcikkhÈti bhikkhave te ubhopi sattuÑ ÈyantaÑ passitvÈ. 
HitÈti dÊgharattaÑ aÒÒamaÒÒassa hitÈ muducittÈ. Na saÒcalesu’mÈsanÈti 
Èsanato na caliÑsu, yathÈnisinnÈva ahesuÑ. Sumukho pana “ayaÑ nesÈdo 
ÈgantvÈ paharanto maÑ paÔhamaÑ paharat|”ti cintetvÈ mahÈsattaÑ 
pacchato katvÈ nisÊdi. 

 DhataraÔÔheti haÑse. SamuÉÉenteti maraÓabhayena ito cito ca uppatante 
disvÈ. ŒsajjÈti itare dve jane upagantvÈ. PaccakamitthÈti “baddhÈ, na 
baddhÈ”ti cintento upadhÈrento akamittha, vegaÑ hÈpetvÈ saÓikaÑ agamÈsi. 
Œsajja baddhamÈsÊnanti baddhaÑ mahÈsattaÑ upagantvÈ nisinnaÑ 
SumukhaÑ. AdÊnavanti ÈdÊnavameva hutvÈ mahÈsattaÑ olokentaÑ disvÈ. 
Vimatoti kiÑ nu kho abaddho baddhassa santike nisinno, kÈraÓaÑ 
pucchissÈmÊti vimatijÈto hutvÈti attho. PaÓÉareti haÑse, atha vÈ parisuddhe 
nimmale, sampahaÔÔhakaÒcanavaÓÓeti attho. PavaÉÉhakÈyeti vaÉÉhitakÈye 
mahÈsarÊre. YaÑ n|ti yaÑ tÈva eso mahÈpÈsena baddho. Na kurute disanti 
palÈyanatthÈya ekaÑ disaÑ na bhajati, taÑ yuttanti adhippÈyo. BalÊti 
balasampanno hutvÈpi. PakkhÊti taÑ Èlapati. OhÈyÈti chaÉÉetvÈ. YantÊti 
sesasakuÓÈ gacchanti. AvahÊyasÊti ohÊyasi. 

 DijÈmittÈti dijÈnaÑ amitta. YÈva kÈlassa pariyÈyanti yÈva maraÓassa 
vÈro Ègacchati. KathaÑ panÈyanti tvaÑ rÈjÈ me soti vadasi, rÈjÈno ca nÈma 
paÓÉitÈ honti, itipi1 paÓÉito samÈno kena kÈraÓena oÉÉitaÑ pÈsaÑ na 
addasa. PadaÑ hetanti yasamahattaÑ vÈ ÒÈÓamahattaÑ vÈ pattÈnaÑ attano 
ÈpadabujjhanaÑ nÈma padaÑ kÈraÓaÑ, tasmÈ te ÈpadaÑ boddhumarahanti. 
ParÈbhavoti avaÉÉhi. ŒsajjÈpÊti upagantvÈpi na bujjhati. TatÈti vitatÈ2 
oÉÉitÈ. GuyhamÈsajjÈti tesu pÈsesu yo guÄho paÔicchanno pÈso, taÑ Èsajja 
bajjhanti. Athevanti atha evaÑ jÊvitakkhaye bajjhantevÈti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. IdhÈpi (Ka) 2. KatÈti vikatÈ (Ka) 
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 Iti naÑ so kathÈsallÈpena muduhadayaÑ katvÈ mahÈsattassa jÊvitaÑ 
yÈcanto gÈthamÈha– 
 
 25. “Api nÈ’yaÑ tayÈ saddhiÑ, saÑvÈsassa1 sukhudrayo. 
 Api no anumaÒÒÈsi, api no jÊvitaÑ dade”ti. 

 Tattha apinÈ’yanti api nu ayaÑ. Sukhudrayoti sukhaphalo. Api no 
anumaÒÒÈsÊti Cittak|ÔaÑ gantvÈ ÒÈtake passituÑ tvaÑ api no anujÈneyyÈsi. 
Api no jÊvitaÑ dadeti api no imÈya kathÈya uppannavissÈso na mÈreyyÈsÊti. 

 So tassa madhurakathÈya bajjhitvÈ gÈthamÈha– 
 
 26. “Na ceva me tvaÑ baddhosi, napi icchÈmi te vadhaÑ. 
 KÈmaÑ khippamito gantvÈ, jÊva tvaÑ anigho ciran”ti. 
 
 Tato Sumukho catasso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 27. “NevÈha’meta’micchÈmi, aÒÒatre’tassa jÊvitÈ. 
 Sace ekena tuÔÔhosi, muÒce’taÑ maÑ ca bhakkhaya. 
 
 28. ŒrohapariÓÈhena, tulyÈ’smÈ vayasÈ ubho. 
 Na te lÈbhena jÊvatthi, etena niminÈ tuvaÑ. 
 
 29. Tadi~gha samapekkhassu, hotu giddhi tava’mhasu. 
 MaÑ pubbe bandha pÈsena, pacchÈ muÒca dijÈdhipaÑ. 
 
 30. TÈvadeva ca te lÈbho, katÈ’ssa yÈcanÈya ca. 
 Mitti ca DhataraÔÔhehi, yÈvajÊvÈya te siyÈ”ti. 

 Tattha etanti yaÑ aÒÒatra etassa jÊvitÈ mama jÊvitaÑ, etaÑ ahaÑ neva 
icchÈmi. TulyÈ’smÈti samÈnÈ homa. NiminÈ tuvanti parivattehi tvaÑ. 
Tava’mhas|ti tava amhesu giddhi hotu, kiÑ te etena, mayi lobhaÑ 
uppÈdehÊti vadati. TÈvadevÈti tattakoyeva. YÈcanÈya cÈti yÈ mama yÈcanÈ, 
sÈva katÈ assÈti attho. 
______________________________________________________________ 
 1. SambhÈsassa (SÊ, I) 
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 Iti so tÈya dhammadesanÈya tele pakkhittakappÈsapicu viya 
mudugatahadayo mahÈsattaÑ tassa dÈyaÑ katvÈ dadanto Èha– 
 
 31. “Passantu no mahÈsaÑghÈ, tayÈ muttaÑ ito gataÑ. 
 MittÈmaccÈ ca bhaccÈ ca, puttadÈrÈ ca bandhavÈ. 
 
 32. Na ca te tÈdisÈ mittÈ, bah|naÑ idha vijjati. 
 YathÈ tvaÑ DhataraÔÔhassa, pÈÓasÈdhÈraÓo sakhÈ. 
 
 33. So te sahÈyaÑ muÒcÈmi, hotu rÈjÈ tavÈnugo. 
 KÈmaÑ khippamito gantvÈ, ÒÈtimajjhe virocathÈ”ti. 

 Tattha noti nipÈtamattaÑ. TayÈ muttanti imaÒhi tvaÒÒeva muÒcasi 
nÈma, tasmÈ imaÑ tayÈ muttaÑ ito CittakuÔapabbataÑ gataÑ mahantÈ 
ÒÈtisa~ghÈ ete ca mittÈdayo passantu. Ettha ca bandhavÈti 
ekalohitasambandhÈ. VijjatÊti vijjanti. PÈÓasÈdhÈraÓoti sÈdhÈraÓapÈÓo 
avibhattajÊviko, yathÈ tvaÑ etassa sakhÈ, etÈdisÈ aÒÒesaÑ bah|naÑ mittÈ 
nÈma na vijjanti. TavÈnugoti etaÑ dukkhitaÑ1 ÈdÈya purato gacchantassa 
tava ayaÑ anugo hot|ti. 

 EvaÑ vatvÈ pana NesÈdaputto mettacittena mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ 
bandhanaÑ chinditvÈ Èli~gitvÈ sarato nikkhÈmetvÈ saratÊre 
taruÓadabbatiÓapiÔÔhe nisÊdÈpetvÈ pÈde bandhanapÈsaÑ muducittena 
saÓikaÑ mocetvÈ d|re khipitvÈ mahÈsatte balavasinehaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ 
mettacittena udakaÑ ÈdÈya lohitaÑ dhovitvÈ punappunaÑ parimajji. Tassa 
mettacittÈnubhÈvena bodhisattassa pÈde sirÈ sirÈhi, maÑsaÑ maÑsena, 
cammaÑ cammena ghaÔitaÑ, tÈvadeva pÈdo saÑruÄho 
saÒjÈtachavisaÒjÈtalomo ahosi abaddhapÈdena nibbiseso. Bodhisatto sukhito 
pakatibhÈveneva nisÊdi. Atha Sumukho attÈnaÑ nissÈya mahÈsattassa 
sukhitabhÈvaÑ disvÈ saÒjÈtasomanasso NesÈdassa thutimakÈsi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. DukkhaÔÔitaÑ (Ka) 
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 34. “So patÊto pamuttena, bhattunÈ bhattugÈravo. 
 AjjhabhÈsatha vakka~go, vÈcaÑ kaÓÓasukhaÑ bhaÓaÑ. 
 
 35. EvaÑ luddaka nandassu, saha sabbehi ÒÈtibhi. 
 YathÈhamajja nandÈmi, muttaÑ disvÈ dijÈdhipan”ti. 

 Tattha vakka~goti va~kagÊvo. 

 EvaÑ luddassa thutiÑ katvÈ Sumukho bodhisattaÑ Èha “mahÈrÈja 
iminÈ amhÈkaÑ mahÈ-upakÈro kato, ayaÑ hi amhÈkaÑ vacanaÑ akatvÈ 
kÊÄÈhaÑse no katvÈ issarÈnaÑ dento bahuÑ dhanaÑ labheyya, mÈretvÈ 
maÑsaÑ vikkiÓanto m|lampi labhetha, attano pana jÊvitaÑ anoloketvÈ 
amhÈkaÑ vacanaÑ akari, imaÑ raÒÒo santikaÑ netvÈ sukhajÊvitaÑ 
karomÈ”ti. MahÈsatto sampaÔicchi. Sumukho attano bhÈsÈya mahÈsattena 
saddhiÑ kathetvÈ puna manussabhÈsÈya luddaputtaÑ ÈmantetvÈ “samma 
tvaÑ kimatthaÑ pÈse oÉÉesÊ”ti pucchitvÈ “dhanatthan”ti vutte “evaÑ sante 
amhe ÈdÈya nagaraÑ pavisitvÈ raÒÒo dassehi, bahuÑ te dhanaÑ 
dÈpessÈmÊ”ti vatvÈ Èha– 
 
 36. “Ehi taÑ anusikkhÈmi, yathÈ tvamapi lacchase. 
 LÈbhaÑ tavÈyaÑ DhataraÔÔho, pÈpaÑ kiÒci na dakkhati. 
 
 37. KhippamantepuraÑ netvÈ, raÒÒo dassehi no ubho. 
 Abaddhe pakatibh|te, kÈje ubhayato Ôhite. 
 
 38. DhataraÔÔhÈ mahÈrÈja, haÑsÈdhipatino ime. 
 AyaÑ hi rÈjÈ haÑsÈnaÑ, ayaÑ senÈpatÊtaro. 
 
 39. AsaÑsayaÑ imaÑ disvÈ, haÑsarÈjaÑ narÈdhipo. 
 PatÊto sumano vitto, bahuÑ dassati te dhanan”ti. 

 Tattha anusikkhÈmÊti anusÈsÈmi. PÈpanti lÈmakaÑ. RaÒÒo dassehi no 
ubhoti amhe ubhopi raÒÒo dassehi. AyaÑ bodhisattassa 
paÒÒÈpabhÈvadassanatthaÑ, attano mittadhammassa ÈvibhÈvanatthaÑ, 
luddassa dhanalÈbhatthaÑ, raÒÒo sÊlesu patiÔÔhÈpanatthaÒcÈti cat|hi 
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kÈraÓehi evamÈha. DhataraÔÔhÈti netvÈ ca pana raÒÒo evaÑ ÈcikkheyyÈsi 
“mahÈrÈja ime DhataraÔÔhakule jÈtÈ dve haÑsÈdhipatino, etesu ayaÑ rÈjÈ, 
itaro senÈpatÊ”ti. Iti naÑ sikkhÈpesi. “PatÊto”ti-ÈdÊni tÊÓipi 
tuÔÔhÈkÈravevacanÈneva. 

 EvaÑ vutte luddo “sÈmi mÈ vo rÈjadassanaÑ rucci, rÈjÈno nÈma 
calacittÈ, kÊÄÈhaÑse vÈ vo kareyyuÑ mÈrÈpeyyuÑ vÈ”ti vatvÈ “samma mÈ 
bhÈyi, ahaÑ tÈdisaÑ kakkhaÄaÑ luddaÑ lohitapÈÓiÑ dhammakathÈya 
mudukaÑ katvÈ mama pÈdesu pÈtesiÑ, rÈjÈno nÈma puÒÒavanto paÒÒavanto 
ca subhÈsitadubbhÈsitaÒÒ| ca, khippaÑ amhe raÒÒo dassehÊ”ti vutte “tena hi 
mÈ mayhaÑ kujjhittha, ahaÑ avassaÑ tumhÈkaÑ ruciyÈ nemÊ”ti vatvÈ 
ubhopi kÈjaÑ ÈropetvÈ rÈjakulaÑ gantvÈ raÒÒo dassetvÈ raÒÒÈ puÔÔho 
yathÈbh|taÑ Èrocesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 40. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, kammunÈ upapÈdayi. 
 KhippamantepuraÑ gantvÈ, raÒÒo haÑse adassayi. 
 Abaddhe pakatibh|te, kÈje ubhayato Ôhite. 
 
 41. DhataraÔÔhÈ mahÈrÈja, haÑsÈdhipatino ime. 
 AyaÑ hi rÈjÈ haÑsÈnaÑ, ayaÑ senÈpatÊtaro. 
 
 42. KathaÑ panime viha~gÈ, tava hatthatta’mÈgatÈ. 
 KathaÑ luddo mahantÈnaÑ, issare idha ajjhagÈ. 
 
 43. VihitÈ santi’me pÈsÈ, pallalesu janÈdhipa. 
 YaÑ ya’dÈyatanaÑ maÒÒe, dijÈnaÑ pÈÓarodhanaÑ. 
 
 44. TÈdisaÑ pÈsamÈsajja, haÑsarÈjÈ abajjhatha. 
 TaÑ abaddho upÈsino, ma’mÈyaÑ ajjhabhÈsatha. 
 
 45. SudukkaraÑ anariyebhi, dahate bhÈvamuttamaÑ. 
 Bhatturatthe parakkanto, dhammayutto viha~gamo. 
 
 46. AttanÈ’yaÑ cajitvÈna, jÊvitaÑ jÊvitÈraho. 
 Anutthunanto ÈsÊno, bhattu yÈcittha jÊvitaÑ. 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 369
  

 47. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, pasÈda’maha’majjhagÈ. 
 Tato naÑ pÈmuciÑ pÈsÈ, anuÒÒÈsiÑ sukhena ca. 
 
 48. So patÊto pamuttena, bhattunÈ bhattugÈravo. 
 AjjhabhÈsatha Vakka~go, vÈcaÑ kaÓÓasukhaÑ bhaÓaÑ. 
 
 49. EvaÑ luddaka nandassu, saha sabbehi ÒÈtibhi. 
 YathÈ’ha’majja nandÈmi, muttaÑ disvÈ dijÈdhipaÑ. 
 
 50. Ehi taÑ anusikkhÈmi, yathÈ tvamapi lacchase. 
 LÈbhaÑ tavÈyaÑ DhataraÔÔho, pÈpaÑ kiÒci na dakkhati. 
 
 51. KhippamantepuraÑ netvÈ, raÒÒo dassehi no ubho. 
 Abaddhe pakatibh|te, kÈje ubhayato Ôhite. 
 
 52. DhataraÔÔhÈ mahÈrÈja, haÑsÈdhipatino ime. 
 AyaÑ hi rÈjÈ haÑsÈnaÑ, ayaÑ senÈpatÊtaro. 
 
 53. AsaÑsayaÑ imaÑ disvÈ, haÑsarÈjaÑ narÈdhipo. 
 PatÊto sumano vitto, bahuÑ dassati te dhanaÑ. 
 
 54. Evametassa vacanÈ, ÈnÊtÈ’me ubho mayÈ. 
 Ettheva hi ime ÈsuÑ, ubho anumatÈ mayÈ. 
 
 55. So’yaÑ evaÑ gato pakkhÊ, dijo paramadhammiko. 
 MÈdisassa hi luddassa, janayeyyÈtha maddavaÑ. 
 
 56. UpÈyanaÒca te deva, nÈÒÒaÑ passÈmi edisaÑ. 
 SabbasÈkuÓikÈgÈme, taÑ passa manujÈdhipÈ”ti. 

 Tattha kammunÈ upapÈdayÊti yaÑ so avaca, taÑ karonto kÈyakammena 
sampÈdesi. GantvÈti haÑsarÈjena nisinnakÈjakoÔiÑ uccataraÑ, senÈpatinÈ 
nisinnakÈjakoÔiÑ thokaÑ nÊcaÑ katvÈ ubhopi te ukkhipitvÈ “haÑsarÈjÈ ca 
senÈpati ca rÈjÈnaÑ passituÑ gacchanti, ussaratha ussarathÈ”ti janaÑ 
ussÈrento “evar|pÈ nÈma sobhaggappattÈ suvaÓÓavaÓÓÈ haÑsarÈjÈno na 
diÔÔhapubbÈ”ti muduhadayesu manussesu 
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pasaÑsantesu1 khippamantepuraÑ gantvÈ. AdassayÊti “haÑsarÈjÈno tumhe 
daÔÔhuÑ ÈgatÈ”ti raÒÒo ÈrocÈpetvÈ tena tuÔÔhacittena “Ègacchant|”ti 
pakkosÈpito abhiharitvÈ dassesi. Hatthattanti hatthesu ÈgataÑ, pattanti 
vuttaÑ hoti. MahantÈnanti yasamahantappattÈnaÑ suvaÓÓavaÓÓÈnaÑ 
DhataraÔÔhahaÑsÈnaÑ issare sÈmino kathaÑ tvaÑ luddo hutvÈ adhigatoti 
pucchati. “IssaramidhamajjhagÈ”tipi pÈÔho, etesaÑ issariyaÑ tvaÑ kathaÑ 
ajjhagÈti attho. 

 VihitÈti yojitÈ. YaÑ ya’dÈyatanaÑ maÒÒeti mahÈrÈja yaÑ yaÑ 
samosaraÓaÔÔhÈnaÑ dijÈnaÑ pÈÓarodhanaÑ jÊvitakkhayakaraÑ maÒÒÈmi, 
tattha tattha mayÈ pallalesu pÈsÈ vihitÈ. TÈdisanti mÈnusiyasare tathÈvidhaÑ 
pÈÓarodhanaÑ mayÈ vihitaÑ pÈsaÑ. Tanti taÑ etaÑ tattha baddhaÑ. 
UpÈsinoti attano jÊvitaÑ agaÓetvÈ upagantvÈ nisinno. MamÈyanti maÑ 
ayaÑ senÈpati ajjhabhÈsatha, mayÈ saddhiÑ kathesi. Sudukkaranti tasmiÑ 
khaÓe esa amhÈdisehi anariyehi sudukkaraÑ akÈsi. KiÑ tanti2? Dahate 
bhÈvamuttamaÑ, attano uttamaÑ ajjhÈsayaÑ dahati vidahati pakÈseti. 
AttanÈ’yanti attano ayaÑ. Anutthunantoti bhattuguÓe vaÓÓento tassa jÊvitaÑ 
muÒcÈti maÑ yÈci. 

 TassÈti tassa tathÈ yÈcantassa. Sukhena cÈti yathÈsukhena Cittak|ÔaÑ 
gantvÈ ÒÈtisa~ghaÑ passathÈti ca anujÈniÑ. Ettheva hÊti mayÈ pana ime dve 
ettha mÈnusiyasareyeva Cittak|ÔagamanÈya anumatÈ ahesuÑ. EvaÑ gatoti 
evaÑ sattu hatthagato. JanayeyyÈtha maddavanti attani mettacittaÑ janesi. 
UpÈyananti paÓÓÈkÈraÑ. SabbasÈkuÓikÈ gÈmeti sabbasmimpi sÈkuÓikagÈme 
nÈhaÑ aÒÒaÑ tava evar|paÑ kenaci sÈkuÓikena ÈbhatapubbaÑ upÈyanaÑ 
passÈmi. TaÑ passÈti taÑ mayÈ ÈbhataÑ upÈyanaÑ passa manujÈdhipÈti. 

 EvaÑ so Ôhitakova Sumukhassa guÓaÑ kathesi. Tato rÈjÈ haÑsaraÒÒo 
mahÈrahaÑ ÈsanaÑ, Sumukhassa ca suvaÓÓabhaddapÊÔhakaÑ dÈpetvÈ tesaÑ 
tattha nisinnÈnaÑ suvaÓÓabhÈjanehi lÈjamadhuphÈÓitÈdÊni dÈpetvÈ niÔÔhite 
pÈnabhojanakicce aÒjaliÑ paggayha mahÈsattaÑ dhammakathaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. HÈsaÑ pattesu (SyÈ), sampattesu (Ka) 2. KiÑ pana tanti (SÊ) 
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yÈcitvÈ suvaÓÓapÊÔhake nisÊdi. So tena yÈcito paÔisanthÈraÑ tÈva akÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 57. “DisvÈ nisinnaÑ rÈjÈnaÑ, pÊÔhe sovaÓÓaye subhe. 
 AjjhabhÈsatha vakka~go, vÈcaÑ kaÓÓasukhaÑ bhaÓaÑ. 
 
 58. Kacci nu bhoto kusalaÑ, kacci bhoto anÈmayaÑ. 
 Kacci raÔÔhamidaÑ phÊtaÑ, dhammena manusÈsasi. 
 
 59. KusalaÒceva me haÑsa, atho haÑsa anÈmayaÑ. 
 Atho raÔÔhamidaÑ phÊtaÑ, dhammena manusÈsa’haÑ. 
 
 60. Kacci bhoto amaccesu, doso koci na vijjati. 
 Kacci ca te tavatthesu, nÈvaka~khanti jÊvitaÑ. 
 
 61. Athopi me amaccesu, doso koci na vijjati. 
 Athopi te mamatthesu, nÈvaka~khanti jÊvitaÑ. 
 
 62. Kacci te sÈdisÊ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ. 
 Puttar|payas|petÈ, tava chandavasÈnugÈ. 
 
 63. Atho me sÈdisÊ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ. 
  Puttar|payas|petÈ, mama chandavasÈnugÈ”ti. 

 Tattha rÈjÈnanti SÈgalarÈjÈnaÑ1. Vakka~goti haÑsarÈjÈ. Dhammena 
manusÈsasÊti dhammena anusÈsasi. Dosoti aparÈdho. Tavatthes|ti 
uppannesu tava yuddhÈdÊsu atthesu. NÈvaka~khantÊti uraÑ datvÈ 
pariccajantÈ kicci attano jÊvitaÑ na patthenti, jÊvitaÑ ca cajitvÈ tavevatthaÑ 
karonti. SÈdisÊti samÈnajÈtikÈ. AssavÈti vacanasampaÔicchikÈ. 
Puttar|payas|petÈti puttehi ca r|pena ca yasena ca upetÈ. Tava 
chandavasÈnugÈti kacci tava ajjhÈsayaÑ tava vasaÑ anuvattati, na attano 
cittavasena vattatÊti pucchati. 

 EvaÑ bodhisattena paÔisanthÈre kate puna rÈjÈ tena saddhiÑ kathento 
Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. SakularÈjÈnaÑ (SÊ, I) 
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 64. “BhavantaÑ kacci nu mahÈ-sattuhatthattataÑ gato. 
 DukkhamÈpajji vipulaÑ, tasmiÑ paÔhamamÈpade. 
 
 65. Kacci yantÈpatitvÈna1, daÓÉena samapothayi. 
 EvametesaÑ jammÈnaÑ, pÈtikaÑ bhavati tÈvade. 
 
 66. Khema’mÈsi mahÈrÈja, evamÈpadiyÈ sati2. 
  Na cÈyaÑ kiÒci rasmÈsu, satt|va samapajjatha. 
 
 67. Paccagamittha NesÈdo, pubbeva ajjhabhÈsatha. 
 TadÈyaÑ Sumukhoyeva, paÓÉito paccabhÈsatha. 
 
 68. Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, pasÈda’maya’majjhagÈ. 
 Tato maÑ pÈmucÊ pÈsÈ, anuÒÒÈsi sukhena ca. 
 
 69. IdaÒca Sumukheneva, etadatthÈya cintitaÑ. 
 Bhoto sakÈse’gamanaÑ, etassa dhanamicchatÈ. 
 
 70. SvÈgataÒcevidaÑ bhavataÑ, patÊto ca’smi dassanÈ. 
 Eso cÈpi bahuÑ vittaÑ, labhataÑ yÈvadicchatÊ”ti. 

 Tattha mahÈsattuhatthattataÑ3 gatoti mahantassa sattuno hatthattaÑ4 
gato. ŒpatitvÈnÈti upadhÈvitvÈ. PÈtikanti pÈkatikaÑ, ayameva vÈ pÈÔho. 
IdaÑ vuttaÑ hoti–etesaÑ hi jammÈnaÑ tÈvadeva evaÑ pÈkatikaÑ hoti, 
sakuÓe daÓÉena pothetvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpento dhanavetanaÑ labhatÊti. 
KiÒci rasmÈs|ti kiÒci amhesu. Satt|vÈti sattu viya. PaccagamitthÈti5 
mahÈrÈja esa amhe disvÈ baddhÈti saÒÒÈya thokaÑ osakkittha. PubbevÈti 
ayameva paÔhamaÑ ajjhabhÈsi. TadÈti tasmiÑ kÈle. EtadatthÈyÈti etassa 
NesÈdaputtassa atthÈya cintitaÑ. DhanamicchatÈti etassa dhanaÑ icchantena 
tava santikaÑ amhÈkaÑ ÈgamanaÑ cintitaÑ. SvÈgataÒcevidanti mÈ bhonto 
cintayantu, bhavataÑ idaÑ idhÈgamanaÑ svÈgatameva. Labhatanti labhatu. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ nÈpatitvÈna (SÊ, I) 2. EvamÈpadi saÑsati (SÊ, I), evamÈpariyÈsati (SyÈ) 
 3. MahÈsattuhatthatthataÑ (SÊ, SyÈ, I) 
 4. HatthatthataÑ (SÊ, SyÈ, I) 5. PaccakampitthÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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 EvaÒca pana vatvÈ rÈjÈ aÒÒataraÑ amaccaÑ oloketvÈ “kiÑ karomi 
devÈ”ti vutte “imaÑ nesÈdaÑ kappitakesamassuÑ nhÈtÈnulittaÑ 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ kÈretvÈ ÈnehÊ”ti vatvÈ tena tathÈ katvÈ ÈnÊtassa 
tassa saÑvacchare saÑvacchare satasahassuÔÔhÈnakaÑ gÈmaÑ, dve vÊthiyo 
gahetvÈ ÔhitaÑ mahantaÑ gehaÑ, rathavaraÒca, aÒÒaÒca bahuÑ 
hiraÒÒasuvaÓÓaÑ adÈsi. TamatthaÑ Èvikaronto SatthÈ Èha– 
 
 71. “SantappayitvÈ NesÈdaÑ, bhogehi manujÈdhipo. 
 AjjhabhÈsatha Vakka~gaÑ, vÈcaÑ suÓÓasukhaÑ bhaÓan”ti. 

 Atha mahÈsatto raÒÒo dhammaÑ desesi. So tassa dhammakathaÑ sutvÈ 
tuÔÔhahadayo “dhammakathikassa sakkÈraÑ karissÈmÊ”ti setacchattaÑ datvÈ 
rajjaÑ paÔicchÈpento Èha– 
 
 72. “YaÑ khalu dhamma’mÈdhÊnaÑ, vaso vattati kiÒcanaÑ. 
 Sabba’tthi’ssariyaÑ bhavataÑ, pasÈsatha yadicchatha. 
 
 73. DÈnatthaÑ upabhottuÑ vÈ, yaÑ ca’ÒÒaÑ upakappati. 
 EtaÑ dadÈmi vo vittaÑ, issariyaÑ vissajÈmi vo”ti. 

 Tattha vaso vattatÊti yattha mama vaso vattati. KiÒcananti taÑ 
appamattakampi. Sabba’tthi’ssariyanti sabbaÑ bhavataÑyeva issariyaÑ 
atthu. YaÑ ca’ÒÒaÑ upakappatÊti puÒÒakÈmatÈya dÈnatthaÑ vÈ chattaÑ 
ussÈpetvÈ rajjameva upabhottuÑ vÈ yaÑ vÈ aÒÒaÑ tumhÈkaÑ ruccati, taÑ 
karotha, etaÑ dadÈmi vo vittaÑ, saddhiÑyeva setacchattena mama 
santakaÑ issariyaÑ vissajjÈmi voti. 

 Atha mahÈsatto raÒÒÈ dinnaÑ setacchattaÑ puna tasseva adÈsi. RÈjÈpi 
cintesi “haÑsaraÒÒo tÈva me dhammakathÈ sutÈ, luddaputtena pana ‘ayaÑ 
Sumukho madhurakatho’ti ativiya vaÓÓito, imassapi dhammakathaÑ 
sossÈmÊ”ti. So tena saddhiÑ sallapanto anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 74. “YathÈ ca myÈ’yaÑ Sumukho, ajjhabhÈseyya paÓÉito. 
 KÈmasÈ buddhisampanno, taÑ myÈ’ssa paramappiyan”ti. 
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 Tattha yathÈti yadi. IdaÑ vuttaÑ hoti–yadi ca me ayaÑ Sumukho 
paÓÉito buddhisampanno kÈmasÈ attano ruciyÈ ajjhabhÈseyya, taÑ me 
paramappiyaÑ assÈti. 

 Tato Sumukho Èha– 
 
 75. “AhaÑ khalu mahÈrÈja, nÈgarÈjÈriva’ntaraÑ. 
 PaÔivattuÑ na sakkomi, na me so vinayo siyÈ. 
 
 76. AmhÈkaÒceva so1 seÔÔho, tvaÒca uttamasattavo. 
 Bh|mipÈlo manussindo, p|jÈ bah|hi hetubhi. 
 
 77. TesaÑ ubhinnaÑ bhaÓataÑ, vattamÈne vinicchaye. 
 Na’ntaraÑ pativattabbaÑ, pessena manujÈdhipÈ”ti. 

 Tattha nÈgarÈjÈriva’ntaranti peÄÈya2 abbhantaraÑ paviÔÔho nÈgarÈjÈ 
viya. PaÔivattunti tumhÈkaÑ dvinnaÑ antare vattuÑ na sakkomi. Na me soti 
sace vadeyyaÑ, na me so vinayo bhaveyya. AmhÈkaÒcevÈti channavutiyÈ 
haÑsasahassÈnaÑ. Uttamasattavoti uttamasatto. P|jÈti ubho tumhe mayhaÑ 
bah|hi kÈraÓehi p|jÈrahÈ ceva pasaÑsÈrahÈ ca. PessenÈti veyyÈvaccakarena 
sevakena. 

 RÈjÈ tassa vacanaÑ sutvÈ tuÔÔhahadayo “NesÈdaputto taÑ vaÓÓeti, na 
aÒÒena tumhÈdisena madhuradhammakathikena nÈma bhavitabban”ti vatvÈ 
Èha– 
 
 78. “Dhammena kira nesÈdo, paÓÉito aÓÉajo iti. 
 Naheva akatattassa, nayo etÈdiso siyÈ. 
 
 79. EvaÑ aggapakatimÈ, evaÑ uttamasattavo. 
 YÈvata’tthi mayÈ diÔÔhÈ, nÈ’ÒÒaÑ passÈmi edisaÑ. 
 
 80. TuÔÔhosmi vo pakatiyÈ, vÈkyena madhurena ca. 
 Eso cÈpi mamacchando, ciraÑ passeyya vo ubho”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Yo (SÊ, SyÈ, I) 2. SelÈya (SÊ, SyÈ, I) 
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 Tattha dhammenÈti sabhÈvena kÈraÓena. AkatattassÈti asampÈdita-
attabhÈvassa mittadubbhissa. Nayoti paÒÒÈ. AggapakatimÈti aggasabhÈvo. 
Uttamasattavoti uttamasatto. YÈvata’tthÊti yÈvatÈ mayÈ diÔÔhÈ nÈma atthi. 
NÈ’ÒÒanti tasmiÑ mayÈ diÔÔhaÔÔhÈne aÒÒaÑ evar|paÑ na passÈmi. 
TuÔÔhosmi vo pakatiyÈti samma haÑsarÈja ahaÑ pakatiyÈ paÔhamameva 
tumhÈkaÑ dassanena tuÔÔho. VÈkyenÈti idÈni pana vo madhuravacanena 
tuÔÔhosmi. CiraÑ passeyya vÈti idheva vasÈpetvÈ muhuttampi avippavÈsanto 
ciraÑ tumhe passeyyanti esa me chandoti vadati. 

 Tato mahÈsatto rÈjÈnaÑ pasaÑsanto Èha– 
 
 81. “YaÑ kiccaÑ parame mitte, kata’masmÈsu taÑ tayÈ. 
 PattÈ nissaÑsayaÑ tyÈmhÈ, bhattirasmÈsu yÈ tava. 
 
 82. AduÒca n|na sumahÈ, ÒÈtisa~ghassa mantaraÑ. 
 Adassanena asmÈkaÑ, dukkhaÑ bah|su pakkhisu. 
 
 83. TesaÑ sokavighÈtÈya, tayÈ anumatÈ mayaÑ. 
 TaÑ padakkhiÓato katvÈ, ÒÈtiÑ passemu’rindama. 
 
 84. AddhÈ’haÑ vipulaÑ pÊtiÑ, bhavataÑ vindÈmi dassanÈ. 
 Eso cÈpi mahÈ attho, ÒÈtivissasanÈ siyÈ”ti. 

 Tattha kata’masmÈs|ti kataÑ amhesu. PattÈ nissaÑsayaÑ tyÈmhÈti 
mayaÑ nissaÑsayena tayÈ pattÈyeva. BhattirasmÈsu yÈ tavÈti yÈ tava 
amhesu bhatti, tÈya bhattiyÈ mayaÑ tayÈ asaÑsayena pattÈyeva, na ca 
vippayuttÈ, vippavuÔÔhÈpi sahavÈsinoyeva nÈma mayanti dÊpeti. AduÒca 
n|na sumahÈti etaÒca ekaÑseneva sumahantaÑ. ©Ètisa~ghassa mantaranti 
amhehi dvÊhi janehi virahitassa mama ÒÈtisa~ghassa antaraÑ chiddaÑ. 
AsmÈkanti amhÈkaÑ dvinnaÑ adassanena bah|su pakkhÊsu dukkhaÑ 
uppannaÑ. Passemu’rindamÈti passeyyÈma Arindama. Bhavatanti bhoto 
dassanena. Eso cÈpi mahÈ atthoti yÈ esÈ ÒÈtisa~ghasa~khÈtÈ ÒÈtivissÈsanÈ 
siyÈ, eso cÈpi mahanto atthoti. 

 EvaÑ vutte rÈjÈ tesaÑ gamanaÑ anujÈni. MahÈsattopi raÒÒo 
paÒcavidhe dussÊlye ÈdÊnavaÑ, sÊle ca ÈnisaÑsaÑ kathetvÈ “imaÑ sÊlaÑ 
rakkha, 
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dhammena rajjaÑ kÈrehi, cat|hi sa~gahavatth|hi janaÑ sa~gaÓhÈhÊ”ti 
ovaditvÈ Cittak|ÔaÑ agamÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 85. “IdaÑ vatvÈ DhataraÔÔho, haÑsarÈjÈ narÈdhipaÑ. 
 UttamaÑ javamanvÈya, ÒÈtisa~ghaÑ upÈgamuÑ. 
 
 86. Te aroge anuppatte, disvÈna parame dije. 
 KekÈti makaruÑ haÑsÈ, puthusaddo ajÈyatha. 
 
 87. Te patÊtÈ pamuttena, bhattunÈ bhattugÈravÈ. 
 SamantÈ parikiriÑsu, aÓÉajÈ laddhapaccayÈ”ti. 

 Tattha upÈgamunti aruÓuggamanavelÈyameva lÈjamadhuphÈÓitÈdÊni 
paribhuÒjitvÈ raÒÒÈ ca deviyÈ ca dvÊhi suvaÓÓatÈlavaÓÔehi ukkhipitvÈ 
gandhamÈlÈdÊhi katasakkÈrÈ tÈlavaÓÔehi otaritvÈ rÈjÈnaÑ padakkhiÓaÑ 
katvÈ vehÈsaÑ uppatitvÈ raÒÒÈ aÒjaliÑ paggayha “gacchatha sÈmino”ti 
vutte sÊhapaÒjarena nikkhantÈ uttamena javena gantvÈ ÒÈtigaÓaÑ 
upÈgamiÑsu. Parameti uttame. KekÈti attano sabhÈvena “kekÈ”ti 
saddamakaÑsu. BhattugÈravÈti bhattari sagÈravÈ. ParikiriÑs|ti bhattuno 
muttabhÈvena tuÔÔhÈ taÑ bhattÈraÑ samantÈ parivÈrayiÑsu. 
LaddhapaccayÈti laddhapatiÔÔhÈ. 

 EvaÑ parivÈretvÈ pana te haÑsÈ “kathaÑ muttosi mahÈrÈjÈ”ti 
pucchiÑsu. MahÈsatto SumukhaÑ nissÈya muttabhÈvaÑ, 
SÈgalarÈjaluddaputtehi katakammaÒca kathesi. TaÑ sutvÈ tuÔÔho haÑsagaÓo 
“SumukhasenÈpati ca rÈjÈ ca Luddaputto ca sukhitÈ niddukkhÈ ciraÑ 
jÊvant|”ti thutimakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ osÈnagÈthamÈha– 
 
 88. “EvaÑ mittavataÑ attho, sabbe honti padakkhiÓÈ. 
 HaÑsÈ yathÈ DhataraÔÔhÈ, ÒÈtisa~ghaÑ upÈgamun”ti. 

 Tattha mittavatanti kalyÈÓamittasampannÈnaÑ. PadakkhiÓÈti 
sukhanipphattino1 vuÉÉhiyuttÈ. DhataraÔÔhÈti haÑsarÈjÈ Sumukho raÒÒÈ 
ceva luddaputtena cÈti dvÊhi evaÑ ubhopi te DhataraÔÔhÈ 
kalyÈÓamittasampannÈ yathÈ ÒÈtisa~ghaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Sukhanibbattino (Ka) 
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upÈgamuÑ, ÒÈtisa~gha-upagamanasa~khÈto nesaÑ attho padakkhiÓo jÈto, 
evaÑ aÒÒesampi mittavataÑ atthÈ padakkhiÓÈ hontÊti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, 
pubbepÈnando mamatthÈya jÊvitaÑ pariccajÊ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi 
“tadÈ NesÈdo Channo ahosi, rÈjÈ SÈriputto, Sumukho Œnando, channavuti 
haÑsasahassÈ BuddhaparisÈ, haÑsarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti. 
 

C|ÄahaÑsajÈtakavaÓÓanÈ paÔhamÈ. 
_____ 

 
2. MahÈsaÑsajÈtakavaÓÓanÈ (534) 

 Ete haÑsÈ pakkamantÊti idaÑ SatthÈ VeÄuvane viharanto 
Œnandatherassa jÊvitapariccÈgameva Èrabbha kathesi. Vatthu heÔÔhÈ 
vuttasadisameva, idha pana SatthÈ atÊtaÑ Èharanto idamÈhari.  

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ SaÑyamassa1 nÈma BÈrÈÓasiraÒÒo KhemÈ nÈma 
aggamahesÊ ahosi. TadÈ bodhisatto navutihaÑsasahassaparivuto Cittak|Ôe 
vihÈsi. AthekadivasaÑ KhemÈ devÊ pacc|sasamaye supinaÑ addasa. 
SuvaÓÓavaÓÓÈ haÑsÈ ÈgantvÈ rÈjapalla~ke nisÊditvÈ madhurassarena 
dhammakathaÑ kathesuÑ. DeviyÈ sÈdhukÈraÑ datvÈ dhammaÑ suÓantiyÈ 
dhammassavanena atittÈya eva ratti vibhÈyi. HaÑsÈ dhammaÑ kathetvÈ 
sÊhapaÒjarena nikkhamitvÈ agamaÑsu. SÈ vegenuÔÔhÈya “palÈyamÈne haÑse 
gaÓhatha gaÓhathÈ”ti vatvÈ hatthaÑ pasÈrentÊyeva pabujjhi. TassÈ kathaÑ 
sutvÈ paricÈrikÈyo “kuhiÑ haÑsÈ”ti thokaÑ avahasiÑsu. SÈ tasmiÑ khaÓe 
supinabhÈvaÑ ÒatvÈ cintesi “ahaÑ abh|taÑ na passÈmi, addhÈ imasmiÑ 
loke suvaÓÓavaÓÓÈ haÑsÈ bhavissanti, sace kho pana ‘SuvaÓÓahaÑsÈnaÑ 
dhammaÑ sotukÈmÈmhÊ’ti rÈjÈnaÑ vakkhÈmi, ‘amhehi SuvaÓÓahaÑsÈ nÈma 
na diÔÔhapubbÈ, haÑsÈnaÒca kathÈ nÈma abh|tÈyevÈ’ti vatvÈ nirussukko 
bhavissati, ‘dohaÄo’ti vutte pana yena kenaci upÈyena pariyesissati, evaÑ 
me manoratho samijjhissatÊ”ti. SÈ gilÈnÈlayaÑ dassetvÈ paricÈrikÈnaÑ 
saÒÒaÑ datvÈ nipajji. 
______________________________________________________________ 
 1. Seyyassa (I) 
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 RÈjÈ rÈjÈsane nisinno tassÈ dassanavelÈya taÑ adisvÈ “kahaÑ KhemÈ 
devÊ”ti pucchitvÈ “gilÈnÈ”ti sutvÈ tassÈ santikaÑ gantvÈ sayanekadese 
nisÊditvÈ piÔÔhiÑ parimajjanto “kiÑ te aphÈsukan”ti pucchi. Deva aÒÒaÑ 
aphÈsukaÑ natthi, dohaÄo pana me uppannoti. Tena hi bhaÓa devi, yaÑ 
icchasi, taÑ sÊghaÑ te upanÈmessÈmÊti. MahÈrÈja ahamekassa 
suvaÓÓahaÑsassa samussitasetacchatte rÈjapalla~ke nisinnassa 
gandhamÈlÈdÊhi p|jaÑ katvÈ sÈdhukÈraÑ dadamÈnÈ dhammakathaÑ 
sotumicchÈmi, sace labhÈmi, iccetaÑ kusalaÑ, no ce, jÊvitaÑ me natthÊti. 
Atha naÑ rÈjÈ “sace manussaloke atthi, labhissasi, mÈ cintayÊ”ti assÈsetvÈ 
sirigabbhato nikkhamma amaccehi saddhiÑ mantesi “ambho KhemÈ devÊ 
‘suvaÓÓahaÑsassa dhammakathaÑ sotuÑ labhantÊ jÊvissÈmi, alabhantiyÈ me 
jÊvitaÑ natthÊ’ti vadati, atthi nu kho suvaÓÓavaÓÓÈ haÑsÈ”ti. Deva amhehi 
neva diÔÔhapubbÈ na sutapubbÈti. Ke pana jÈneyyunti. BrÈhmaÓÈ devÈti. 
RÈjÈ brÈhmaÓe pakkosÈpetvÈ sakkÈraÑ katvÈ pucchi “honti nu kho ÈcariyÈ 
suvaÓÓavaÓÓÈ haÑsÈ”ti. Œma mahÈrÈja amhÈkaÑ mantesu macchÈ 
kakkaÔakÈ kacchapÈ migÈ morÈ haÑsÈti cha ete tiracchÈnagatÈ 
suvaÓÓavaÓÓÈ hontÊti ÈgatÈ, tattha DhataraÔÔhakulahaÑsÈ nÈma paÓÉitÈ 
ÒÈÓasampannÈ, iti manussehi saddhiÑ satta suvaÓÓavaÓÓÈ hontÊti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ attamano hutvÈ “kahaÑ nu kho ÈcariyÈ 
DhataraÔÔhahaÑsÈ vasantÊ”ti pucchitvÈ “na jÈnÈma mahÈrÈjÈ”ti vutte “atha 
ke pana jÈnissantÊ”ti vatvÈ “LuddaputtÈ”ti vutte sabbe attano vijite luddake 
sannipÈtÈpetvÈ pucchi “tÈtÈ suvaÓÓavaÓÓÈ DhataraÔÔhakulahaÑsÈ nÈma 
kahaÑ vasantÊ”ti. Atheko luddo “Himavante kira deva Cittak|Ôapabbateti no 
kulaparamparÈya kathentÊ”ti Èha. JÈnÈsi pana nesaÑ gahaÓ|pÈyanti. Na 
jÈnÈmi devÈti. Ke pana jÈnissantÊti. BrÈhmaÓÈti. So brÈhmaÓapaÓÉite 
pakkosÈpetvÈ Cittak|Ôapabbate suvaÓÓavaÓÓÈnaÑ haÑsÈnaÑ atthibhÈvaÑ 
ÈrocetvÈ “jÈnÈtha nu kho tesaÑ gahaÓ|pÈyan”ti pucchi. MahÈrÈja kiÑ tehi 
gantvÈ gahitehi, upÈyena te nagarasamÊpaÑ ÈnetvÈ gahessÈmÈti. Ko pana 
upÈyoti. MahÈrÈja nagarato avid|re uttarena tigÈvutamatte 
tigÈvutappamÈÓaÑ KhemaÑ nÈma 
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saraÑ kÈrÈpetvÈ1 udakassa p|retvÈ nÈnÈdhaÒÒÈni ropetvÈ 
paÒcavaÓÓapadumasaÒchannaÑ kÈrÈpetvÈ ekaÑ paÓÉitaÑ NesÈdaÑ 
paÔicchÈpetvÈ manussÈnaÑ upagantuÑ adatvÈ cat|su kaÓÓesu Ôhitehi 
abhayaÑ ghosÈpetha, taÑ sutvÈ nÈnÈsakuÓÈ dasa disÈ otarissanti, tepi haÑsÈ 
paramparÈya tassa sarassa KhemabhÈvaÑ sutvÈ Ègacchissanti, atha ne 
vÈlapÈsehi bandhÈpetvÈ gaÓhÈpeyyÈthÈti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ tehi vuttapadese vuttappakÈraÑ saraÑ kÈrÈpetvÈ 
chekaÑ NesÈdaÑ pakkosÈpetvÈ tassa sahassaÑ dÈpetvÈ “tvaÑ ito paÔÔhÈya 
attano kammaÑ mÈ kari, puttadÈraÑ te ahaÑ posessÈmi, tvaÑ appamatto 
KhemaÑ saraÑ rakkhanto manusse paÔikkamÈpetvÈ cat|su kaÓÓesu 
abhayaÑ ghosÈpetvÈ ÈgatÈgate sakuÓe mama ÈcikkheyyÈsi, suvaÓÓahaÑsesu 
Ègatesu mahantaÑ sakkÈraÑ labhissasÊ”ti tamassÈsetvÈ KhemaÑ saraÑ 
paÔicchÈpesi. So tato paÔÔhÈya raÒÒÈ vuttanayeneva tattha paÔipajji, KhemaÑ 
saraÑ rakkhatÊti cassa “KhemanesÈdo”tveva nÈmaÑ udapÈdi. Tato paÔÔhÈya 
ca nÈnappakÈrÈ sakuÓÈ otariÑsu, “KhemaÑ nibbhayaÑ saran”ti 
paramparÈghosena nÈnÈhaÑsÈ ÈgamiÑsu. PaÔhamaÑ tÈva TiÓahaÑsÈ 
ÈgamiÑsu, tesaÑ ghosena PaÓÉuhaÑsÈ, tesaÑ ghosena ManosilÈvaÓÓÈ 
haÑsÈ, tesaÑ ghosena SetahaÑsÈ, tesaÑ ghosena PÈkahaÑsÈ ÈgamiÑsu. 
Tesu Ègatesu Khemako raÒÒo Èrocesi “deva paÒcavaÓÓÈ haÑsÈ ÈgantvÈ sare 
gocaraÑ gaÓhanti, PÈkahaÑsÈnaÑ ÈgatattÈ idÈni katipÈheneva 
SuvaÓÓahaÑsÈ Ègamissanti, mÈ cintayittha devÈ”ti. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “aÒÒena tattha na gantabbaÑ, yo gacchissati, 
hatthapÈdachedanaÒca gharavilopaÒca pÈpuÓissatÊ”ti nagare bheriÑ 
carÈpesi. Tato paÔÔhÈya tattha koci na gacchati. Cittak|Ôassa panÈvid|re 
KaÒcanaguhÈyaÑ pÈkahaÑsÈ vasanti, tepi mahabbalÈ. DhataraÔÔhakulena 
saddhiÑ tesaÑ sarÊravaÓÓova viseso. PÈkahaÑsaraÒÒo pana dhÊtÈ 
suvaÓÓavaÓÓÈ ahosi. So taÑ DhataraÔÔhamahissarassa anur|pÈti tassa 
pÈdaparicÈrikaÑ katvÈ pesesi. SÈ tassa piyÈ ahosi manÈpÈ, teneva ca 
kÈraÓena tÈni dve haÑsakulÈni aÒÒamaÒÒaÑ vissÈsikÈni jÈtÈni. 
______________________________________________________________ 
 1. KhaÓÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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 AthekadivasaÑ bodhisattassa parivÈrahaÑsÈ pÈkahaÑse pucchiÑsu 
“tumhe imesu divasesu kahaÑ gocaraÑ gaÓhathÈ”ti. MayaÑ BÈrÈÓasito 
avid|re Khemasare gocaraÑ gaÓhÈma, tumhe pana kuhiÑ ÈhiÓÉathÈti. 
“AsukaÑ nÈmÈ”ti vutte “kasmÈ KhemasaraÑ na gacchatha, so hi saro 
ramaÓÊyo nÈnÈsakuÓasamÈkiÓÓo paÒcavaÓÓapadumasaÒchanno 
nÈnÈdhaÒÒaphalasampanno nÈnappakÈrabhamaragaÓanik|jito cat|su 
kaÓÓesu niccaÑ pavatta-abhayaghosano, koci naÑ upasa~kamituÑ samattho 
nÈma natthi, pageva aÒÒaÑ upaddavaÑ kÈtuÑ, evar|po so saro”ti 
KhemasaraÑ vaÓÓayiÑsu. Te tesaÑ vacanaÑ sutvÈ “BÈrÈÓasiyÈ samÊpe kira 
evar|po Khemo nÈma saro atthi, pÈkahaÑsÈ tattha gantvÈ gocaraÑ 
gaÓhanti, tumhepi DhataraÔÔhamahissarassa Èrocetha, sace anujÈnÈti, 
mayampi tattha gantvÈ gocaraÑ gaÓheyyÈmÈ”ti Sumukhassa kathesuÑ. 
Sumukho raÒÒo Èrocesi. So cintesi “manussÈ nÈma bahumÈyÈ kharamantÈ 
upÈyakusalÈ, bhavitabbamettha kÈraÓena, ettakaÑ kÈlaÑ eso saro natthi, 
idÈni amhÈkaÑ gahaÓatthÈya kato bhavissatÊ”ti. So SumukhaÑ Èha “mÈ vo 
tattha gamanaÑ ruccatha, na so saro tehi sudhammatÈya kato, amhÈkaÑ 
gahaÓatthÈyeva kato, manussÈ nÈma bahumÈyÈ kharamantÈ upÈyakusalÈ, 
tumhe sakeyeva gocare carathÈ”ti. 

 SuvaÓÓahaÑsÈ “KhemaÑ saraÑ gantukÈmamhÈ”ti dutiyampi tatiyampi 
Sumukhassa ÈrocesuÑ. So tesaÑ tattha gantukÈmataÑ mahÈsattassa Èrocesi. 
Atha mahÈsatto “mama ÒÈtakÈ maÑ nissÈya mÈ kilamantu, tena hi 
gacchÈmÈ”ti navutihaÑsasahassaparivuto tattha gantvÈ gocaraÑ gahetvÈ 
haÑsakÊÄaÑ kÊÄitvÈ Cittak|Ôameva paccÈgami. Khemako tesaÑ gocaraÑ 
caritvÈ gatakÈle gantvÈ tesaÑ ÈgatabhÈvaÑ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ tuÔÔhacitto 
hutvÈ “samma Khemaka ekaÑ vÈ dve vÈ haÑse gaÓhituÑ vÈyama, 
mahantaÑ te yasaÑ dassÈmÊ”ti vatvÈ paribbayaÑ datvÈ taÑ uyyojesi. So 
tattha gantvÈ cÈÔipaÒjare nisÊditvÈ haÑsÈnaÑ caraÓaÔÔhÈnaÑ vÊmaÑsi. 
BodhisattÈ nÈma nilloluppacÈrino honti, tasmÈ mahÈsatto otiÓÓaÔÔhÈnato 
paÔÔhÈya sapadÈnaÑ sÈliÑ khÈdanto agamÈsi. SesÈ ito citoca khÈdantÈ 
vicariÑsu. 
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 Atha Luddaputto “ahaÑ haÑso nilloluppacÈrÊ, imaÑ bandhituÑ 
vaÔÔatÊ”ti cintetvÈ punadivase haÑsesu saraÑ anotiÓÓesuyeva cÈÔipaÒjare 
nisinno taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ avid|re paÒjare1 attÈnaÑ paÔicchÈdetvÈ chiddena 
olokento acchi. TasmiÑ khaÓe mahÈsatto navutihaÑsasahassapurakkhato 
hiyyo otiÓÓaÔÔhÈneyeva otaritvÈ odhiyaÑ nisÊditvÈ sÈliÑ khÈdanto pÈyÈsi. 
NesÈdo paÒjarachiddena olokento tassa r|pasobhaggappattaÑ attabhÈvaÑ 
disvÈ “ayaÑ haÑso sakaÔanÈbhippamÈÓasarÊro suvaÓÓavaÓÓo, tÊhi rattarÈjÊhi 
gÊvÈyaÑ parikkhitto, tisso rÈjiyo galena otaritvÈ urantarena2 gatÈ, tisso 
pacchÈbhÈgena nibbijjhitvÈ gatÈ, rattakambalasuttasikkÈya 
ÔhapitakaÒcanakkhandho viya atirocati, iminÈ etesaÑ raÒÒÈ bhavitabbaÑ, 
imameva gaÓhissÈmÊ”ti cintesi. HaÑsarÈjÈpi bahuÑ gocaraÑ caritvÈ 
jalakÊÄaÑ kÊÄitvÈ haÑsagaÓaparivuto Cittak|Ôameva agamÈsi. IminÈ 
niyÈmeneva paÒca3 divase gocaraÑ gaÓhi. ChaÔÔhe4 divase Khemako kÈÄa-
assavÈlamayaÑ daÄhaÑ mahÈrajjuÑ vaÔÔitvÈ yaÔÔhiyÈ pÈsaÑ katvÈ “sve 
haÑsarÈjÈ imasmiÑ okÈse otarissatÊ”ti tathato ÒatvÈ anto-udake yaÔÔhipÈsaÑ 
oÉÉi. 

 Punadivase haÑsarÈjÈ otaranto pÈdaÑ pÈse pavesantoyeva otari. 
Athassa pÈso pÈdaÑ ayapaÔÔakena kaÉÉhanto5 viya ÈbandhitvÈ gaÓhi. So 
“chindissÈmi nan”ti vegaÑ janetvÈ kaÉÉhitvÈ pÈtesi. PaÔhamavÈre 
suvaÓÓavaÓÓaÑ cammaÑ chijji, dutiyavÈre kambalavaÓÓaÑ maÑsaÑ chijji, 
tatiyavÈre nhÈru chijji, catutthavÈre pana “pÈdÈ chijjeyyuÑ, raÒÒo pana 
hÊna~gatÈ nÈma ananucchavikÈ”ti na vÈyÈmaÑ akÈsi, balavavedanÈ ca 
pavattiÑsu. So cintesi “sacÈhaÑ baddharavaÑ ravissÈmi, ÒÈtakÈ me utrastÈ 
hutvÈ gocaraÑ aggahetvÈ chÈtajjhattÈva palÈyantÈ dubbalattÈ samudde 
patissantÊ”ti. So vedanaÑ adhivÈsetvÈ pÈsavase vattetvÈ sÈliÑ khÈdanto viya 
hutvÈ tesaÑ yÈvadatthaÑ caritvÈ6 haÑsakÊÄaÑ kÊÄanakÈle mahantena 
saddena baddharavaÑ ravi. TaÑ sutvÈ haÑsÈ maraÓabhayatajjitÈ 
vaggavaggÈ Cittak|ÔÈbhimukhÈ purimanayeneva pakkamiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. TiÓapaÒjarena (SyÈ) 2. Udarantarena (SÊ, I) 3. Cha (SÊ, I), paÒca cha (SyÈ) 
 4. Sattame (SÊ, SyÈ, I) 5. Bandhanto (SÊ, I) 6. KhÈditvÈ (SyÈ) 
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 Sumukhopi heÔÔhÈ vuttanayeneva cintetvÈ vicinitvÈ tÊsupi koÔÔhÈsesu 
mahÈsattaÑ adisvÈ “addhÈ tassevedaÑ bhayaÑ uppannan”ti nivattitvÈ Ègato 
mahÈsattaÑ pÈsena baddhaÑ lohitamakkhitaÑ dukkhÈturaÑ pa~kapiÔÔhe 
nipannaÑ disvÈ “mÈ bhÈyi mahÈrÈja, ahaÑ mama jÊvitaÑ pariccajitvÈ 
tumhe mocessÈmÊ”ti vadanto otaritvÈ mahÈsattaÑ assÈsento pa~kapiÔÔhe 
nisÊdi. MahÈsatto “navutihaÑsasahassesu maÑ chaÉÉetvÈ palÈyantesu ayaÑ 
Sumukho ekakova Ègato, kiÑ nu kho Luddaputtassa ÈgatakÈle maÑ 
chaÉÉetvÈ palÈyissati, udÈhu no”ti vÊmaÑsanavasena lohitamakkhito 
pÈsayaÔÔhiyaÑ olambantoyeva tisso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 89. “Ete haÑsÈ pakkamanti, Vakka~gÈ bhayameritÈ. 
 Harittaca hemavaÓÓa, kÈmaÑ Sumukha pakkama. 
 
 90. OhÈya maÑ ÒÈtigaÓÈ, ekaÑ pÈsavasaÑ gataÑ. 
 AnapekkhamÈnÈ gacchanti, kiÑ eko avahÊyasi. 
 
 91. Pate’va patataÑ seÔÔha, natthi baddhe sahÈyatÈ. 
 MÈ anÊghÈya hÈpesi, kÈmaÑ Sumukha pakkamÈ”ti. 

 Tattha bhayameritÈti bhayena eritÈ bhayaÔÔitÈ bhayacalitÈ. Tatiyapade 
“harÊ”tipi “heman”tipi suvaÓÓasseva nÈmaÑ. So ca harittacatÈya 
hemavaÓÓo, tena taÑ evaÑ Èlapati. SumukhÈti sundaramukha. 
AnapekkhamÈnÈti tava ÒÈtakÈ maÑ anolokentÈ nirÈlayÈ hutvÈ. Pate’vÈti 
uppatÈhiyeva. MÈ anÊghÈyÈti ito gantvÈ pattabbÈya nidukkhabhÈvÈya 
vÊriyaÑ mÈ hÈpesi. 

 TaÑ sutvÈ Sumukho “ayaÑ haÑsarÈjÈ mama piyamittabhÈvaÑ na 
jÈnÈti, anuppiyabhÈÓÊ mittoti maÑ sallakkheti, sinehabhÈvamassa 
dassessÈmÊ”ti cintetvÈ catasso gÈthÈ abhÈsi– 
 
 92. “NÈhaÑ dukkhaparetopi, DhataraÔÔha tuvaÑ jahe. 
 JÊvitaÑ maraÓaÑ vÈ me, tayÈ saddhiÑ bhavissati. 
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 93. NÈhaÑ dukkhaparetopi, DhataraÔÔha tuvaÑ jahe. 
 Na maÑ anariyasaÑyutte, kamme yojetumarahasi. 
 
 94. SakumÈro sakhÈtya’smi, sacitte ca’smi te Ôhito. 
 ©Èto senÈpatÊ tyÈ’haÑ, haÑsÈnaÑ pavaruttama. 
 
 95. KathaÑ ahaÑ vikattissaÑ, ÒÈtimajjhe ito gato. 
 TaÑ hitvÈ patataÑ seÔÔha, kiÑ te vakkhÈmi’to gato. 
 Idha pÈÓaÑ cajissÈmi, nÈnariyaÑ kattu’mussahe”ti.  

 Tattha nÈhanti ahaÑ mahÈrÈja kÈyikacetasikena dukkhena phuÔÔhopi 
taÑ na jahÈmi. AnariyasaÑyutteti mittadubbhÊhi ahirikehi kattabbatÈya 
anariyabhÈvena saÑyutte. Kammeti taÑ jahitvÈ pakkamanakamme. 
SakumÈroti samÈnakumÈro, ekadivaseneva paÔisandhiÑ gahetvÈ ekadivase 
aÓÉakosaÑ padÈletvÈ ekato vaÉÉhitakumÈroti attho. SakhÈtya’smÊti ahaÑ te 
dakkhiÓakkhisamo piyasahÈyo. Sacitteti tava sake citte ahaÑ Ôhito tava vase 
vattÈmi, tayi jÊvante jÊvÈmi, na jÊvante na jÊvÈmÊti attho. “SaÑcitte”tipi 
pÈÔho, tava citte ahaÑ saÓÔhito suÔÔhu Ôhitoti attho. ©Ètoti sabbahaÑsÈnaÑ 
antare paÒÒÈto. Vikattissanti “kuhiÑ haÑsarÈjÈ”ti pucchito ahaÑ kinti 
kathessÈmi. KiÑ te vakkhÈmÊti te tava pavattiÑ pucchante haÑsagaÓe kiÑ 
vakkhÈmi. 

 EvaÑ Sumukhena cat|hi gÈthÈhi sÊhanÈde nadite tassa guÓaÑ pakÈsento 
mahÈsatto Èha– 
 
 96. “Eso hi dhammo Sumukha, yaÑ tvaÑ ariyapathe Ôhito. 
 Yo bhattÈraÑ sakhÈraÑ maÑ, na pariccattu’mussahe. 
 
 97. TaÑ hi me pekkhamÈnassa, bhayaÑ na tveva jÈyati. 
 Adhigacchasi tvaÑ mayhaÑ, evaÑbh|tassa jÊvitan”ti. 

 Tattha eso dhammoti esa porÈÓakapaÓÉitÈnaÑ sabhÈvo. BhattÈraÑ 
sakhÈraÑ manti sÈmikaÒca sahÈyaÒca maÑ. Bhayanti cittutrÈso mayhaÑ na 
jÈyati, Cittak|Ôapabbate haÑsagaÓamajjhe Ôhito viya homi. Mayhanti mama 
jÊvitaÑ tvaÑ labhÈpessasi. 
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 EvaÑ tesaÑ kathentÈnaÒÒeva Luddaputto sarapariyante Ôhito haÑse tÊhi 
khandhehi1 palÈyante disvÈ “kiÑ nu kho”ti pÈsaÔÔhÈnaÑ olokento 
bodhisattaÑ pÈsayaÔÔhiyaÑ olambantaÑ disvÈ saÒjÈtasomanasso kacchaÑ 
daÄhaÑ bandhitvÈ muggaraÑ gahetvÈ kappuÔÔhÈnaggi viya avattharamÈno 
paÓhiyÈ akkantakalale uparisÊsena gantvÈ purato patante vegena 
upasa~kami. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 98. “IccevaÑ mantayantÈnaÑ, ariyÈnaÑ ariyavuttinaÑ. 
 DaÓÉamÈdÈya NesÈdo, ÈpatÊ turito bhusaÑ. 
 
 99. Ta’mÈpatantaÑ disvÈna, Sumukho atibr|hayi. 
 AÔÔhÈsi purato raÒÒo, haÑso vissÈsayaÑ byathaÑ. 
 
 100. MÈ bhÈyi patataÑ seÔÔha, na hi bhÈyanti tÈdisÈ. 
 AhaÑ yogaÑ payuÒjissaÑ, yuttaÑ dhamm|pasaÒhitaÑ. 
 Tena pariyÈpadÈnena, khippaÑ pÈsÈ pamokkhasÊ”ti. 

 Tattha ariyavuttinanti ariyÈcÈre vattamÈnÈnaÑ. Bhusanti daÄhaÑ 
balavaÑ. Atibr|hayÊti anantaragÈthÈya ÈgataÑ “mÈ bhÈyÊ”ti vacanaÑ 
vadanto atibr|hesi mahÈsaddaÑ nicchÈresi. AÔÔhÈsÊti sace NesÈdo rÈjÈnaÑ 
paharissati, ahaÑ pahÈraÑ sampaÔicchissÈmÊti jÊvitaÑ pariccajitvÈ purato 
aÔÔhÈsi. VissÈsayanti vissÈsento assÈsento. Byathanti byathitaÑ2 bhÊtaÑ 
rÈjÈnaÑ “mÈ bhÈyÊ”ti iminÈ vacanena vissÈsento. TÈdisÈti tumhÈdisÈ 
ÒÈÓavÊriyasampannÈ. Yoganti ÒÈÓavÊriyayogaÑ. Yuttanti anucchavikaÑ. 
Dhamm|pasaÒhitanti kÈraÓanissitaÑ. Tena pariyÈpadÈnenÈti tena mayÈ 
payuttena yogena parisuddhena. PamokkhasÊti muccissasi. 

 EvaÑ Sumukho mahÈsattaÑ assÈsetvÈ Luddaputtassa santikaÑ gantvÈ 
madhuraÑ mÈnusiÑ vÈcaÑ nicchÈrento “samma tvaÑ konÈmosÊ”ti 
pucchitvÈ “suvaÓÓavaÓÓa haÑsarÈja ahaÑ Khemako nÈmÈ”ti vutte “samma 
Khemaka ‘tayÈ oÉÉitavÈlapÈse yo vÈ so vÈ haÑso baddho’ti saÒÒaÑ mÈ 
kari, navutiyÈ haÑsasahassÈnaÑ pavaro DhataraÔÔhahaÑsarÈjÈ te 
______________________________________________________________ 
 1. GaÓehi (SyÈ), khaÓÉehi (SÊ, I) 2. Byadhanti byadhitaÑ (Ka) 
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pÈse baddho, ÒÈÓasÊlÈcÈrasampanno sa~gÈhakapakkhe1 Ôhito, na taÑ2 

mÈretuÑ yutto, ahaÑ tava iminÈ kattabbakiccaÑ karissÈmi, ayampi 
suvaÓÓavaÓÓo, ahampi tatheva, ahaÑ etassatthÈya attano jÊvitaÑ 
pariccajissÈmi, sace tvaÑ etassa pattÈni gaÓhitukÈmosi, mama pattÈni gaÓha, 
athopi cammamaÑsanhÈru-aÔÔhÊnamaÒÒataraÑ gaÓhitukÈmosi, mameva 
sarÊrato gaÓha, atha naÑ kÊÄÈhaÑsaÑ kÈtukÈmosi, maÒÒeva kara, 
jÊvantameva vikkiÓitvÈ sace dhanaÑ uppÈdetukÈmosi, maÑ jÊvantameva 
vikkiÓitvÈ dhanaÑ uppÈdehi, mÈ etaÑ ÒÈÓÈdiguÓasaÑyuttaÑ haÑsarÈjÈnaÑ 
avadhi, sace hi naÑ vadhissasi, nirayÈdÊhi na muccissasÊ”ti taÑ 
nirayÈdibhayena santajjetvÈ attano madhurakathaÑ gaÓhÈpetvÈ puna 
bodhisattassa santikaÑ gantvÈ taÑ assÈsento aÔÔhÈsi. NesÈdo tassa kathaÑ 
sutvÈ “ayaÑ tiracchÈnagato samÈno manussehipi kÈtuÑ asakkuÓeyyaÑ 
evar|paÑ mittadhammaÑ karoti, manussÈpi evaÑ mittadhamme ÔhÈtuÑ na 
sakkonti, aho esa ÒÈÓasampanno madhurakatho dhammiko”ti sakalasarÊraÑ 
pÊtisomanassaparipuÓÓaÑ katvÈ pahaÔÔhalomo daÓÉaÑ chaÉÉetvÈ sirasi 
aÒjaliÑ patiÔÔhapetvÈ s|riyaÑ namassanto viya Sumukhassa guÓaÑ kittento 
aÔÔhÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 101. “Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ, Sumukhassa subhÈsitaÑ. 
 PahaÔÔhalomo NesÈdo, aÒjali’ssa paÓÈmayi. 
 
 102. Na me sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈ, bhÈsanto mÈnusiÑ dijo. 
 AriyaÑ bruvÈno Vakka~go, cajanto mÈnusiÑ giraÑ. 
 
 103. KiÑ nu tÈ’yaÑ dijo hoti, mutto baddhaÑ upÈsasi. 
 OhÈya sakuÓÈ yanti, kiÑ eko avahÊyasÊ”ti. 

 Tattha aÒjali’ssa paÓÈmayÊti aÒjaliÑ assa upanÈmayi. “Na me”ti 
gÈthÈyassa thutiÑ karoti. Tattha mÈnusinti manussavÈcaÑ. Ariyanti 
sundaraÑ niddosaÑ. Cajantoti vissajjento. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma tvaÑ 
dijo samÈno ajja mayÈ saddhiÑ mÈnusiÑ vÈcaÑ bhÈsanto niddosaÑ 
bruvÈno mÈnusiÑ giraÑ cajanto paccakkhato diÔÔho, ito pubbe pana idaÑ 
acchariyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SambhÈvapakkhe (SyÈ) 2. NÈyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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mayÈ neva sutaÑ na diÔÔhanti. KiÑ nu tÈ’yanti yaÑ etaÑ tvaÑ upÈsasi, kiÑ 
nu te ayaÑ hoti. 

 EvaÑ tuÔÔhacittena NesÈdena puÔÔho Sumukho “ayaÑ muduko jÈto, 
idÈnissa bhiyyoso mattÈya mudubhÈvatthaÑ mama guÓaÑ dassessÈmÊ”ti 
cintetvÈ Èha– 
 
 104. “RÈjÈ me so dijÈmitta, senÈpacca’ssa kÈrayiÑ. 
 Ta’mÈpade pariccattuÑ, nu’ssahe vihagÈdhipaÑ. 
 
 105. MahÈgaÓÈya bhattÈ me, mÈ eko byasanaÑ agÈ. 
 TathÈ taÑ samma NesÈda, bhattÈ’yaÑ abhito rame”ti. 

 Tattha nu’ssaheti na samatthomhi. MahÈgaÓÈyÈti mahato 
haÑsagaÓassa. MÈ ekoti mÈdise sevake vijjamÈne mÈ ekako byasanaÑ agÈ. 
TathÈ tanti yathÈ ahaÑ vadÈmi, tatheva taÑ. SammÈti vayassa. BhattÈ’yaÑ 
abhito rameti bhattÈ ayaÑ mama, ahamassa abhito rame santike ramÈmi na 
ukkaÓÔhÈmÊti. 

 NesÈdo taÑ tassa dhammanissitaÑ madhurakathaÑ sutvÈ 
somanassappatto pahaÔÔhalomo “sacÈhaÑ etaÑ sÊlÈdiguÓasaÑyuttaÑ 
haÑsarÈjÈnaÑ vadhissÈmi, cat|hi apÈyehi na muccissÈmi, rÈjÈ maÑ 
yadicchati, taÑ karotu, ahametaÑ Sumukhassa dÈyaÑ katvÈ vissajjessÈmÊ”ti 
cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 106. “Ariyavatta’si Vakka~ga, yo piÓÉamapacÈyasi. 
 CajÈmi te taÑ bhattÈraÑ, gacchath|’bho yathÈsukhan”ti. 

 Tattha ariyavatta’sÊti mittadhammarakkhaÓasa~khÈtena ÈcÈra-ariyÈnaÑ 
vattena samannÈgatosi. PiÓÉamapacÈyasÊti bhattu santikÈ laddhiÑ piÓÉaÑ 
senÈpatiÔÔhÈnaÑ p|jesi. Gacchath|’bhoti dvepi janÈ assumukhe ÒÈtisa~ghe 
hÈsayamÈnÈ yathÈsukhaÑ gacchathÈti. 

 EvaÑ vatvÈ NesÈdo muducittena mahÈsattaÑ upasa~kamitvÈ yaÔÔhiÑ 
onÈmetvÈ pa~kapiÔÔhe nisÊdÈpetvÈ pÈsayaÔÔhiyÈ mocetvÈ taÑ ukkhipitvÈ 
sarato nÊharitvÈ taruÓadabbatiÓapiÔÔhe nisÊdÈpetvÈ pÈde 
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baddhapÈsaÑ saÓikaÑ mocetvÈ mahÈsatte balavasinehaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ 
mettacittena udakaÑ ÈdÈya lohitaÑ dhovitvÈ punappunaÑ parimajji, athassa 
mettÈnubhÈvena sirÈya sirÈ, maÑsena maÑsaÑ, cammena cammaÑ 
ghaÔitaÑ, pÈdo pÈkatiko ahosi; itarena nibbiseso. Bodhisatto sukhappatto 
hutvÈ pakatibhÈvena nisÊdi. Sumukho attÈnaÑ nissÈya raÒÒo sukhitabhÈvaÑ 
disvÈ saÒjÈtasomanasso cintesi “iminÈ amhÈkaÑ mahÈ-upakÈro kato, 
amhehi etassa kato upakÈro nÈma natthi, sace esa rÈjarÈjamahÈmattÈnaÑ 
atthÈya amhe gaÓhi, tesaÑ santikaÑ netvÈ bahuÑ dhanaÑ labhissati, sace 
attano atthÈya gaÓhi, amhe vikkiÓitvÈ dhanaÑ labhissateva, pucchissÈmi 
tÈva nan”ti. Atha naÑ upakÈraÑ kÈtukÈmatÈya pucchanto Èha– 
 
 107. “Sace attappayogena, ohito haÑsapakkhinaÑ. 
 PaÔiggaÓhÈma te samma, etaÑ abhayadakkhiÓaÑ. 
 
 108. No ce attappayogena, ohito haÑsapakkhinaÑ. 
 Anissaro muÒca’mamhe, theyyaÑ kayirÈsi luddakÈ”ti. 

 Tattha saceti samma nesÈda sace tayÈ attano payogena attano atthÈya 
haÑsÈnaÒceva sesapakkhÊnaÒca pÈso ohito. Anissaroti anissaro hutvÈ 
muÒcanto yenÈsi ÈÓatto, tassa santakaÑ gaÓhanto theyyaÑ kayirÈsi1. 

 TaÑ sutvÈ NesÈdo “nÈhaÑ tumhe attano atthÈya gaÓhiÑ, BÈrÈÓasiraÒÒÈ 
pana saÑyamena gaÓhÈpitomhÊ”ti vatvÈ deviyÈ diÔÔhasupinakÈlato paÔÔhÈya 
yÈva raÒÒÈ tesaÑ ÈgatabhÈvaÑ sutvÈ “samma Khemaka ekaÑ vÈ dve vÈ 
haÑse gaÓhituÑ vÈyama, mahantaÑ te yasaÑ dassÈmÊ”ti vatvÈ paribbayaÑ 
datvÈ uyyojitabhÈvo, tÈva sabbaÑ pavattiÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ Sumukho 
“iminÈ NesÈdena attano jÊvitaÑ agaÓetvÈ amhe vissajjentena dukkaraÑ 
kataÑ, sace mayaÑ ito Cittak|ÔaÑ gamissÈma, neva DhataraÔÔharaÒÒo 
paÒÒÈnubhÈvo, na mayhaÑ mittadhammo pÈkaÔo bhavissati, na Luddaputto 
mahantaÑ yasaÑ lacchati, na rÈjÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhahissati, na deviyÈ 
manoratho matthakaÑ pÈpuÓissatÊ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. TheyyaÑ kayirÈsi, iÓaÑ mÈ kayirÈsi (SyÈ), theyyaÑ kayirÈsi iÓaÑ kayirÈsi (Ka) 
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cintetvÈ “samma evaÑ sante amhe vissajjetuÑ na labhasi, raÒÒo no dassehi, 
so amhe yathÈruciÑ karissatÊ”ti imamatthaÑ pakÈsento gÈthamÈha– 
 
 109. “Yassa tvaÑ bhatako raÒÒo, kÈmaÑ tasseva pÈpaya. 
 Tattha saÑyamano rÈjÈ, yathÈbhiÒÒaÑ karissatÊ”ti. 

 Tattha tassevÈti tasseva santikaÑ nehi. TatthÈti tasmiÑ rÈjanivesane. 
YathÈbhiÒÒanti yathÈdhippÈyaÑ yathÈruciÑ. 

 TaÑ sutvÈ NesÈdo “mÈ vo bhaddante rÈjadassanaÑ ruccittha, rÈjÈno 
nÈma sappaÔibhayÈ, kÊÄÈhaÑse vÈ vo kareyyuÑ mÈreyyuÑ vÈ”ti Èha. Atha 
naÑ Sumukho “samma Luddaka mÈ amhÈkaÑ cintayi, ahaÑ tÈdisassa 
kakkhaÄassa dhammakathÈya maddavaÑ janesiÑ, raÒÒo kiÑ na janessÈmi, 
rÈjÈno hi paÓÉitÈ subhÈsitadubbhÈsitaÒÒ|, khippaÑ no raÒÒo santikaÑ nehi, 
nayanto ca mÈ bandhanena nayi, pupphapaÒjare pana nisÊdÈpetvÈ nehi, 
pupphapaÒjaraÑ karonto DhataraÔÔhassa mahantaÑ setapadumasaÒchannaÑ, 
mama khuddakaÑ rattapadumasaÒchannaÑ katvÈ DhataraÔÔhaÑ purato, 
mamaÑ pacchato nÊcataraÑ katvÈ ÈdÈya khippaÑ netvÈ raÒÒo dassehÊ”ti 
Èha. So tassa vacanaÑ sutvÈ “Sumukho rÈjÈnaÑ disvÈ mama mahantaÑ 
yasaÑ dÈtukÈmo bhavissatÊ”ti saÒjÈtasomanasso mud|hi latÈhi paÒjare katvÈ 
padumehi chÈdetvÈ vuttanayeneva te gahetvÈ agamÈsi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 110. “IccevaÑ vutto NesÈdo, hemavaÓÓe harittace. 
 Ubho hatthehi sa~gayha, paÒjare ajjhavodahi. 
 
 111. Te paÒjaragate pakkhÊ, ubho bhassaravaÓÓine. 
 SumukhaÑ DhataraÔÔhaÑ ca, Luddo ÈdÈya pakkamÊ”ti. 

 Tattha ajjhavodahÊti odahi Ôhapesi. BhassaravaÓÓineti 
pabhÈsampannavaÓÓe1. 
______________________________________________________________ 
 1. PabhÈsampannavaÓÓine (SyÈ, Ka) 
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 EvaÑ Luddassa te ÈdÈya pakkamanakÈle DhataraÔÔho 
pÈkahaÑsarÈjadhÊtaraÑ attano bhariyaÑ saritvÈ SumukhaÑ ÈmantetvÈ 
kilesavasena vilapi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 112. “HarÊyamÈno DhataraÔÔho, SumukhaÑ etadabravi. 
 BÈÄhaÑ bhÈyÈmi sumukha, sÈmÈya lakkhaÓ|ruyÈ. 
 AsmÈkaÑ vadhamaÒÒÈya, athattÈnaÑ vadhissati. 
 
 113. PÈkahaÑsÈ ca Sumukha, SuhemÈ hemasuttacÈ. 
 KoÒcÊ samuddatÊreva, kapaÓÈ n|na rucchatÊ”ti. 

 Tattha bhÈyÈmÊti maraÓato bhÈyÈmi. SÈmÈyÈti suvaÓÓavaÓÓÈya. 
LakkhaÓ|ruyÈti lakkhaÓasampanna-|ruyÈ. VadhamaÒÒÈyÈti vadhaÑ jÈnitvÈ 
“mama piyasÈmiko mÈrito”ti saÒÒÊ hutvÈ. VadhissatÊti kiÑ me piyasÈmike 
mate jÊvitenÈti marissati. PÈkahaÑsÈti pÈkahaÑsarÈjadhÊtÈ. SuhemÈti 
evaÑnÈmikÈ. HemasuttacÈti hemasadisasundaratacÈ. RucchatÊti yathÈ 
loÓisa~khÈtaÑ samuddaÑ otaritvÈ mate patimhi koÒcÊ sakuÓikÈ kapaÓÈ 
rodati, evaÑ n|na sÈ rodissatÊti. 

 TaÑ sutvÈ Sumukho “ayaÑ haÑsarÈjÈ aÒÒe ovadituÑ yutto 
mÈtugÈmaÑ nissÈya kilesavasena vilapati, udakassa ÈdittakÈlo viya vatiyÈ 
uÔÔhÈya kedÈrakhÈdanakÈlo viya ca jÈto, yann|nÈhaÑ attano balena 
mÈtugÈmassa dosaÑ pakÈsetvÈ etaÑ saÒÒÈpeyyan”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 114. “EvaÑ mahanto lokassa, appameyyo mahÈgaÓÊ. 
 Ekitthi’manusoceyya, nayidaÑ paÒÒavatÈ’miva1. 
 
 115. VÈtova gandha’mÈdeti, ubhayaÑ chekapÈpakaÑ. 
 BÈlo ÈmakapakkaÑ’va, lolo andho’va ÈmisaÑ. 
 
 116. AvinicchayaÒÒu atthesu, mando’va paÔibhÈsi maÑ. 
 KiccÈkiccaÑ na jÈnÈsi, sampatto kÈlapariyÈyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒavatomiva (SÊ, SyÈ, I) 
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 117. AÉÉhummatto udÊresi, yo seyyÈ maÒÒasi’tthiyo. 
 BahusÈdhÈraÓÈ he’tÈ, soÓÉÈnaÑ’va surÈgharaÑ. 
 
 118. MÈyÈ cetÈ marÊcÊ ca, sokÈ rogÈ cupaddavÈ. 
 KharÈ ca bandhanÈ ce’tÈ, maccupÈsÈ guhÈsayÈ. 
 TÈsu yo vissase poso, so naresu narÈdhamo”ti. 

 Tattha mahantoti mahanto samÈno. LokassÈti haÑsalokassa. 
Appameyyoti guÓehi pametuÑ asakkuÓeyyo. MahÈgaÓÊti mahantena gaÓena 
samannÈgato gaÓasatthÈ. Eki’tthinti yaÑ evar|po bhavaÑ ekaÑ itthiÑ 
anusoceyya, idaÑ anusocanaÑ na paÒÒavataÑ iva1, tenÈhaÑ ajja taÑ bÈloti 
maÒÒÈmÊti adhippÈyenevamÈha. 

 ŒdetÊti gaÓhÈti. ChekapÈpakanti sundarÈsundaraÑ. Èmakapakkanti 
ÈmakaÒca pakkaÒca. Loloti rasalolo. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja yathÈ 
nÈma vÈto padumasarÈdÊni paharitvÈ sugandhampi sa~kÈraÔÔhÈnÈdÊni 
paharitvÈ duggandhampÊti ubhayaÑ chekapÈpakaÑ gandhaÑ Èdiyati, yathÈ 
ca bÈlo kumÈrako ambajamb|naÑ heÔÔhÈ nisinno hatthaÑ pasÈretvÈ 
patitapatitaÑ Èmakampi pakkampi phalaÑ gahetvÈ khÈdati, yathÈ ca 
rasalolo andho bhatte upanÊte yaÑkiÒci samakkhikampi nimmakkhikampi 
ÈmisaÑ Èdiyati, evaÑ itthiyo nÈma kilesavasena aÉÉhampi duggatampi 
kulÊnampi akulÊnampi abhir|pampi vir|pampi gaÓhanti bhajanti, tÈdisÈnaÑ2 
pÈpadhammÈnaÑ itthÊnaÑ kiÑ kÈraÓÈ vippalapasi mahÈrÈjÈti. 

 Atthes|ti kÈraÓÈkÈraÓesu. Mandoti andhabÈlo. PaÔibhÈsimanti mama 
upaÔÔhÈsi. KÈlapariyÈyanti evar|paÑ maraÓakÈlaÑ patto “imasmiÑ kÈle 
idaÑ kattabbaÑ, idaÑ nakattabbaÑ, idaÑ vattabbaÑ, idaÑ na vattabban”ti 
na jÈnÈsi devÈti. AÉÉhummattoti aÉÉhummattako maÒÒe hutvÈ. UdÊresÊti 
yathÈ suraÑ pivitvÈ nÈtimatto puriso yaÑ vÈ taÑ vÈ palapati, evaÑ 
palapasÊti attho. SeyyÈti varÈ uttamÈ. 

 “MÈyÈ cÈ”ti-ÈdÊsu deva itthiyo nÈmetÈ vaÒcanaÔÔhena mÈyÈ, 
agayhupagaÔÔhena marÊcÊ, sokÈdÊnaÑ paccayattÈ sokÈ, rogÈ, anekappakÈrÈ 
upaddavÈ, kodhÈdÊhi thaddhabhÈveneva kharÈ. TÈ hi 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒavatomiva (SÊ, SyÈ, I) 
 2. TÈsÈnaÑ vÈtÈdisadisÈnaÑ (SÊ), vÈtabÈla-andhasadisÈnaÑ (SyÈ) 
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nissÈya andubandhanÈdÊhi bandhanato1 bandhanÈ ce’tÈ, itthiyo nÈma 
sarÊraguhÈsayavaseneva maccu nÈma2 etÈ devÈti. “KÈmahetukÈmanidÈnaÑ 
kÈmÈdhikaraÓaÑ kÈmÈnameva hetu rÈjÈno coraÑ gahetvÈ”ti3 suttenapesa 
attho dÊpetabbo. 

 Tato DhataraÔÔho mÈtugÈme paÔibaddhacittatÈya “tvaÑ mÈtugÈmassa 
guÓaÑ na jÈnÈsi, paÓÉitÈ eva etaÑ jÈnanti, na hetÈ garahitabbÈ”ti dÊpento 
Èha– 
 
 119. “YaÑ vuddhehi upaÒÒÈtaÑ, ko taÑ ninditumarahati. 
 MahÈbh|ti’tthiyo nÈma, lokasmiÑ udapajjisuÑ. 

 120. KhiÉÉÈ paÓihitÈ tyÈsu, rati tyÈsu patiÔÔhitÈ. 
 BÊjÈni tyÈsu r|hanti, yadidaÑ sattÈ pajÈyare. 
 TÈsu ko nibbide poso, pÈÓa’mÈsajja pÈÓibhi. 

 121. Tvameva naÒÒo Sumukha, thÊnaÑ atthesu yuÒjasi. 
 Tassa tya’jja bhaye jÈte, bhÊte na jÈyate mati. 

 122. Sabbo hi saÑsayaÑ patto, bhayaÑ bhÊr| titikkhati. 
 PaÓÉitÈ ca mahantÈno, atthe yuÒjanti duyyuje. 

 123. EtadatthÈya rÈjÈno, s|ramicchanti mantinaÑ. 
 PaÔibÈhati yaÑ s|ro, ÈpadaÑ attapariyÈyaÑ. 

 124. MÈ no ajja vikantiÑsu, raÒÒo s|dÈ mahÈnase. 
 TathÈ hi vaÓÓo pattÈnaÑ, phalaÑ veÄuÑva taÑ vadhi. 

 125. Muttopi na icchi uÉÉetuÑ, sayaÑ bandhaÑ upÈgami. 
 Sopa’jja saÑsayaÑ patto, atthaÑ gaÓhÈhi mÈ mukhan”ti. 

 Tattha yanti yaÑ mÈtugÈmasa~khÈtaÑ vatthu paÒÒÈvuddhehi ÒÈtaÑ, 
tesameva pÈkaÔaÑ, na bÈlÈnaÑ. MahÈbh|tÈti mahÈguÓÈ mahÈnisaÑsÈ. 
Udapajjisunti 
______________________________________________________________ 
 1. Bajjhanato (SyÈ) 
 2. SarÊraguhÈyaÑ vasanakamaccu nÈma (SÊ, SyÈ), sarÊraguhÈyaÑ puna vasanakamaccu 

nÈma (I) 
 3. Ma 1. 121 piÔÔhe. 
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paÔhamakappikakÈle itthili~gasseva paÔhamaÑ pÈtubh|tattÈ paÔhamaÑ 
nibbattÈti attho. TyÈs|ti sumukha tÈsu itthÊsu kÈyavacÊkhiÉÉÈ ca paÓihitÈ 
ohitÈ ÔhapitÈ, kÈmaguÓarati ca patiÔÔhitÈ. BÊjÈnÊti Buddhapaccekabuddha-
ariyasÈvakacakkavatti-ÈdibÊjÈni tÈsu ruhanti. Yadidanti ye ete sabbepi sattÈ. 
PajÈyareti sabbe tÈsaÒÒeva kucchimhi saÑvaddhÈti dÊpeti. Nibbideti 
nibbindeyya. PÈÓa’mÈsajja pÈÓibhÊti1 attano pÈÓehipi tÈsaÑ pÈÓaÑ 
ÈsÈdetvÈ2 attano jÊvitaÑ cajantopi tÈ labhitvÈ ko nibbindeyyÈti attho. 

 NaÒÒoti na aÒÒo, Sumukha mayÈ Cittak|Ôatale haÑsagaÓamajjhe 
nisinnena taÑ adisvÈ “kahaÑ nu Sumukho”ti vutte “esa mÈtugÈmaÑ 
gahetvÈ KaÒcanaguhÈyaÑ uttamaratiÑ anubhotÊ”ti vadanti, evaÑ tvameva 
thÊnaÑ atthesu yuÒjasi yuttapayutto hosi, na aÒÒoti attho. Tassa tya’jjÈti 
tassa te ajja maraÓabhaye jÈte iminÈ bhÊtena maraÓabhayena bhÊto maÒÒe, 
ayaÑ mÈtugÈmassa dosadassane nipuÓÈ mati jÈyateti adhippÈyenevamÈha. 

 Sabbo hÊti yo hi koci. SaÑsayaÑ pattoti jÊvitasaÑsayappatto. BhÊr|ti 
bhÊr| hutvÈpi bhayaÑ adhivÈseti. MahantÈnoti ye pana paÓÉitÈ ca honti 
mahante ca ÔhÈne ÔhitÈ mahantÈno, te duyyuje atthe yuÒjanti ghaÔenti 
vÈyamanti, tasmÈ “mÈ bhÈyi, dhÊro3 hohÊ”ti taÑ ussÈhento evamÈha. 
Œpadanti sÈmino ÈgataÑ ÈpadaÑ esa s|ro paÔibÈhati, etadatthÈya s|raÑ 
mantinaÑ icchanti. AttapariyÈyanti attano parittÈÓampi ca kÈtuÑ sakkotÊti 
adhippÈyo. 

 VikantiÑs|ti chindiÑsu. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma Sumukha tvaÑ 
mayÈ attano anantare ÔhÈne Ôhapito, tasmÈ yathÈ ajja raÒÒo s|dÈ amhe 
maÑsatthÈya na vikantiÑsu4, tathÈ karohi, tÈdiso hi amhÈkaÑ pattavaÓÓo. 
TaÑ vadhÊti svÈyaÑ vaÓÓo yathÈ nÈma veÄuÑ nissÈya jÈtaÑ phalaÑ 
veÄumeva vadhati, tathÈ mÈ taÑ vadhi, taÒca maÒca mÈ vadhÊti 
adhippÈyenevamÈha. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓabhÊti (SÊ) 2. ŒharitvÈ (Ka) 3. Thiro (Ka) 4. Na kantanti (SÊ, I) 
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 MuttopÊti yathÈsukhaÑ Cittak|ÔapabbataÑ gacchÈti evaÑ Luddaputtena 
mayÈ saddhiÑ mutto vissajjito samÈnopi uÉÉituÑ na icchi. Sayanti rÈjÈnaÑ 
daÔÔhukÈmo hutvÈ sayameva bandhaÑ upagatoti evamidaÑ amhÈkaÑ 
bhayaÑ taÑ nissÈya ÈgataÑ. Sopa’jjÈti sopi ajja jÊvitasaÑsayaÑ patto. 
AtthaÑ gaÓhÈhi mÈ mukhanti idÈni amhÈkaÑ muÒcanakÈraÓaÑ gaÓha, 
yathÈ muccÈma, tathÈ vÈyama, “vÈtova gandhamÈdetÊ”ti-ÈdÊni vadanto 
itthigarahatthÈya mukhaÑ mÈ pasÈrayi. 

 EvaÑ mahÈsatto mÈtugÈmaÑ vaÓÓetvÈ sumukhaÑ appaÔibhÈÓaÑ katvÈ 
tassa anattamanabhÈvaÑ viditvÈ idÈni naÑ paggaÓhanto gÈthamÈha– 
 
 126. “So taÑ yogaÑ payuÒjassu, yuttaÑ dhamm|pasaÑhitaÑ. 
 Tava pariyÈpadÈnena, mama pÈÓesanaÑ carÈ”ti. 

 Tattha soti samma Sumukha so tvaÑ. TaÑ yoganti yaÑ pubbe “ahaÑ 
yogaÑ payuÒjissaÑ, yuttaÑ dhamm|pasaÑhitan”ti avacÈsi, taÑ idÈni 
payuÒjassu. Tava pariyÈpadÈnenÈti tava tena yogena parisuddhena. 
“PariyodÈtenÈ”tipi pÈÔho, parittÈÓenÈti attho, tayÈ katattÈ tava santakena 
parittÈÓena mama jÊvitapariyesanaÑ carÈti adhippÈyo. 

 Atha Sumukho “ayaÑ ativiya maraÓabhayabhÊto mama ÒÈÓabalaÑ na 
jÈnÈti, rÈjÈnaÑ disvÈ thokaÑ kathaÑ labhitvÈ jÈnissÈmi, assÈsessÈmi 
tÈvanan”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 127. MÈ bhÈyi patataÑ seÔÔha, na hi bhÈyanti tÈdisÈ. 
 AhaÑ yogaÑ payuÒjissaÑ, yuttaÑ dhamm|pasaÑhitaÑ. 
 Mama pariyÈpadÈnena, khippaÑ pÈsÈ pamokkhasÊ”ti. 

 Tattha pÈsÈti dukkhapÈsato. 

 Iti tesaÑ sakuÓabhÈsÈya kathentÈnaÑ Luddaputto na kiÒci aÒÒÈsi, 
kevalaÑ pana te kÈjenÈdÈya BÈrÈÓasiÑ pÈvisi. AcchariyabbhutajÈtena 
aÒjalinÈ mahÈjanena anuggacchamÈno so rÈjadvÈraÑ patvÈ attano 
ÈgatabhÈvaÑ raÒÒo ÈrocÈpesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
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 128. “So Luddo haÑsakÈjena, rÈjadvÈraÑ upÈgami. 
 PaÔivedetha maÑ raÒÒo, DhataraÔÔhÈ’ya’mÈgato”ti. 

 Tattha paÔivedetha manti Khemako Ègatoti evaÑ maÑ raÒÒo nivedetha. 
DhataraÔÔhÈ’yanti ayaÑ DhataraÔÔho Ègatoti paÔivedetha. 

 DovÈriko gantvÈ paÔivedesi. RÈjÈ saÒjÈtasomanasso “khippaÑ 
Ègacchat|”ti vatvÈ amaccagaÓaparivuto samussitasetacchatte rÈjapalla~ke 
nisinno KhemakaÑ haÑsakÈjaÑ ÈdÈya mahÈtalaÑ abhiruÄhaÑ disvÈ 
suvaÓÓavaÓÓe haÑse oloketvÈ “sampuÓÓo me manoratho”ti tassa 
kattabbakiccaÑ amacce ÈÓÈpesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 129. “Te disvÈ puÒÒasa~kÈse, ubho lakkhaÓasammate. 
 Khalu saÑyamano rÈjÈ, amacce ajjhabhÈsatha. 
 
 130. Detha luddassa vatthÈni, annaÑ pÈnaÒca bhojanaÑ. 
 KÈmaÑkaro hiraÒÒa’ssa, yÈvanto esa icchatÊ”ti. 

 Tattha puÒÒasa~kÈseti attano puÒÒasadise. LakkhaÓasammateti1 
seÔÔhasammate abhiÒÒÈte. Khal|ti nipÈto, tassa “te khalu disvÈ”ti 
purimapadena sambandho. “DethÈ”ti-ÈdÊni rÈjÈ pasannÈkÈraÑ2 karonto Èha. 
Tattha kÈmaÑkaro hiraÒÒa’ssÈti hiraÒÒaÑ assa kÈmakiriyÈ atthu. YÈvantoti 
yattakaÑ esa icchati, tattakaÑ hiraÒÒamassa dethÈti attho. 

 EvaÑ pasannÈkÈraÑ kÈretvÈ pÊtisomanassasamussÈhito “gacchatha naÑ 
ala~karitvÈ ÈnethÈ”ti Èha. Atha naÑ amaccÈ rÈjanivesanÈ otÈretvÈ 
kappitakesamassuÑ nhÈtÈnulittaÑ sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ katvÈ raÒÒo 
dassesuÑ. Athassa rÈjÈ saÑvacchare satasahassuÔÔhÈnake dvÈdasa gÈme 
ÈjaÒÒayuttaÑ rathaÑ ala~katamahÈgehaÒcÈti mahantaÑ yasaÑ dÈpesi. So 
mahantaÑ yasaÑ labhitvÈ attano kammaÑ pakÈsetuÑ “na te deva mayÈ yo 
vÈ so vÈ haÑso ÈnÊto, ayaÑ pana navutiyÈ haÑsasahassÈnaÑ rÈjÈ 
DhataraÔÔho nÈma, ayaÑ senÈpati Sumukho nÈmÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. LakkhaÒÒasammateti (SÊ, I) 2. PasannakÈraÑ (?) 
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Èha. Atha naÑ rÈjÈ “kathaÑ te samma ete gahitÈ”ti pucchi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 131. “DisvÈ luddaÑ pasannattaÑ, KÈsirÈjÈ tadabravi. 
 YadyÈyaÑ samma Khemaka, puÓÓÈ haÑsehi tiÔÔhati. 
 
 132. KathaÑ rucimajjhagataÑ, pÈsahattho upÈgami. 
 OkiÓÓaÑ ÒÈtisa~ghehi, nimmajjhimaÑ kathaÑ gahÊ”ti. 

 Tattha pasannattanti pasannabhÈvaÑ somanassappattaÑ. YadyÈyanti 
samma Khemaka yadi ayaÑ amhÈkaÑ pokkharaÓÊ navutihaÑsasahassehi 
puÓÓÈ tiÔÔhati. KathaÑ rucimajjhagatanti evaÑ sante tvaÑ tesaÑ rucÊnaÑ 
piyadassanÈnaÑ haÑsÈnaÑ majjhagataÑ etaÑ ÒÈtisa~ghehi okiÓÓaÑ. 
Nimmajjhimanti neva majjhimaÑ neva kaniÔÔhaÑ uttamaÑ haÑsarÈjÈnaÑ 
kathaÑ pÈsahattho upÈgami kathaÑ gaÓhÊti. 

 So tassa kathento Èha– 
 
 133. “Ajja me sattamÈ ratti, adanÈni upÈsato. 
 Pada’metassa anvesaÑ, appamatto ghaÔassito. 
 
 134. Athassa pada’maddakkhiÑ, carato adanesanaÑ. 
 TatthÈhaÑ odahiÑ pÈsaÑ, evaÑ taÑ dija’maggahin”ti. 

 Tattha adanÈnÊti ÈdÈnÈni, gocaraggahaÓaÔÔhÈnÈnÊti attho, ayameva vÈ 
pÈÔho. UpÈsatoti upagacchantassa. Padanti gocarabh|miyaÑ akkantapadaÑ. 
GhaÔassitoti cÈÔipaÒjare nissito hutvÈ. AthassÈti atha chaÔÔhe divase etassa 
adanesanaÑ carantassa padaÑ addakkhiÑ. EvaÑ tanti evaÑ taÑ dijaÑ 
aggahinti sabbaÑ gahitopÈyaÑ Ècikkhi. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “ayaÑ dvÈre ÔhatvÈ paÔivedentopi 
DhataraÔÔhassevÈgamanaÑ paÔivedesi, idÈnipi etaÑ ekameva gaÓhinti vadati, 
kiÑ nu kho ettha kÈraÓan”ti cintetvÈ gÈthamÈha– 
 
 135. “Ludda dve ime sakuÓÈ, atha ekoti bhÈsasi. 
 CittaÑ nu te vipariyattaÑ, adu kiÑ nu jigÊsasÊ”ti. 
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 Tattha vipariyattanti vipallatthaÑ1. Adu kiÑ nu jigÊsasÊti udÈhu kiÑ nu 
cintesi, kiÑ itaraÑ gahetvÈ aÒÒassa dÈtukÈmo hutvÈ cintesÊti pucchati. 

 Tato Luddo “na me deva cittaÑ vipallatthaÑ, nÈpi ahaÑ itaraÑ aÒÒassa 
dÈtukÈmo, apica kho pana mayÈ ohite pÈse ekova baddho”ti Èvi karonto 
Èha– 
 
 136. “Yassa lohitakÈ tÈlÈ, tapanÊyanibhÈ subhÈ. 
 UraÑ saÑhacca tiÔÔhanti, so me bandhaÑ upÈgami. 
 
 137. AthÈyaÑ bhassaro pakkhÊ, abaddho baddhamÈturaÑ. 
 AriyaÑ bruvÈno aÔÔhÈsi, cajanto mÈnusiÑ giran”ti. 

 Tattha lohitakÈti rattavaÓÓÈ. TÈlÈti rÈjiyo. UraÑ saÑhaccÈti uraÑ 
Èhacca. IdaÑ vuttaÑ hoti–mahÈrÈja yassetÈ rattasuvaÓÓasappaÔibhÈgÈ tisso 
lohitakÈ rÈjiyo gÊvaÑ parikkhipitvÈ uraÑ Èhacca tiÔÔhanti, so ekova mama 
pÈse bandhaÑ upÈgatoti. Bhassaroti parisuddho pabhÈsampanno. Œturanti 
gilÈnaÑ dukkhitaÑ aÔÔhÈsÊti. 

 Atha DhataraÔÔhassa baddhabhÈvaÑ ÒatvÈ nivattitvÈ etaÑ samassÈsetvÈ 
mamÈgamanakÈle ca paccuggamanaÑ katvÈ ÈkÈseyeva mayÈ saddhiÑ 
madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ manussabhÈsÈya DhataraÔÔhassa guÓaÑ 
kathento aÔÔhÈsi, mama hadayaÑ mudukaÑ katvÈ puna etasseva purato 
aÔÔhÈsi. AthÈhaÑ deva Sumukhassa subhÈsitaÑ sutvÈ pasannacitto 
DhataraÔÔhaÑ vissajjesiÑ, iti DhataraÔÔhassa pÈsato mokkho; ime haÑse 
ÈdÈya mama idhÈgamanaÒca Sumukheneva katanti. EvaÑ so Sumukhassa 
guÓakathaÑ kathesi. TaÑ sutvÈ rÈjÈ Sumukhassa dhammakathaÑ sotukÈmo 
ahosi. Luddaputtassa sakkÈraÑ karontasseva s|riyo attha~gato, dÊpÈ 
pajjalitÈ, bah| khattiyÈdayo sannipatitÈ, KhemÈ devÊpi 
vividhanÈÔakaparivÈrÈ raÒÒo dakkhiÓapasse nisÊdi. TasmiÑ khaÓe rÈjÈ 
SumukhaÑ kathÈpetukÈmo gÈthamÈha– 
 
 138. “Atha kiÑ dÈni Sumukha, hanuÑ saÑhacca tiÔÔhasi. 
 Adu me parisaÑ patto, bhayÈ bhÊto na bhÈsasÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VipallaÔÔhanti vipariyattaÑ (SyÈ) 
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 Tattha hanuÑ saÑhaccÈti madhurakatho kira tvaÑ, atha kasmÈ idÈni 
mukhaÑ pidhÈya tiÔÔhasi. Ad|ti kacci. BhayÈ bhÊtoti parisasÈrajjabhayena 
bhÊto hutvÈ. 

 TaÑ sutvÈ Sumukho abhÊtabhÈvaÑ dassento gÈthamÈha– 
 
 139. “NÈhaÑ kÈsipati bhÊto, ogayha parisaÑ tava. 
 NÈhaÑ bhayÈ na bhÈsissaÑ, vÈkyaÑ atthasmi tÈdise”ti. 

 Tattha tÈdiseti apica kho pana tathÈr|pe atthe uppanne vÈkyaÑ 
bhÈsissÈmÊti vacanokÈsaÑ olokento nisinnomhÊti attho.  

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ tassa kathaÑ vaÉÉhetukÈmatÈya parihÈsaÑ karonto 
Èha– 
 
 140. “Na te abhisaraÑ passe, na rathe napi pattike. 
 NÈ’ssa cammaÑ va kÊÔaÑ vÈ, vammite ca dhanuggahe. 
 
 141. Na hiraÒÒaÑ suvaÓÓaÑ vÈ, nagaraÑ vÈ sumÈpitaÑ. 
 OkiÓÓaparikhaÑ duggaÑ, daÄhamaÔÔÈlakoÔÔhakaÑ. 
 Yattha paviÔÔho Sumukha, bhÈyitabbaÑ na bhÈyasÊ”ti. 

 Tattha abhisaranti rakkhaÓatthÈya parivÈretvÈ ÔhitaÑ ÈvudhahatthaÑ 
parisaÑ te na passÈmi. NÈ’ssÈti ettha assÈti nipÈtamattaÑ. Cammanti 
saraparittÈÓacammaÑ. KÊÔanti kÊÔaÑ cÈÔikapÈlÈdi1 vuccati. 
CÈÔikapÈlahatthÈpi te santike natthÊti dÊpeti. Vammiteti cammasannaddhe. 
Na hiraÒÒanti yaÑ nissÈya na bhÈyasi, taÑ hiraÒÒampi te na passÈmi. 

 EvaÑ raÒÒÈ “kiÑ te abhÈyanakÈraÓan”ti vutte taÑ kathento Èha– 
 
 142. “Na me abhisarena’ttho, nagarena dhanena vÈ. 
 Apathena pathaÑ yÈma, antalikkhecarÈ mayaÑ. 
 
 143. SutÈ ca paÓÉitÈ tya’mhÈ, nipuÓÈ ca’tthacintakÈ. 
 BhÈsema’tthavatiÑ vÈcaÑ, sacce cassa patiÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 1. KÊÔanti kÊÔakaÑ cÈÔikapÈlaÑ (SÊ, I), kÊtaÑ vÈti kÊÓitaÑ cÈÔikapÈlantipi (SyÈ) 
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 144. KiÒca tuyhaÑ asaccassa, anariyassa karissati. 
 MusÈvÈdissa luddassa, bhaÓitampi subhÈsitan”ti. 

 Tattha abhisarenÈti ÈrakkhaparivÈrena. Atthoti etena mama kiccaÑ 
natthi. KasmÈ? YasmÈ apathena tumhÈdisÈnaÑ amaggena pathaÑ mÈpetvÈ 
yÈma, ÈkÈsacÈrino mayanti. PaÓÉitÈ tya’mhÈti paÓÉitÈti tayÈ sutÈmhÈ, 
teneva kÈraÓena amhÈkaÑ santikÈ dhammaÑ sotukÈmo kira no gÈhÈpesi. 
Sacce cassÈti sace pana tvaÑ sacce patiÔÔhito assa, atthavatiÑ 
kÈraÓanissitaÑ vÈcaÑ bhÈseyyÈma. AsaccassÈti vacÊsaccarahitassa tava 
subhÈsitaÑ muÓÉassa dantas|ci viya kiÑ karissati.  

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “kasmÈ maÑ musÈvÈdÊ anariyoti vadasi, kiÑ mayÈ 
katan”ti Èha. Atha naÑ Sumukho “tena hi mahÈrÈja suÓÈhÊ”ti vatvÈ Èha– 
 
 145. TaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vacanÈ, imaÑ Khema’makÈrayi. 
 AbhayaÒca tayÈ ghuÔÔhaÑ, imÈyo dasadhÈ disÈ. 
 
 146. Ogayha te pokkharaÓiÑ, vippasannodakaÑ suciÑ. 
 Pah|taÑ cÈ’danaÑ tattha, ahiÑsÈ cettha pakkhinaÑ. 
 
 147. IdaÑ sutvÈna nigghosaÑ, Ègata’mha tava’ntike. 
 Te te baddhasma pÈsena, etaÑ te bhÈsitaÑ musÈ. 
 
 148. MusÈvÈdaÑ purakkhatvÈ, icchÈlobhaÒca pÈpakaÑ. 
 Ubhosandhimatikkamma, asÈtaÑ upapajjatÊ”ti. 

 Tattha tanti tvaÑ. Khemanti evaÑnÈmikaÑ pokkharaÓiÑ. GhuÔÔhanti 
cat|su kaÓÓesu ÔhatvÈ ghosÈpitaÑ. DasadhÈti imÈsu dasadhÈ ÔhitÈsu disÈsu1 
tayÈ abhayaÑ ghuÔÔhaÑ. OgayhÈti ogÈhetvÈ ÈgatÈnaÑ santikÈ. Pah|taÑ 
cÈ’dananti pah|taÒca padumapupphasÈli-ÈdikaÑ adanaÑ. IdaÑ sutvÈnÈti 
tesaÑ taÑ pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ ÈgatÈnaÑ santikÈ idaÑ abhayaÑ sutvÈ 
tava’ntike tava samÊpe tayÈ kÈritapokkharaÓiÑ ÈgatÈmhÈti attho. Te teti te 
mayaÑ tava pÈsena baddhÈ. PurakkhatvÈti purato 
______________________________________________________________ 
 1. DasadhÈti imÈ tÈ dasadhÈ disÈ taÑtaÑdisÈsu (SyÈ, Ka) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 399
  

katvÈ. IcchÈlobhanti icchÈsa~khÈtaÑ pÈpakaÑ lobhaÑ. Ubhosandhinti 
ubhayaÑ devaloke ca manussaloke ca paÔisandhiÑ ime pÈpadhamme purato 
katvÈ caranto puggalo sugatipaÔisandhiÑ atikkamitvÈ asÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjatÊti. 

 EvaÑ parisamajjheyeva rÈjÈnaÑ lajjÈpesi. Atha naÑ rÈjÈ “nÈhaÑ 
Sumukha tumhe mÈretvÈ maÑsaÑ khÈditukÈmo gaÓhÈpesiÑ, 
paÓÉitabhÈvaÑ pana vo sutvÈ subhÈsitaÑ sotukÈmo gaÓhÈpesin”ti pakÈsento 
Èha– 
 
 149. “NÈparajjhÈma Sumukha, napi lobhÈva maggahiÑ. 
 SutÈ ca paÓÉitÈ’tyattha, nipuÓÈ atthacintakÈ. 
 
 150. Appeva’tthavatiÑ vÈcaÑ, byÈhareyyuÑ idhÈ’gatÈ. 
 TathÈ taÑ1 samma NesÈdo, vutto Sumukha maggahÊ”ti. 

 Tattha nÈparajjhÈmÈti mÈrento aparajjhati nÈma, mayaÑ na mÈrema. 
LobhÈva2 maggahinti maÑsaÑ khÈditukÈmo hutvÈ lobhÈva2 tumhe nÈhaÑ 
aggahiÑ. PaÓÉitÈ’tyatthÈti paÓÉitÈti sutÈ attha. AtthacintakÈti 
paÔicchannÈnaÑ atthÈnaÑ cintakÈ. Atthavatinti kÈraÓanissitaÑ. TathÈti tena 
kÈraÓena. Vuttoti mayÈ vutto hutvÈ. Sumukha maggahÊti SumukhÈti Èlapati, 
ma-kÈro padasandhikaro. AggahÊti dhammaÑ desetuÑ tumhe gaÓhi.  

 TaÑ sutvÈ Sumukho “subhÈsitaÑ sotukÈmena ayuttaÑ te kataÑ 
mahÈrÈjÈ”ti vatvÈ Èha– 
 
 151. “Neva bhÊtÈ kÈsipati, upanÊtasmiÑ jÊvite. 
 BhÈsema’tthavatiÑ vÈcaÑ, sampattÈ kÈlapariyÈyaÑ. 
 
 152. Yo migena migaÑ hanti, pakkhiÑ vÈ pana pakkhinÈ. 
 Sutena vÈ sutaÑ kiÓyÈ, kiÑ anariyataraÑ tato. 
 
 153. Yo cÈ’riyarudaÑ bhÈse, anariyadhamma’vassito. 
 Ubho so dhaÑsate lokÈ, idha ceva parattha ca. 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈyaÑ (SyÈ) 2. LobhÈvaÑ (SÊ, I), lobhÈya (SyÈ) 
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 154. Na majjetha yasaÑ patto, na byÈdhe1 pattasaÑsayaÑ. 
 VÈyametheva kiccesu, saÑvare vivarÈni ca. 
 
 155. Ye vuddhÈ abbhatikkantÈ, sampattÈ kÈlapariyÈyaÑ. 
 Idha dhammaÑ caritvÈna, evaÑ’te tidivaÑ gatÈ. 
 
 156. IdaÑ sutvÈ kÈsipati, dhamma’mattani pÈlaya. 
 DhataraÔÔhaÒca muÒcÈhi, haÑsÈnaÑ pavaruttaman”ti. 

 Tattha upanÊtasminti maraÓasantikaÑ upanÊte. KÈlapariyÈyanti 
maraÓakÈlavÈraÑ sampattÈ samÈnÈ na bhÈsissÈma. Na hi dhammakathikaÑ 
bandhitvÈ maraÓabhayena tajjetvÈ dhammaÑ suÓanti, ayuttaÑ te katanti. 
MigenÈti suÔÔhu sikkhÈpitena dÊpakamigena. HantÊti hanati. PakkhinÈti 
dÊpakapakkhinÈ. SutenÈti khemaÑ nibbhayanti vissutena 
dÊpakamigapakkhisadisena padumasarena. Sutanti “paÓÉito citrakathÊ”ti 
evaÑ sutaÑ dhammakathikaÑ. KiÓyÈti2 “dhammaÑ sossÈmÊ”ti 
pÈsabandhanena yo kiÓeyya3 hiÑseyya bÈdheyya. Tatoti tesaÑ kiriyato 
uttari aÒÒaÑ anariyataraÑ nÈma kimatthi. 

 Ariyarudanti mukhena ariyavacanaÑ sundaravacanaÑ bhÈsati. 
Anariyadhamma’vassitoti kammena anariyadhammaÑ avassito. Ubhoti4 
devalokÈ ca manussalokÈ cÈti ubhayamhÈ. Idha cevÈti idha uppannopi 
parattha uppannopi evar|po dvÊhi sugatilokehi dhaÑsitvÈ nirayameva 
upapajjati. PattasaÑsayanti jÊvitasaÑsayamÈpannampi dukkhaÑ patvÈ na 
kilameyya. SaÑvare vivarÈni cÈti attano chiddÈni dvÈrÈni5 saÑvareyya 
pidaheyya. VuddhÈti guÓavuddhÈ paÓÉitÈ. AbbhatikkantÈti imaÑ 
manussalokaÑ atikkantÈ. KÈlapariyÈyanti maraÓakÈlapariyÈyaÑ pattÈ hutvÈ. 
EvaÑ’teti evaÑ ete. Idanti idaÑ mayÈ vuttaÑ atthanissitaÑ vacanaÑ. 
Dhammanti paveÓiyadhammampi sucaritadhammampi. 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ Èha– 
 
 157. “ŒharantudakaÑ pajjaÑ, ÈsanaÒca mahÈrahaÑ. 
 PaÒjarato pamokkhÈmi, DhataraÔÔhaÑ yasassinaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Na byathe (SÊ, I) 2. KiÓeti (SÊ, I), kilyeti (SyÈ) 3. KÊleyya (SyÈ) 
 4. UbhÈti (?) 5. RandhÈni (SÊ, SyÈ, I) 
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 158. TaÒca senÈpatiÑ dhÊraÑ, nipuÓaÑ atthacintakaÑ. 
 Yo sukhe sukhito raÒÒo, dukkhite hoti dukkhito. 
 
 159. Ediso kho arahati, piÓÉamasnÈtu bhattuno. 
 YathÈyaÑ Sumukho raÒÒo, pÈÓasÈdhÈraÓo sakhÈ”ti. 

 Tattha udakanti pÈdadhovanaÑ. Pajjanti pÈdabbhaÒjanaÑ. Sukheti 
sukhamhi sati. 

 RaÒÒo vacanaÑ sutvÈ tesaÑ ÈsanÈni ÈharitvÈ tattha nisinnÈnaÑ 
gandhodakena pÈde dhovitvÈ satapÈkena telena abbhaÒjiÑsu. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 160. “PÊÔhaÒca sabbasovaÓÓaÑ, aÔÔhapÈdaÑ manoramaÑ. 
 MaÔÔhaÑ kÈsikamatthannaÑ, DhataraÔÔho upÈvisi. 
 
 161. KocchaÒca sabbasovaÓÓaÑ, veyyagghaparisibbitaÑ. 
 Sumukho ajjhupÈvekkhi, DhataraÔÔhassanantarÈ. 
 
 162. TesaÑ kaÒcanapattehi, puth| ÈdÈya kÈsiyo. 
 HaÑsÈnaÑ abhihÈresuÑ, aggaraÒÒo pavÈsitan”ti. 

 Tattha maÔÔhanti karaÓapariniÔÔhitaÑ. KÈsikamatthannanti1 
kÈsikavatthena atthataÑ. Kocchanti majjhe sa~khittaÑ. 
Veyyagghaparisibbitanti byagghacammaparisibbitaÑ ma~galadivase 
aggamahesiyÈ nisinnapÊÔhaÑ. KaÒcanapattehÊti suvaÓÓabhÈjanehi. Puth|ti 
bah| janÈ. KÈsiyoti KÈsiraÔÔhavÈsino. AbhihÈresunti upanÈmesuÑ. 
AggaraÒÒo pavÈsitanti aÔÔhasatapalasuvaÓÓapÈtiparikkhittaÑ2 haÑsaraÒÒo 
paÓÓÈkÈratthÈya KÈsiraÒÒÈ pesitaÑ nÈnaggarasabhojanaÑ. 

 EvaÑ upanÊte pana tasmiÑ KÈsirÈjÈ tesaÑ sampaggahatthaÑ sayaÑ 
suvaÓÓapÈtiÑ gahetvÈ upanÈmesi. Te tato madhulÈje khÈditvÈ 
madhurodakaÒca piviÑsu. Atha mahÈsatto raÒÒo abhihÈraÒca pasÈdaÒca 
disvÈ paÔisanthÈramakÈsi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 163. “DisvÈ abhihaÔaÑ aggaÑ, KÈsirÈjena pesitaÑ. 
 Kusalo khattadhammÈnaÑ, tato pucchi anantarÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈsikapatthiÓÓanti (SÊ) 2. AÔÔhasatapalasuvaÓÓapÈtipakkhittaÑ (SyÈ, I, Ka) 
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 164. Kaccinnu bhoto kusalaÑ, kacci bhoto anÈmayaÑ. 
 Kacci raÔÔhamidaÑ phÊtaÑ, dhammena manusÈsasi. 
 
 165. KusalaÒceva me haÑsa, atho haÑsa anÈmayaÑ. 
 Atho raÔÔhamidaÑ phÊtaÑ, dhammena manusÈsa’haÑ. 
 
 166. Kacci bhoto amaccesu, doso koci na vijjati. 
 Kacci ca te tavatthesu, nÈvaka~khanti jÊvitaÑ. 
 
 167. Athopi me amaccesu, doso koci na vijjati. 
 Athopi te mamatthesu, nÈvaka~khanti jÊvitaÑ. 
 
 168. Kacci te sÈdisÊ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ. 
 Puttar|payas|petÈ, tava chandavasÈnugÈ. 
 
 169. Atho me sÈdisÊ bhariyÈ, assavÈ piyabhÈÓinÊ. 
 Puttar|payas|petÈ, mama chandavasÈnugÈ. 
 
 170. Kacci raÔÔhaÑ anuppÊÄaÑ, akutoci-upaddavaÑ. 
 AsÈhasena dhammena, samena manusÈsasi. 
 
 171. Atho raÔÔhaÑ anuppÊÄaÑ, akutoci-upaddavaÑ. 
 AsÈhasena dhammena, samena manusÈsa’haÑ. 
 
 172. Kacci santo apacitÈ, asanto parivajjitÈ. 
 No ce dhammaÑ niraÑkatvÈ, adhammamanuvattasi. 
 
 173. Santo ca me apacitÈ, asanto parivajjitÈ. 
 DhammamevÈnuvattÈmi, adhammo me niraÑkato. 
 
 174. Kacci nÈ’nÈgataÑ dÊghaÑ, samavekkhasi khattiya. 
 Kacci’matto1 madanÊye, paralokaÑ na santasi. 
 
 175. NÈhaÑ anÈgataÑ dÊghaÑ, samavekkhÈmi pakkhima. 
 ®hito dasasu dhammesu, paralokaÑ na santase. 
______________________________________________________________ 
 1. Kacci namatto (SÊ) 
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 176. DÈnaÑ sÊlaÑ pariccÈgaÑ, ajjavaÑ maddavaÑ tapaÑ. 
 AkkodhaÑ avihiÑsaÒca, khantiÒca avirodhanaÑ. 
 
 177. Iccete kusale dhamme, Ôhite passÈmi attani. 
 Tato me jÈyate pÊti, somanassaÒca’nappakaÑ. 
 
 178. Sumukho ca acintetvÈ, visajji pharusaÑ giraÑ. 
 BhÈvadosa’manaÒÒÈya, asmÈkÈyaÑ viha~gamo. 
 
 179. So kuddho pharusaÑ vÈcaÑ, nicchÈresi ayoniso. 
 YÈna’smesu na vijjanti, nayidaÑ paÒÒavatÈmivÈ”ti. 

 Tattha disvÈti taÑ bahuÑ aggapÈnabhojanaÑ disvÈ. Pesitanti 
ÈharÈpetvÈ upanÊtaÑ. KhattadhammÈnanti paÔhamakÈraÓesu 
paÔisanthÈradhammÈnaÑ. Tato pucchi anantarÈti tasmiÑ kÈle “kacci nu 
bhoto”ti anupaÔipÈÔiyÈ pucchi. TÈ panetÈ cha gÈthÈ heÔÔhÈ vuttatthÈyeva. 
AnuppÊÄanti kacci raÔÔhavÈsino yante ucchuÑ viya na pÊÄesÊti pucchati. 
Akutoci-upaddavanti kutoci anupaddavaÑ. Dhammena samena 
manusÈsa’sÊti1 kacci tava2 raÔÔhaÑ dhammena samena anusÈsasi3. Santoti 
sÊlÈdiguÓasaÑyuttÈ sappurisÈ. NiraÑkatvÈti chaÉÉetvÈ. NÈ’nÈgataÑ 
dÊghanti anÈgataÑ attano jÊvitapavattiÑ “kacci dÊghan”ti na samavekkhasi, 
Èyusa~khÈrÈnaÑ parittabhÈvaÑ jÈnÈsÊti pucchati. MadanÊyeti madÈrahe 
r|pÈdi-ÈrammaÓe. Na santasÊti na bhÈyasi. IdaÑ vuttaÑ hoti–kacci 
r|pÈdÊsu kÈmaguÓesu amatto appamatto hutvÈ dÈnÈdÊnaÑ kusalÈnaÑ katattÈ 
paralokaÑ na bhÈyasÊti. 

 Dasas|ti dasasu rÈjadhammesu. DÈnÈdÊsu dasavatthukÈ cetanÈ4 dÈnaÑ, 
paÒcasÊladasasÊlÈni sÊlaÑ, deyyadhammacÈgo pariccÈgo, ujubhÈvo ajjavaÑ, 
mudubhÈvo maddavaÑ, uposathakammaÑ tapo, mettÈpubbabhÈgo akkodho, 
karuÓÈpubbabhÈgo avihiÑsÈ, adhivÈsanÈ khanti, avirodho avirodhanaÑ. 
AcintetvÈti mama imaÑ guÓasampattiÑ acintetvÈ. BhÈvadosanti cittadosaÑ. 
AnaÒÒÈyÈti ajÈnitvÈ. AsmÈkaÒhi 
______________________________________________________________ 
 1. ManusissatÊti (SÊ, I) 2. TayÈ (SÊ, I) 
 3. AnusÈsÊyati (SÊ, I) 4. SavatthukÈ (Ka), pavattitacetanÈ (SyÈ) 
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cittadoso nÈma natthi, yamesa jÈneyya, taÑ ajÈnitvÈva pharusaÑ kakkhaÄaÑ 
giraÑ vissajjesi. Ayonisoti anupÈyena. YÈna’smes|ti yÈni vajjÈni amhesu na 
vijjanti, tÈni vadati. Nayidanti tasmÈssa idaÑ vacanaÑ paÒÒavataÑ iva na 
hoti, tenesa mama na paÓÉito viya upaÔÔhÈti. 

 TaÑ sutvÈ Sumukho “mayÈ guÓasampannova rÈjÈ apasÈdito so me 
kuddho, khamÈpessÈmi nan”ti cintetvÈ Èha– 
 
 180. “Atthi me taÑ atisÈraÑ, vegena manujÈdhipa. 
 DhataraÔÔhe ca baddhasmiÑ, dukkhaÑ me vipulaÑ ahu. 
 
 181. TvaÑ no pitÈ’va puttÈnaÑ, bh|tÈnaÑ dharaÓÊriva. 
 AsmÈkaÑ adhipannÈnaÑ, khamassu rÈjakuÒjarÈ”ti. 

 Tattha atisÈranti pakkhalitaÑ. VegenÈti ahaÑ etaÑ kathaÑ kathento 
vegena sahasÈ kathesiÑ. Dukkhanti cetasikaÑ dukkhaÑ mama vipulaÑ 
ahosi, tasmÈ kodhavasena yaÑ mayÈ vuttaÑ, taÑ me khamatha mahÈrÈjÈti. 
PuttÈnanti tvaÑ amhÈkaÑ puttÈnaÑ pitÈ viya. DharaÓÊrivÈti pÈÓabh|tÈnaÑ 
patiÔÔhÈ pathavÊ viya tvaÑ amhÈkaÑ avassayo. AdhipannÈnanti dosena 
aparÈdhena ajjhotthaÔÈnaÑ khamass|ti idaÑ so ÈsanÈ oruyha pakkhehi 
aÒjaliÑ katvÈ Èha. 

 Atha naÑ rÈjÈ Èli~gitvÈ ÈdÈya suvaÓÓapÊÔhe nisÊdÈpetvÈ accayadesanaÑ 
paÔiggaÓhanto Èha– 
 
 182. “EtaÑ te anumodÈma, yaÑ bhÈvaÑ na nig|hasi. 
 KhilaÑ pabhindasi pakkhi, ujukosi viha~gamÈ”ti. 

 Tattha anumodÈmÈti etaÑ te dosaÑ khamÈma. Yanti yasmÈ tvaÑ 
attano cittapaÔicchannabhÈvaÑ na nig|hasi. Khilanti cittakhilaÑ 
cittakhÈÓukaÑ. 

 IdaÒca pana vatvÈ rÈjÈ mahÈsattassa dhammakathÈya Sumukhassa ca 
ujubhÈve pasÊditvÈ “pasannena nÈma pasannÈkÈro kÈtabbo”ti ubhinnampi 
tesaÑ attano rajjasiriÑ niyyÈdento Èha– 
 
 183. “YaÑ kiÒci ratanaÑ atthi, KÈsirÈjanivesane. 
 RajataÑ jÈtar|paÒca, muttÈ veÄuriyÈ bah|. 
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 184. MaÓayo sa~khamuttÈ ca, vatthakaÑ haricandanaÑ. 
 AjinaÑ dantabhaÓÉaÒca, lohaÑ kÈÄÈyasaÑ bahuÑ. 
 EtaÑ dadÈmi vo vittaÑ, issaraÑ vissajÈmi vo”ti. 

 Tattha1 muttÈti viddhÈviddhamuttÈ. MaÓayoti maÓibhaÓÉakÈni. 
Sa~khamuttÈcÈti dakkhiÓÈvaÔÔasa~kharatanaÒca 
ÈmalakavaÔÔamuttaratanaÒca. Vatthakanti SukhumakÈsikavatthÈni. Ajinanti 
ajinamigacammaÑ. LohaÑ kÈÄÈyasanti tambalohaÒca kÈÄalohaÒca. Issaranti 
kaÒcanamÈlena setacchattena saddhiÑ dvÈdasayojanike BÈrÈÓasinagare 
rajjaÑ. 

 EvaÒca pana vatvÈ ubhopi te setacchattena p|jetvÈ rajjaÑ paÔicchÈpesi. 
Atha mahÈsatto raÒÒÈ saddhiÑ sallapanto Èha– 
 
 185. “AddhÈ apacitÈ tya’mhÈ, sakkatÈ ca rathesabha. 
 Dhammesu vattamÈnÈnaÑ, tvaÑ no Ècariyo bhava. 
 
 186. Œcariya manuÒÒÈtÈ, tayÈ anumatÈ mayaÑ. 
 TaÑ padakkhiÓato katvÈ, ÒÈtiÑ passemu’rindamÈ”ti. 

 Tattha dhammes|ti kusalakammapathadhammesu. Œcariyoti tvaÑ 
amhehi byattataro, tasmÈ no Ècariyo hohi, apica dasannaÑ rÈjadhammÈnaÑ 
kathitattÈ Sumukhassa dosaÑ dassetvÈ accayapaÔiggahaÓassa katattÈpi tvaÑ 
amhÈkaÑ Ècariyova, tasmÈ idÈnipi no ÈcÈrasikkhÈpanena Ècariyo bhavÈti 
Èha2. Passemu’rindamÈti passemu Arindama. 

 So tesaÑ gamanaÑ anujÈni, bodhisattassapi dhammaÑ kathentasseva 
aruÓaÑ uÔÔhahi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 187. “SabbarattiÑ cintayitvÈ, mantayitvÈ yathÈkathaÑ. 
 KÈsirÈjÈ anuÒÒÈsi, haÑsÈnaÑ pavaruttaman”ti.  

 Tattha yathÈkathanti yaÑkiÒci atthaÑ tehi saddhiÑ cintetabbaÑ 
mantetabbaÒca, sabbaÑ taÑ cintetvÈ ca mantetvÈ cÈti attho. AnuÒÒÈsÊti 
gacchathÈti anuÒÒÈsi. 
______________________________________________________________ 
 1. Tattha atthÊti nidahitaÑ (SÊ, SyÈ, I) 2. Attho (SÊ, I) 
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 EvaÑ tena anuÒÒÈto bodhisatto rÈjÈnaÑ “appamatto dhammena rajjaÑ 
kÈrehÊ”ti ovaditvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpesi. RÈjÈ tesaÑ kaÒcanabhÈjanehi 
madhulÈjaÒca madhurodakaÒca upanÈmetvÈ niÔÔhitÈhÈrakicce 
gandhamÈlÈdÊhi p|jetvÈ bodhisattaÑ suvaÓÓaca~koÔakena sayaÑ ukkhipi, 
KhemÈ devÊ SumukhaÑ ukkhipi. Atha ne sÊhapaÒjaraÑ ugghÈÔetvÈ 
s|riyuggamanavelÈya “gacchatha sÈmino”ti vissajjesuÑ. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 188. “Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyuggamanaÑ pati. 
 Pekkhato KÈsirÈjassa, bhavanÈ te vigÈhisun”ti. 

 Tattha vigÈhisunti ÈkÈsaÑ pakkhandiÑsu. 

 Tesu mahÈsatto suvaÓÓaca~koÔakato uppatitvÈ ÈkÈse ÔhatvÈ “mÈ cintayi 
mahÈrÈja, appamatto amhÈkaÑ ovÈde vatteyyÈsÊ”ti rÈjÈnaÑ samassÈsetvÈ 
SumukhaÑ ÈdÈya Cittak|Ôameva gato. TÈnipi kho navuti haÑsasahassÈni 
KaÒcanaguhato nikkhamitvÈ pabbatatale nisinnÈni te Ègacchante disvÈ 
paccuggantvÈ parivÈresuÑ. Te ÒÈtigaÓaparivutÈ Cittak|ÔatalaÑ pavisiÑsu. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 189. “Te aroge anuppatte, disvÈna parame dije. 
 KekÈti makaruÑ haÑsÈ, puthusaddo ajÈyatha. 
 
 190. Te patÊtÈ pamuttena, bhattunÈ bhattugÈravÈ. 
 SamantÈ parikiriÑsu, aÓÉajÈ laddhapaccayÈ”ti. 

 EvaÑ parivÈretvÈ ca pana te haÑsÈ “kathaÑ muttosi mahÈrÈjÈ”ti 
pucchiÑsu. MahÈsatto SumukhaÑ nissÈya muttabhÈvaÑ 
SaÑyamarÈjaluddaputtehi katakammaÒca kathesi. TaÑ sutvÈ tuÔÔhÈ 
haÑsagaÓÈ “Sumukho senÈpati ca rÈjÈ ca Luddaputto ca sukhitÈ niddukkhÈ 
ciraÑ jÊvant|”ti ÈhaÑsu. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 191. “EvaÑ mittavataÑ atthÈ, sabbe honti padakkhiÓÈ. 
 HaÑsÈ yathÈ DhataraÔÔhÈ, ÒÈtisa~ghamupÈgamun”ti. 

 TaÑ C|ÄahaÑsajÈtake vuttatthameva. 
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 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, pubbepi 
Œnando mamatthÈya attano jÊvitaÑ pariccajÊ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi 
“tadÈ Luddaputto Channo ahosi, KhemÈ devÊ KhemÈ bhikkhunÊ, rÈjÈ 
SÈriputto, Sumukho Œnando, sesaparisÈ BuddhaparisÈ, 
DhataraÔÔhahaÑsarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti. 
 

MahÈhaÑsajÈtakavaÓÓanÈ dutiyÈ. 
_____ 

 
3. SudhÈbhojanajÈtakavaÓÓanÈ (535) 

 Neva kiÓÈmi napi vikkiÓÈmÊti idaÑ1 SatthÈ Jetavane viharanto ekaÑ 
dÈnajjhÈsayaÑ bhikkhuÑ Èrabbha kathesi. So kira SÈvatthiyaÑ eko 
kulaputto hutvÈ Satthu dhammakathaÑ sutvÈ pasannacitto pabbajitvÈ sÊlesu 
parip|rakÈrÊ dhuta~gaguÓasamannÈgato sabrahmacÈrÊsu pavattamettacitto 
divasassa tikkhattuÑ BuddhadhammasaÑghupaÔÔhÈne appamatto 
ÈcÈrasampanno dÈnajjhÈsayo ahosi. SÈraÓÊyadhammap|rako attanÈ laddhaÑ 
paÔiggÈhakesu vijjamÈnesu chinnabhatto hutvÈpi detiyeva, tasmÈ tassa 
dÈnajjhÈsayadÈnÈbhiratabhÈvo bhikkhusaÑghe pÈkaÔo ahosi. AthekadivasaÑ 
bhikkh| dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso asuko nÈma 
bhikkhu dÈnajjhÈsayo dÈnÈbhirato attanÈ laddhaÑ pasatamattapÈnÊyampi 
lobhaÑ chinditvÈ sabrahmacÈrÊnaÑ deti, bodhisattassevassa ajjhÈsayo”ti. 
SatthÈ taÑ kathaÑ dibbÈya sotadhÈtuyÈ sutvÈ GandhakuÔito nikkhamitvÈ 
ÈgantvÈ “kÈya nuttha bhikkhave etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ 
“imÈya nÈmÈ”ti vutte “ayaÑ bhikkhave bhikkhu pubbe adÈnasÊlo maccharÊ 
tiÓaggena telabindumpi adÈtÈ ahosi, atha naÑ ahaÑ dametvÈ nibbisevanaÑ 
katvÈ dÈnaphalaÑ vaÓÓetvÈ dÈne patiÔÔhÈpesiÑ, so ‘pasatamattaÑ udakampi 
labhitvÈ adatvÈ na pivissÈmÊ’ti mama santike varaÑ aggahesi, tassa phalena 
dÈnajjhÈsayo dÈnÈbhirato jÈto”ti vatvÈ tehi yÈcito atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte BÈrÈÓasiyaÑ Brahmadatte rajjaÑ kÈrente eko gahapati aÉÉho 
ahosi asÊtikoÔivibhavo. Athassa rÈjÈ seÔÔhiÔÔhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Naguttameti idaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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adÈsi. So rÈjap|jito nÈgarajÈnapadap|jito hutvÈ ekadivasaÑ attano 
sampattiÑ oloketvÈ cintesi “ayaÑ yaso mayÈ atÊtabhave neva niddÈyantena, 
na kÈyaduccaritÈdÊni karontena laddho, sucaritÈni pana p|retvÈ laddho, 
anÈgatepi mayÈ mama patiÔÔhaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ”ti. So raÒÒo santikaÑ gantvÈ 
“deva mama ghare asÊtikoÔidhanaÑ atthi, taÑ gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ “na mayhaÑ 
tava dhanenattho, bahuÑ me dhanaÑ, itopi yadicchasi, taÑ gaÓhÈhÊ”ti vutte 
“kiÑ nu deva mama dhanaÑ dÈtuÑ labhÈmÊ”ti Èha. Atha raÒÒÈ “yathÈruci 
karohÊ”ti vutte cat|su nagaradvÈresu nagaramajjhe nivesanadvÈre cÈti cha 
dÈnasÈlÈyo kÈretvÈ devasikaÑ chasatasahassapariccÈgaÑ karonto 
mahÈdÈnaÑ pavattesi. So yÈvajÊvaÑ dÈnaÑ datvÈ “imaÑ mama 
dÈnavaÑsaÑ mÈ upacchindathÈ”ti1 putte anusÈsitvÈ jÊvitapariyosÈne Sakko 
hutvÈ nibbatti. Puttopissa tatheva dÈnaÑ datvÈ Cando hutvÈ nibbatti, tassa 
putto S|riyo hutvÈ nibbatti, tassa putto MÈtali hutvÈ nibbatti, tassa putto 
PaÒcasikho hutvÈ nibbatti, tassa pana putto ChaÔÔho seÔÔhiÔÔhÈnaÑ laddhÈ 
Macchariyakosiyo nÈma ahosi asÊtikoÔivibhavoyeva. So “mama 
pitupitÈmahÈ bÈlÈ ahesuÑ, dukkhena sambhataÑ dhanaÑ chaÉÉesuÑ, ahaÑ 
pana dhanaÑ rakkhissÈmi, kassaci kiÒci na dassÈmÊ”ti cintetvÈ dÈnasÈlÈ 
viddhaÑsetvÈ agginÈ jhÈpetvÈ thaddhamaccharÊ ahosi. 

 Athassa gehadvÈre yÈcakÈ sannipatitvÈ bÈhÈ paggayha “mahÈseÔÔhi mÈ 
attano pitupitÈmahÈnaÑ dÈnavaÑsaÑ nÈsayi, dÈnaÑ dehÊ”ti mahÈsaddena 
parideviÑsu. TaÑ sutvÈ mahÈjano “Macchariyakosiyena attano dÈnavaÑso 
upacchinno”ti2 taÑ garahi. So lajjito nivesanadvÈre yÈcakÈnaÑ 
ÈgatÈgataÔÔhÈnaÑ nivÈretuÑ ÈrakkhaÑ Ôhapesi. Te nippaccayÈ hutvÈ puna 
tassa gehadvÈraÑ na olokesuÑ. So tato paÔÔhÈya dhanameva saÑharati3, 
neva attanÈ paribhuÒjati, na puttadÈrÈdÊnaÑ deti, kaÒjikabila~gadutiyaÑ 
sakuÓÉakabhattaÑ bhuÒjati, m|laphalamattatantÈni th|lavatthÈni nivÈseti, 
paÓÓachattaÑ matthake dhÈretvÈ jaraggoÓayuttena jajjararathakena yÈti. Iti 
tassa asappurisassa tattakaÑ4 dhanaÑ sunakhena laddhaÑ NÈÄikeraÑ viya 
ahosi. 
______________________________________________________________ 
 1. UcchinditthÈti (SÊ, I) 2. Ucchinnoti (SÊ, I) 
 3. Sa~gharati (SÊ) 4. SantakaÑ (SyÈ, Ka) 
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 So ekadivasaÑ rÈj|paÔÔhÈnaÑ gacchanto “anuseÔÔhiÑ ÈdÈya 
gamissÈmÊ”ti tassa gehaÑ agamÈsi. TasmiÑ khaÓe anuseÔÔhi puttadhÊtÈdÊhi 
parivuto navasappipakkamadhusakkharacuÓÓehi sa~khataÑ pÈyÈsaÑ 
bhuÒjamÈno nisinno hoti. So MacchariyakosiyaÑ disvÈ ÈsanÈ vuÔÔhÈya “ehi 
mahÈseÔÔhi imasmiÑ palla~ke nisÊda, pÈyÈsaÑ bhuÒjissÈmÈ”ti Èha. Tassa 
pÈyÈsaÑ disvÈva mukhe kheÄo uppajji, bhuÒjitukÈmo ahosi, evaÑ pana 
cintesi “sacÈhaÑ bhuÒjissÈmi, anuseÔÔhino mama gehaÑ ÈgatakÈle 
paÔisakkÈro kÈtabbo bhavissati, evaÑ me dhanaÑ nassissati, na 
bhuÒjissÈmÊ”ti. Atha punappunaÑ yÈciyamÈnopi “idÈni me bhuttaÑ, 
suhitosmÊ”ti na icchi. AnuseÔÔhimhi bhuÒjante pana olokento mukhe 
saÒjÈyamÈnena kheÄena nisÊditvÈ tassa bhattakiccÈvasÈne tena saddhiÑ 
rÈjanivesanaÑ gantvÈ rÈjÈnaÑ passitvÈ rÈjanivesanato otaritvÈ attano gehaÑ 
anuppatto pÈyÈsataÓhÈya pÊÄiyamÈno cintesi “sacÈhaÑ ‘pÈyÈsaÑ 
bhuÒjitukÈmomhÊ’ti vakkhÈmi, mahÈjano bhuÒjitukÈmo bhavissati, bah| 
taÓÉulÈdayo nassissanti, na kassaci kathessÈmÊ”ti. So rattindivaÑ 
pÈyÈsameva cintento vÊtinÈmetvÈpi dhananÈsanabhayena kassaci 
akathetvÈva pipÈsaÑ adhivÈsesi, anukkamena adhivÈsetuÑ asakkonto 
uppaÓÉuppaÓÉukajÈto ahosi. EvaÑ santepi dhananÈsanabhayena akathento 
aparabhÈge dubbalo hutvÈ sayanaÑ upag|hitvÈ nipajji. 

 Atha naÑ bhariyÈ upagantvÈ hatthena piÔÔhiÑ parimajjamÈnÈ “kiÑ te 
sÈmi aphÈsukan”ti pucchi. Taveva sarÊre aphÈsukaÑ karohi, mama 
aphÈsukaÑ natthÊti. SÈmi uppaÓÉuppaÓÉukajÈtosi, kiÑ nu te kÈci cintÈ atthi, 
udÈhu rÈjÈ te kupito, adu puttehi avamÈno kato, atha vÈ pana kÈci taÓhÈ 
uppannÈti. Œma taÓhÈ me uppannÈti. Kathehi sÈmÊti. KathessÈmi, 
sakkhissasi naÑ rakkhitunti. RakkhitabbayuttakÈ ce, rakkhissÈmÊti. Evampi 
dhananÈsanabhayena kathetuÑ na ussahi. TÈya punappunaÑ pÊÄiyamÈno 
kathesi “bhadde ahaÑ ekadivasaÑ anuseÔÔhiÑ 
navasappimadhusakkharacuÓÓehi sa~khataÑ pÈyÈsaÑ bhuÒjantaÑ disvÈ tato 
paÔÔhÈya tÈdisaÑ pÈyÈsaÑ bhuÒjitukÈmo jÈto”ti. Asappurisa kiÑ tvaÑ 
duggato, sakalabÈrÈÓasivÈsÊnaÑ pahonakaÑ pÈyÈsaÑ pacissÈmÊti. Athassa 
sÊse daÓÉena 
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paharaÓakÈlo viya ahosi. So tassÈ kujjhitvÈ “jÈnÈmahaÑ tava 
mahaddhanabhÈvaÑ, sace te kulagharÈ ÈbhataÑ atthi, pÈyÈsaÑ pacitvÈ 
nÈgarÈnaÑ dehÊ”ti Èha. Tena hi ekavÊthivÈsÊnaÑ pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. 
KiÑ te etehi, attano pana santakaÑ khÈdant|ti. Tena hi ito cito ca 
sattasattagharavÈsÊnaÑ pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. KiÑ te etehÊti. Tena hi 
imasmiÑ gehe parijanassÈti. KiÑ te etenÈti. Tena hi bandhujanasseva 
pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. KiÑ te etenÈti. Tena hi tuyhaÒca mayhaÒca 
pacÈmi sÈmÊti. KÈsi tvaÑ, na tuyhaÑ vaÔÔatÊti. Tena hi ekasseva te 
pahonakaÑ katvÈ pacÈmÊti. MayhaÒca tvaÑ mÈ paci, gehe pana pacante 
bah| paccÈsÊsanti, mayhaÑ pana patthaÑ taÓÉulÈnaÑ catubhÈgaÑ khÊrassa 
accharaÑ sakkharÈya karaÓÉakaÑ sappissa karaÓÉakaÑ madhussa ekaÒca 
pacanabhÈjanaÑ dehi, ahaÑ araÒÒaÑ pavisitvÈ tattha pacitvÈ bhuÒjÈmÊti. SÈ 
tathÈ akÈsi. So taÑ sabbaÑ ceÔakena gÈhÈpetvÈ “gaccha asukaÔÔhÈne 
tiÔÔhÈhÊ”ti taÑ purato pesetvÈ ekakova oguÓÔhikaÑ katvÈ aÒÒÈtakavesena 
tattha gantvÈ nadÊtÊre ekasmiÑ gaccham|le uddhanaÑ kÈretvÈ dÈrudakaÑ 
ÈharÈpetvÈ “tvaÑ gantvÈ ekasmiÑ magge ÔhatvÈ kaÒcideva disvÈ mama 
saÒÒaÑ dadeyyÈsi, mayÈ pakkositakÈleva ÈgaccheyyÈsÊ”ti taÑ pesetvÈ 
aggiÑ katvÈ pÈyÈsaÑ paci. 

 TasmiÑ khaÓe Sakko devarÈjÈ dasasahassayojanaÑ 
ala~katadevanagaraÑ, saÔÔhiyojanaÑ suvaÓÓavÊthiÑ, yojanasahassubbedhaÑ 
VejayantaÑ, paÒcayojanasatikaÑ SudhammasabhaÑ, saÔÔhiyojanaÑ 
PaÓÉukambalasilÈsanaÑ, paÒcayojanÈvaÔÔaÑ kaÒcanamÈlasetacchattaÑ, 
aÉÉhateyyakoÔisa~khÈ devaccharÈ, ala~katapaÔiyattaÑ attabhÈvanti imaÑ 
attano siriÑ oloketvÈ “kiÑ nu kho katvÈ mayÈ ayaÑ yaso laddho”ti cintetvÈ 
BÈrÈÓasiyaÑ seÔÔhibh|tena pavattitaÑ dÈnaÑ addasa. Tato “mama puttÈdayo 
kuhiÑ nibbattÈ”ti olokento “putto me Cando devaputto hutvÈ nibbatti; tassa 
putto S|riyo; tassa putto MÈtali; tassa putto PaÒcasikho”ti sabbesaÑ 
nibbattiÑ disvÈ “PaÒcasikhassa putto kÊdiso”ti olokento attano vaÑsassa 
upacchinnabhÈvaÑ passi. Athassa etadahosi “ayaÑ asappuriso maccharÊ 
hutvÈ neva attanÈ 
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paribhuÒjati, na paresaÑ deti, mama vaÑso tena upacchinno, kÈlaÑ katvÈ 
niraye nibbattissati, ovÈdamassa datvÈ mama vaÑsaÑ patiÔÔhÈpetvÈ etassa 
imasmiÑ devanagare nibbattanÈkÈraÑ karissÈmÊ”ti. So CandÈdayo 
pakkosÈpetvÈ “etha manussapathaÑ gamissÈma, Macchariyakosiyena 
amhÈkaÑ vaÑso upacchinno, dÈnasÈlÈ jhÈpitÈ, neva attanÈ paribhuÒjati, na 
paresaÑ deti, idÈni pana pÈyÈsaÑ bhuÒjitukÈmo hutvÈ ‘ghare paccante 
aÒÒassapi pÈyÈso dÈtabbo bhavissatÊ’ti araÒÒaÑ pavisitvÈ ekakova pacati, 
etaÑ dametvÈ dÈnaphalaÑ jÈnÈpetvÈ ÈgamissÈma, apica kho pana amhehi 
sabbehi ekato yÈciyamÈno tattheva mareyya. Mama paÔhamaÑ gantvÈ 
pÈyÈsaÑ yÈcitvÈ nisinnakÈle tumhe brÈhmaÓavaÓÓena paÔipÈÔiyÈ ÈgantvÈ 
yÈceyyÈthÈ”ti vatvÈ sayaÑ tÈva brÈhmaÓavaÓÓena taÑ upasa~kamitvÈ “bho 
kataro BÈrÈÓasigamanamaggo”ti pucchi. Atha naÑ Macchariyakosiyo “kiÑ 
ummattakosi, BÈrÈÓasimaggampi na jÈnÈsi, kiÑ ito esi, etto yÈhÊ”ti Èha. 

 Sakko tassa vacanaÑ sutvÈ asuÓanto viya “kiÑ kathesÊ”ti taÑ 
upagacchateva. Sopi “are badhira brÈhmaÓa kiÑ ito esi, purato yÈhÊ”ti 
viravi. Atha naÑ Sakko “bho kasmÈ viravasi, dh|mo paÒÒÈyati, aggi 
paÒÒÈyati, pÈyÈso paccati, brÈhmaÓÈnaÑ nimantanaÔÔhÈnena bhavitabbaÑ, 
ahampi brÈhmaÓÈnaÑ bhojanakÈle thokaÑ labhissÈmi, kiÑ maÑ 
nicchubhasÊ”ti vatvÈ “natthettha brÈhmaÓÈnaÑ nimantanaÑ, purato yÈhÊ”ti 
vutte “tena hi kasmÈ kujjhasi, tava bhojanakÈle thokaÑ labhissÈmÊ”ti Èha. 
Atha naÑ so “ahaÑ te ekasitthampi na dassÈmi, thokaÑ idaÑ mama 
yÈpanamattameva, mayÈpi cetaÑ yÈcitvÈva laddhaÑ, tvaÑ aÒÒato1 ÈhÈraÑ 
pariyesÈhÊ”ti vatvÈ bhariyaÑ yÈcitvÈ laddhabhÈvaÑ sandhÈyeva vatvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 192. “Neva kiÓÈmi napi vikkiÓÈmi, 
 Na cÈpi me sannicayo ca atthi. 
 Sukicchar|paÑ vati’daÑ parittaÑ, 
 Patthodano nÈ’lamayaÑ duvinnan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒaÑ (Ka) 
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 TaÑ sutvÈ Sakko “ahampi te madhurasaddena ekaÑ silokaÑ 
kathessÈmi, taÑ suÓÈhÊ”ti vatvÈ “na me tava silokena attho”ti tassa 
vÈrentasseva gÈthÈdvayamÈha– 
 
 193. “AppamhÈ appakaÑ dajjÈ, anumajjhato majjhakaÑ. 
 BahumhÈ bahukaÑ dajjÈ, adÈnaÑ n|papajjati. 
 
 194. TaÑ taÑ vadÈmi Kosiya, dehi dÈnÈni bhuÒja ca. 
 AriyamaggaÑ samÈruha, ne’kÈsÊ labhate sukhan”ti. 

 Tattha anumajjhato majjhakanti appamattakampi majjhe chetvÈ dve 
koÔÔhÈse karitvÈ ekaÑ koÔÔhÈsaÑ datvÈ tato avasesato anumajjhatopi puna 
majjhe chetvÈ eko koÔÔhÈso dÈtabboyeva. AdÈnaÑ n|papajjatÊti appaÑ vÈ 
bahuÑ vÈ dinnaÑ hotu, adÈnaÑ nÈma na hoti, tampi dÈnameva 
mahapphalameva. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ “manÈpaÑ te brÈhmaÓa kathitaÑ, pÈyÈse pakke 
thokaÑ labhissasi, nisÊdÈhÊ”ti Èha. Sakko ekamante nisÊdi. TasmiÑ nisinne 
Cando teneva niyÈmena upasa~kamitvÈ tatheva kathaÑ pavattetvÈ tassa 
vÈrentasseva gÈthÈdvayamÈha– 
 
 195. “MoghaÒcassa hutaÑ hoti, moghaÒcÈpi samÊhitaÑ. 
 AtithismiÑ yo nisinnasmiÑ, eko bhuÒjati bhojanaÑ. 
 
 196. TaÑ taÑ vadÈmi Kosiya, dehi dÈnÈni bhuÒja ca. 
 AriyamaggaÑ samÈruha, ne’kÈsÊ labhate sukhan”ti. 

 Tattha samÊhitanti dhanuppÈdanavÊriyaÑ. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ kicchena kasirena “tena hi nisÊda, thokaÑ 
labhissasÊ”ti Èha. So gantvÈ Sakkassa santike nisÊdi. Tato S|riyo teneva 
nayena upasa~kamitvÈ tatheva kathaÑ pavattetvÈ tassa vÈrentasseva 
gÈthÈdvayamÈha– 
 
 197. “SaccaÒcassa hutaÑ hoti, saccaÒcÈpi samÊhitaÑ. 
 AtithismiÑ yo nisinnasmiÑ, ne’ko bhuÒjati bhojanaÑ. 
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 198. TaÑ taÑ vadÈmi Kosiya, dehi dÈnÈni bhuÒja ca. 
 AriyamaggaÑ samÈruha, ne’kÈsÊ labhate sukhan”ti. 

 Tassapi vacanaÑ sutvÈ kicchena kasirena “tena hi nisÊda, thokaÑ 
labhissasÊ”ti Èha. So gantvÈ Candassa santike nisÊdi. Atha naÑ MÈtali teneva 
nayena upasa~kamitvÈ tatheva kathaÑ pavattetvÈ tassa vÈrentasseva imÈ 
gÈthÈ abhÈsi– 
 
 199. “SaraÒca juhati poso, bahukÈya gayÈya ca. 
 DoÓe timbarutitthasmiÑ, sÊghasote mahÈvahe. 
 
 200. Atra cassa hutaÑ hoti, atra cassa samÊhitaÑ. 
 AtithismiÑ yo nisinnasmiÑ, ne’ko bhuÒjati bhojanaÑ. 
 
 201. TaÑ taÑ vadÈmi Kosiya, dehi dÈnÈni bhuÒja ca. 
 AriyamaggaÑ samÈruha, ne’kÈsÊ labhate sukhan”ti. 

 TÈsaÑ attho–yo puriso “nÈgayakkhÈdÊnaÑ balikammaÑ karomÊ”ti 
samuddasoÓÉipokkharaÓÊ-ÈdÊsu yaÑ kiÒci saraÒca upagantvÈ juhati, tattha 
balikammaÑ karoti, tathÈ bahukÈya nadiyÈ GayÈya pokkharaÓiyÈ 
DoÓanÈmake ca TimbarunÈmake ca titthe sÊghasote mahante vÈrivahe. Atra 
cassÈti yadi atrÈpi etesu sarÈdÊsu assa purisassa hutaÒceva samÊhitaÒca hoti, 
saphalaÑ sukhudrayaÑ sampajjati. AtithismiÑ yo nisinnasmiÑ ne’ko 
bhuÒjati bhojanaÑ, ettha vattabbameva natthi, tena taÑ vadÈmi–Kosiya 
dÈnÈni ca dehi, sayaÒca bhuÒja, ariyÈnaÑ dÈnÈbhiratÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ 
maggaÑ abhiruha. Na hi ekÈsÊ ekova bhuÒjamÈno sukhaÑ nÈma labhatÊti. 

 So tassapi vacanaÑ sutvÈ pabbatak|Ôena otthaÔo viya kicchena kasirena 
“tena hi nisÊda, thokaÑ labhissasÊ”ti Èha. MÈtali gantvÈ S|riyassa santike 
nisÊdi. Tato PaÒcasikho teneva nayena upasa~kamitvÈ tatheva kathaÑ 
pavattetvÈ tassa vÈrentasseva gÈthÈdvayamÈha– 
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 202. “BaÄisaÑ hi so nigilati, dÊghasuttaÑ sabandhanaÑ. 
 AtithismiÑ yo nisinnasmiÑ, eko bhuÒjati bhojanaÑ. 
 
 203. TaÑ taÑ vadÈmi Kosiya, dehi dÈnÈni bhuÒja ca. 
 AriyamaggaÑ samÈruha, ne’kÈsÊ labhate sukhan”ti. 

 Macchariyakosiyo taÑ sutvÈ dukkhavedano1 nitthunanto “tena hi 
nisÊda, thokaÑ labhissasÊ”ti Èha. PaÒcasikho gantvÈ MÈtalissa santike nisÊdi. 
Iti tesu paÒcasu brÈhmaÓesu nisinnamattesveva pÈyÈso pacci. Atha naÑ 
Kosiyo uddhanÈ otÈretvÈ “tumhÈkaÑ pattÈni ÈharathÈ”ti Èha. Te anuÔÔhÈya 
yathÈnisinnÈva hatthe pasÈretvÈ Himavantato mÈluvapattÈni ÈhariÑsu. 
Kosiyo tÈni disvÈ “tumhÈkaÑ etesu pattesu dÈtabbapÈyÈso natthi, 
khadirÈdÊnaÑ pattÈni ÈharathÈ”ti Èha. Te tÈnipi ÈhariÑsu. EkekaÑ pattaÑ 
yodhaphalakappamÈÓaÑ2 ahosi. So sabbesaÑ dabbiyÈ pÈyÈsaÑ adÈsi, 
sabbantimassa dÈnakÈlepi ukkhaliyÈ |naÑ3 na paÒÒÈyi, paÒcannampi datvÈ 
sayaÑ ukkhaliÑ gahetvÈ nisÊdi. TasmiÑ khaÓe PaÒcasikho uÔÔhÈya 
attabhÈvaÑ vijahitvÈ sunakho hutvÈ tesaÑ purato passÈvaÑ karonto 
agamÈsi. BrÈhmaÓÈ attano pÈyÈsaÑ pattena pidahiÑsu. Kosiyassa 
hatthapiÔÔhe passÈvabindu pati. BrÈhmaÓÈ kuÓÉikÈhi udakaÑ gahetvÈ 
pÈyÈsaÑ abbhukiritvÈ bhuÒjamÈnÈ viya ahesuÑ. Kosiyo “mayhampi 
udakaÑ detha, hatthaÑ dhovitvÈ bhuÒjissÈmÊ”ti Èha. Tava udakaÑ ÈharitvÈ 
hatthaÑ dhovÈti. MayÈ tumhÈkaÑ pÈyÈso dinno, mayhaÑ thokaÑ udakaÑ 
dethÈti. MayaÑ piÓÉapaÔipiÓÉakammaÑ nÈma na karomÈti. “Tena hi imaÑ 
ukkhaliÑ oloketha, hatthaÑ dhovitvÈ ÈgamissÈmÊ”ti nadiÑ otari. TasmiÑ 
khaÓe sunakho ukkhaliÑ passÈvassa p|resi. So taÑ passÈvaÑ karontaÑ 
disvÈ mahantaÑ daÓÉamÈdÈya taÑ tajjento Ègacchi. So assÈjÈnÊyamatto 
hutvÈ taÑ anubandhanto nÈnÈvaÓÓo ahosi, kÈÄopi hoti setopi 
suvaÓÓavaÓÓopi kabaropi uccopi nÊcopi, evaÑ nÈnÈvaÓÓo hutvÈ 
MacchariyakosiyaÑ anubandhi. So maraÓabhayabhÊto brÈhmaÓe 
upasa~kami. Tepi uppatitvÈ ÈkÈse ÔhitÈ. So tesaÑ taÑ iddhiÑ disvÈ 
gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Dukkhayogena (SÊ, I), dukkhavegeneva (SyÈ) 2. RathaphalakappamÈÓaÑ (Ka) 
 3. TalaÑ (SyÈ, Ka) 
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 204. “UÄÈravaÓÓÈ vata brÈhmaÓÈ ime, 
 AyaÒca vo sunakho kissa hetu. 
 UccÈvacaÑ vaÓÓanibhaÑ vikubbati, 
 AkkhÈtha no brÈhmaÓÈ ke nu tumhe”ti. 

 TaÑ sutvÈ Sakko devarÈjÈ– 
 
 205. “Cando ca S|riyo ca ubho idhÈgatÈ, 
 AyaÑ pana MÈtali devasÈrathi. 
 Sakko’hamasmi tidasÈna’mindo, 
 Eso ca kho PaÒcasikhoti vuccatÊ”ti– 

gÈthaÑ vatvÈ tassa yasaÑ vaÓÓento gÈthamÈha– 
 
 206. “PÈÓissarÈ mudi~gÈ ca, murajÈlambarÈni ca. 
 Sutta’menaÑ pabodhenti, paÔibuddho ca nandatÊ”ti. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ “Sakka evar|paÑ dibbasampattiÑ kinti katvÈ 
labhasÊ”ti pucchi. Sakko “adÈnasÊlÈ tÈva pÈpadhammÈ maccharino 
devalokaÑ na gacchanti, niraye nibbattantÊ”ti dassento– 
 
 207. “Ye keci’me maccharino kadariyÈ, 
 ParibhÈsakÈ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ. 
 Idheva nikkhippa sarÊradehaÑ, 
 KÈyassa bhedÈ nirayaÑ vajantÊ”ti– 

imaÑ gÈthaÑ vatvÈ dhamme ÔhitÈnaÑ devalokapaÔilÈbhaÑ dessetuÑ 
gÈthamÈha– 
 
 208. “Ye keci’me suggatimÈsamÈnÈ, 
 Dhamme ÔhitÈ saÑyame saÑvibhÈge. 
 Idheva nikkhippa sarÊradehaÑ, 
 KÈyassa bhedÈ sugatiÑ vajantÊ”ti. 

 Tattha ÈsamÈnÈti1 ÈsÊsantÈ. Ye keci sugatiÑ ÈsÊsanti, sabbe te 
saÑyamasa~khÈte dasasÊladhamme saÑvibhÈgasa~khÈte dÈnadhamme ca 
______________________________________________________________ 
 1. ŒsasÈnÈti (SÊ, I) 
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ÔhitÈ hutvÈ idha sarÊrasa~khÈtaÑ dehaÑ nikkhipitvÈ tassa kÈyassa bhedÈ 
sugatiÑ vajantÊti attho. 

 EvaÑ vatvÈ ca pana “Kosiya na mayaÑ tava santike pÈyÈsatthÈya 
ÈgatÈ, kÈruÒÒena pana taÑ anukampamÈnÈ ÈgatÈmhÈ”ti tassa pakÈsetuÑ 
Èha– 
 
 209. “TvaÑ no’si ÒÈti purimÈsu jÈtisu, 
 So maccharÊ rosako pÈpadhammo. 
 Taveva atthÈya idhÈgatamhÈ, 
 MÈ pÈpadhammo nirayaÑ gamitthÈ”ti1. 

 Tattha soti so tvaÑ. MÈ pÈpadhammoti ayaÑ amhÈkaÑ ÒÈti 
pÈpadhammo mÈ nirayaÑ agamÈti etadatthaÑ ÈgatamhÈti attho. 

 TaÑ sutvÈ Kosiyo “atthakÈmÈ kira me, ete maÑ nirayÈ uddharitvÈ 
sagge patiÔÔhÈpetukÈmÈ”ti tuÔÔhacitto Èha– 
 
 210. “AddhÈ maÑ vo hitakÈmÈ, yaÑ maÑ samanusÈsatha. 
 SohaÑ tathÈ karissÈmi, sabbaÑ vuttaÑ hitesibhi. 
 
 211. EsÈha’majjeva uparamÈmi, 
 Na cÈhaÑ kiÒci kareyya pÈpaÑ. 
 Na cÈpi me kiÒci adeyya’matthi, 
 Na cÈpi’datvÈ udakaÑ pivÈmi. 
 
 212. EvaÒca me dadato sabbakÈlaÑ, 
 BhogÈ ime VÈsava khÊyissanti. 
 Tato ahaÑ pabbajissÈmi sakka, 
 HitvÈna kÈmÈni yathodhikÈnÊ”ti. 

 Tattha manti mama. Voti tumhe. YaÑ manti yena maÑ samanusÈsatha, 
tena me tumhe hitakÈmÈ. TathÈti yathÈ vadatha, tatheva karissÈmi. 
UparamÈmÊti maccharibhÈvato uparamÈmi. Adeyya’matthÊti ito paÔÔhÈya ca 
mama Èlopato upaÉÉhampi adeyyaÑ nÈma natthi. Na cÈpi’datvÈti 
______________________________________________________________ 
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udakapasatampi cÈhaÑ labhitvÈ adatvÈ na pivissÈmi. KhÊyissantÊti 
vikkhÊyissanti1. YathodhikÈnÊti vatthukÈmakilesakÈmavasena 
yathÈÔhitakoÔÔhÈsÈniyeva. 

 Sakko MacchariyakosiyaÑ dametvÈ nibbisevanaÑ katvÈ dÈnaphalaÑ 
jÈnÈpetvÈ dhammadesanÈya paÒcasu sÊlesu patiÔÔhÈpetvÈ saddhiÑ tehi 
devanagarameva gato. Macchariyakosiyopi nagaraÑ pavisitvÈ rÈjÈnaÑ 
anujÈnÈpetvÈ “gahitagahitabhÈjanÈni p|retvÈ gaÓhant|”ti yÈcakÈnaÑ 
dhanaÑ datvÈ tasmiÑ khÊÓe2 nikkhamma Himavantato dakkhiÓapasse 
Ga~gÈya ceva ekassa ca jÈtassarassa antare paÓÓasÈlaÑ katvÈ pabbajitvÈ 
vanam|laphalÈhÈro tattha ciraÑ vihÈsi, jaraÑ pÈpuÓi. TadÈ Sakkassa ŒsÈ 
SaddhÈ SirÊ HirÊti catasso dhÊtaro honti. TÈ bahuÑ dibbagandhamÈlaÑ ÈdÈya 
udakakÊÄanatthÈya AnotattadahaÑ gantvÈ tattha kÊÄitvÈ manosilÈtale 
nisÊdiÑsu. TasmiÑ khaÓe NÈrado nÈma brÈhmaÓatÈpaso 
TÈvatiÑsabhavanaÑ divÈvihÈratthÈya gantvÈ NandanavanacittalatÈvanesu 
divÈvihÈraÑ katvÈ pÈricchattakapupphaÑ chattaÑ viya chÈyatthÈya 
dhÈrayamÈno manosilÈtalamatthakena attano vasanaÔÔhÈnaÑ KaÒcanaguhaÑ 
gacchati. Atha tÈ tassa hatthe taÑ pupphaÑ disvÈ yÈciÑsu. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 213. “Naguttame girivare GandhamÈdane, 
 Modanti tÈ devavarÈbhipÈlitÈ. 
 AthÈgamÈ isivaro sabbalokag|, 
 SupupphitaÑ dumavarasÈkha’mÈdiya. 
 
 214. SuciÑ sugandhaÑ tidasehi sakkataÑ, 
 PupphuttamaÑ amaravarehi sevitaÑ. 
 Aladdha maccehi va dÈnavehi vÈ, 
 AÒÒatra devehi tadÈrahaÑ hi’daÑ. 
______________________________________________________________ 
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 215. Tato catasso kanakattac|pamÈ, 
 UÔÔhÈya nÈriyo pamadÈdhipÈ MuniÑ. 
 ŒsÈ ca SaddhÈ ca SirÊ tato HirÊ, 
 IccabravuÑ NÈrada’deva brÈhmaÓaÑ. 
 
 216. Sace anuddiÔÔhaÑ tayÈ MahÈmuni, 
 PupphaÑ imaÑ pÈrichattassa brahme. 
 DadÈhi no sabbÈ gati te ijjhatu, 
 Tuvampi no hohi yatheva VÈsavo. 
 
 217. TaÑ yÈcamÈnÈbhisamekkha NÈrado, 
 IccabravÊ saÑkalahaÑ udÊrayi. 
 Na mayha ‘mattha’tthi imehi koci naÑ, 
 YÈ’yeva vo seyyasi sÈ piÄandhathÈ”ti. 

 Tattha girivareti purimassa vevacanaÑ. DevavarÈbhipÈlitÈti Sakkena 
rakkhitÈ. Sabbalokag|ti devaloke ca manussaloke ca sabbattha 
gamanasamattho. DumavarasÈkha’mÈdiyÈti sÈkhÈya jÈtattÈ 
dumavarasÈkhanti laddhanÈmaÑ pupphaÑ gahetvÈ. Sakkatanti 
katasakkÈraÑ. AmaravarehÊti SakkaÑ sandhÈya vuttaÑ. AÒÒatra devehÊti 
ÔhapetvÈ deve ca iddhimante ca aÒÒehi manussehi vÈ yakkhÈdÊhi vÈ 
aladdhaÑ. TadÈrahaÑ hi’danti tesaÑyeva hi taÑ arahaÑ anucchavikaÑ. 
Kanakattac|pamÈti kanak|pamÈ tacÈ. UÔÔhÈyÈti ayyo 
mÈlÈgandhavilepanÈdipaÔivirato pupphaÑ na piÄandhissati, ekasmiÑ padese 
chaÉÉessati, etha taÑ1 yÈcitvÈ pupphaÑ piÄandhissÈmÈti hatthe pasÈretvÈ 
yÈcamÈnÈ ekappahÈreneva uÔÔhahitvÈ. PamadÈdhipÈti pamadÈnaÑ uttamÈ. 
Muninti isiÑ. 

 AnuddiÔÔhanti “asukassa nÈma dassÈmÊ”ti na uddiÔÔhaÑ. SabbÈ gati te 
ijjhat|ti sabbÈ te cittagati ijjhatu, patthitapatthitassa lÈbhÊ hohÊti tassa 
thutima~galaÑ vadanti. Yatheva VÈsavoti yathÈ amhÈkaÑ pitÈ VÈsavo 
icchiticchitaÑ deti, tatheva no tvampi hohÊti. Tanti taÑ pupphaÑ. 
AbhisamekkhÈti disvÈ. SaÑkalahanti nÈnÈgÈhaÑ kalahavaÉÉhanaÑ kathaÑ 
udÊrayi. ImehÊti imehi pupphehi nÈma mayhaÑ attho natthi, paÔivirato 
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ahaÑ mÈlÈdhÈraÓatoti dÊpeti. YÈ’yeva vo seyyasÊti yÈ tumhÈkaÑ antare 
jeÔÔhikÈ. SÈ piÄandhathÈti1 sÈ etaÑ piÄandhat|ti attho. 

 TÈ catassopi tassa vacanaÑ sutvÈ gÈthamÈhaÑsu– 
 
 218. “TvaÑ no’ttamevÈbhisamekkha NÈrada, 
 Yassicchasi tassÈ anuppavecchasu. 
 YassÈ hi no NÈrada tvaÑ padassasi, 
 SÈ’yeva no hehiti seÔÔhasammatÈ”ti. 

 Tattha tvaÑ no’ttamevÈti UttamamahÈmuni tvameva no upadhÈrehi. 

 TÈsaÑ vacanaÑ sutvÈ NÈrado tÈ Èlapanto gÈthamÈha– 
 
 219. “AkallametaÑ vacanaÑ sugatte, 
 Ko brÈhmaÓo saÑkalahaÑ udÊraye. 
 GantvÈna bh|tÈdhipa’meva pucchatha, 
 Sace na jÈnÈtha idhu’ttamÈdhaman”ti. 

 Tassattho–bhadde sugatte idaÑ tumhehi vuttaÑ vacanaÑ mama 
ayuttaÑ, evaÒhi sati mayÈ tumhesu ekaÑ seÔÔhaÑ, sesÈ hÊnÈ karontena2 
kalaho vaÉÉhito bhavissati, ko bÈhitapÈpo brÈhmaÓo kalahaÑ udÊraye 
vaÉÉheyya. Evar|passa hi kalahavaÉÉhanaÑ nÈma ayuttaÑ, tasmÈ ito 
gantvÈ attano pitaraÑ bh|tÈdhipaÑ sakkameva pucchatha, sace attano 
uttamaÑ adhamaÒca na jÈnÈthÈti. 

 Tato SatthÈ gÈthamÈha– 
 
 220. “TÈ NÈradena paramappakopitÈ, 
 UdÊritÈ vaÓÓamadena mattÈ. 
 SakÈse3 gantvÈna sahassacakkhuno, 
 PucchiÑsu bh|tÈdhipaÑ kÈ nu seyyasÊ”ti. 
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 Tattha paramappakopitÈti pupphaÑ adadantena ativiya kopitÈ tassa 
kupitÈ hutvÈ. UdÊritÈti “bh|tÈdhipameva pucchathÈ”ti vuttÈ. 
Sahassacakkhunoti Sakkassa santikaÑ gantvÈ. KÈ n|ti amhÈkaÑ antare 
katamÈ uttamÈti pucchiÑsu. 

 EvaÑ pucchitvÈ ÔhitÈ– 
 
 221. TÈ disvÈ ÈyattamanÈ purindado, 
 Icca’bravÊ devavaro kataÒjalÊ. 
 SabbÈva vo hotha sugatte sÈdisÊ, 
 Kone’va bhadde kalahaÑ udÊrayÊti. 

 Tattha tÈ disvÈti bhikkhave catassopi attano santikaÑ ÈgatÈ disvÈ. 
ŒyattamanÈti ussukkamanÈ byÈvaÔacittÈ. KataÒjalÊti namassamÈnÈhi 
devatÈhi paggahitaÒjalÊ. SÈdisÊti sabbÈva tumhe sÈdisiyo. Ko ne’vÈti ko nu 
evaÑ1. KalahaÑ udÊrayÊti idaÑ nÈnÈgÈhaÑ viggahaÑ kathesi vaÉÉhesi. 

 Athassa tÈ kathayamÈnÈ gÈthamÈhaÑsu– 
 
 222. “Yo sabbalokaccarito2 MahÈmuni, 
 Dhamme Ôhito NÈrado saccanikkamo. 
 So no’bravi girivare GandhamÈdane, 
 GantvÈna bh|tÈdhipa’meva pucchatha. 
 Sace na jÈnÈtha idhu’ttamÈdhaman”ti. 

 Tattha saccanikkamoti tathaparakkamo. 

 TaÑ sutvÈ Sakko “imÈ catassopi mayhaÑ dhÊtarova, sacÈhaÑ ‘etÈsu 
ekÈ guÓasampannÈ uttamÈ’ti vakkhÈmi, sesÈ kujjhissanti, na sakkÈ ayaÑ 
aÉÉo vinicchinituÑ, imÈ Himavante KosiyatÈpasassa santikaÑ pesessÈmi, so 
etÈsaÑ aÉÉaÑ vinicchinissatÊ”ti cintetvÈ “ahaÑ tumhÈkaÑ aÉÉaÑ na 
vinicchinissÈmi, Himavante Kosiyo nÈma tÈpaso atthi, tassÈhaÑ attano 
sudhÈbhojanaÑ pesessÈmi, so parassa adatvÈ na bhuÒjati, 
______________________________________________________________ 
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dadanto ca vicinitvÈ guÓavantÈnaÑ deti, yÈ tumhesu tassa hatthato bhattaÑ 
labhissati, sÈ uttamÈ bhavissatÊ”ti Ècikkhanto gÈthamÈha– 
 
 223. “Asu brahÈraÒÒacaro MahÈmuni, 
 NÈ’datvÈ bhattaÑ varagatte bhuÒjati. 
 Viceyya dÈnÈni dadÈti Kosiyo, 
 YassÈ hi so dassati sÈ’va seyyasÊ”ti. 

 Tattha brahÈraÒÒadharoti mahÈ-araÒÒavÈsÊ. 

 Iti so tÈpasassa santikaÑ pesetvÈ MÈtaliÑ pakkosÈpetvÈ tassa santikaÑ 
pesento anantaraÑ gÈthamÈha– 
 
 224. “As| hi yo sammati dakkhiÓaÑ disaÑ, 
 Ga~gÈya tÊre Himavantapassani. 
 Sa Kosiyo dullabhapÈnabhojano, 
 Tassa sudhaÑ pÈpaya devasÈrathÊ”ti. 

 Tattha sammatÊti vasati. DakkhiÓanti Himavantassa dakkhiÓÈya disÈya. 
PassanÊti1 passe. 

 Tato SatthÈ Èha– 
 
 225. “Sa MÈtalÊ devavarena pesito, 
 SahassayuttaÑ abhiruyha sandanaÑ. 
 Sukhippameva upagamma assamaÑ, 
 AdissamÈno Munino sudhaÑ adÈ”ti. 

 Tattha adissamÈnoti bhikkhave so MÈtali devarÈjassa vacanaÑ 
sampaÔicchitvÈ taÑ assamaÑ gantvÈ adissamÈnakÈyo hutvÈ tassa sudhaÑ 
adÈsi, dadamÈno ca rattiÑ padhÈnamanuyuÒjitvÈ pacc|sasamaye aggiÑ 
paricaritvÈ vibhÈtÈya rattiyÈ udentaÑ s|riyaÑ namassamÈnassa Ôhitassa 
tassa hatthe sudhÈbhojanapÈtiÑ Ôhapesi. 
______________________________________________________________ 
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 Kosiyo taÑ gahetvÈ Ôhitakova gÈthÈdvayamÈha– 
 
 226. “UdaggihuttaÑ upatiÔÔhato hi me, 
 Pabha~karaÑ lokatamonudu’ttamaÑ. 
 SabbÈni bh|tÈni adhicca1 VÈsavo, 
 Ko ne’va me pÈÓisu kiÑ sudho’dahi. 
 
 227. Sa~kh|pamaÑ seta’matulyadassanaÑ, 
 SuciÑ sugandhaÑ viyar|pa’mabbhutaÑ. 
 AdiÔÔhapubbaÑ mama jÈtu cakkhubhi2, 
 KÈ devatÈ pÈÓisu kiÑ sudho’dahÊ”ti. 

 Tattha udaggihuttanti udaka-aggihuttaÑ paricaritvÈ aggisÈlato 
nikkhamma paÓÓasÈladvÈre ÔhatvÈ pabha~karaÑ lokatamonudaÑ uttamaÑ 
ÈdiccaÑ upatiÔÔhato mama sabbÈni bh|tÈni adhicca3 atikkamitvÈ vattamÈno 
VÈsavo nu kho evaÑ mama pÈÓÊsu kiÑ sudhaÑ kiÑ nÈmetaÑ odahi. 
“Sa~kh|paman”ti-ÈdÊhi Ôhitakova sudhaÑ vaÓÓeti. 

 Tato MÈtali Èha– 
 
 228. “AhaÑ mahindena mahesi pesito, 
 SudhÈ’bhihÈsiÑ turito MahÈmuni. 
 JÈnÈsi maÑ MÈtali devasÈrathi, 
 BhuÒjassu bhattuttama mÈ’bhivÈrayi. 
 
 229. BhuttÈ ca sÈ dvÈdasa hanti pÈpake, 
 KhudaÑ pipÈsaÑ aratiÑ daraklamaÑ. 
 Kodh|panÈhaÒca vivÈdapesuÓaÑ, 
 SÊtuÓha tandiÒca rasuttamaÑ idan”ti. 

 Tattha sudhÈ’bhihÈsinti imaÑ sudhÈbhojanaÑ tuyhaÑ abhihariÑ. 
JÈnÈsÊti jÈnÈhi maÑ tvaÑ, ahaÑ MÈtali nÈma devasÈrathÊti attho. 
MÈ’bhivÈrayÊti na bhuÒjÈmÊti appaÔikkhipitvÈ bhuÒja mÈ papaÒcaÑ kari. 
PÈpaketi 
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ayaÒhi sudhÈ bhuttÈ dvÈdasa pÈpadhamme hanati. Khudanti paÔhamaÑ tÈva 
chÈtabhÈvaÑ hanati, dutiyaÑ pÈnÊyapipÈsaÑ, tatiyaÑ ukkaÓÔhitaÑ, 
catutthaÑ kÈyadarathaÑ, paÒcamaÑ kilantabhÈvaÑ, chaÔÔhaÑ kodhaÑ, 
sattamaÑ upanÈhaÑ, aÔÔhamaÑ vivÈdaÑ, navamaÑ pesuÓaÑ; dasamaÑ 
sÊtaÑ, ekÈdasamaÑ uÓhaÑ, dvÈdasamaÑ tandiÑ ÈlasiyabhÈvaÑ, idaÑ 
rasuttamaÑ uttamarasaÑ sudhÈbhojanaÑ ime dvÈdasa pÈpadhamme hanati. 

 TaÑ sutvÈ Kosiyo attano vatasamÈdÈnaÑ Èvikaronto– 
 
 230. “Na kappatÊ MÈtali mayha bhuÒjituÑ, 
 Pubbe adatvÈ iti me vatuttamaÑ. 
 Na cÈpi ekÈsnamariyap|jitaÑ, 
 AsaÑvibhÈgÊ ca sukhaÑ na vindatÊ”ti– 

gÈthaÑ vatvÈ “bhante tumhehi parassa adatvÈ bhojane kaÑ dosaÑ disvÈ 
idaÑ vataÑ samÈdinnan”ti MÈtalinÈ puÔÔho Èha– 
 
 231. “ThÊghÈtakÈ ye ci’me pÈradÈrikÈ, 
 Mittadduno ye ca sapanti subbate. 
 Sabbe ca te maccharipaÒcamÈ’dhamÈ, 
 TasmÈ adatvÈ udakampi nÈsniye. 
 
 232. So’hi’tthiyÈ vÈ purisassa vÈ pana, 
 DassÈmi dÈnaÑ vidusampavaÓÓitaÑ. 
 SaddhÈ vadaÒÒ| idha vÊtamaccharÈ, 
 Bhavanti he’te sucisaccasammatÈ”ti. 

 Tattha pubbeti paÔhamaÑ adatvÈ, atha vÈ iti me pubbe vatuttamaÑ 
idaÑ pubbeva mayÈ vataÑ samÈdinnanti dasseti. Na cÈpi 
ekÈsnamariyap|jitanti ekakassa asanaÑ na ariyehi BuddhÈdÊhi p|jitaÑ. 
Sukhanti dibbamÈnusikaÑ sukhaÑ na labhati. ThÊghÈtakÈti itthighÈtakÈ. Ye 
ci’meti ye ca ime. SapantÊti akkosanti. Subbateti 
dhammikasamaÓabrÈhmaÓe. MaccharipaÒcamÈti maccharÊ paÒcamo etesanti 
maccharipaÒcamÈ. AdhamÈti ime paÒca adhamÈ nÈma. TasmÈti yasmÈ ahaÑ 
paÒcama-adhamabhÈvabhayena adatvÈ udakampi nÈsniye1 
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na paribhuÒjissÈmÊti imaÑ vataÑ samÈdiyiÑ. So’hitthiyÈ vÈti so ahaÑ 
itthiyÈ vÈ. VidusampavaÓÓitanti vid|hi paÓÉitehi BuddhÈdÊhi vaÓÓitaÑ. 
SucisaccasammatÈti1 ete okappaniyasaddhÈya samannÈgatÈ vadaÒÒ| 
vÊtamaccharÈ purisÈ sucÊ ceva uttamasammatÈ ca hontÊti attho. 

 TaÑ sutvÈ MÈtali dissamÈnakÈyena aÔÔhÈsi. TasmiÑ khaÓe tÈ catasso 
devakaÒÒÈyo catuddisaÑ aÔÔhaÑsu, SirÊ pÈcÊnadisÈya aÔÔhÈsi, ŒsÈ 
dakkhiÓadisÈya, SaddhÈ pacchimadisÈya, HirÊ uttaradisÈya. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 233. “Ato matÈ devavarena pesitÈ, 
 KaÒÒÈ catasso kanakattac|pamÈ. 
 ŒsÈ ca SaddhÈ ca SirÊ tato HirÊ, 
 TaÑ assamaÑ Ègamu yattha Kosiyo. 
 
 234. TÈ disvÈ sabbo paramappamodito, 
 Subhena vaÓÓena sikhÈriva’ggino. 
 KaÒÒÈ catasso caturo catuddisÈ, 
 Icca’bravÊ MÈtalino ca sammukhÈ. 
 
 235. PurimaÑ disaÑ kÈ tvaÑ pabhÈsi devate, 
 Ala~katÈ tÈravarÈ’va osadhÊ. 
 PucchÈmi taÑ kaÒcanavelliviggahe, 
 Œcikkha me tvaÑ katamÈ’si devatÈ. 
 
 236. SirÈ’ha devÊ manujehi p|jitÈ, 
 ApÈpasatt|panisevinÊ sadÈ. 
 SudhÈvivÈdena tava’nti’mÈgatÈ, 
 TaÑ maÑ sudhÈya varapaÒÒa bhÈjaya. 
 
 237. YassÈ’ha’micchÈmi sudhaÑ MahÈmuni, 
 So sabbakÈmehi naro pamodati. 
 SirÊti maÑ jÈnahi j|hatu’ttama, 
 TaÑ maÑ sudhÈya varapaÒÒa bhÈjayÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 Tattha atoti tato. MatÈti1 anumatÈ, atha devavarena anumatÈ ceva pesitÈ 
cÈti attho. Sabbo paramappamoditoti anavaseso hutvÈ atipamodito. 
“SÈman”tipi pÈÔho, tÈ devatÈ sÈmaÑ disvÈti attho. Caturoti caturÈ. Ayameva 
vÈ pÈÔho, cÈturiyena samannÈgatÈti attho. TÈravarÈti tÈrakÈnaÑ varÈ. 
KaÒcanavelliviggaheti kaÒcanar|pasadisasarÊre. SirÈ’hÈti sirÊ ahaÑ. 
Tava’nti’mÈgatÈti tava santikaÑ ÈgatÈ. BhÈjayÈti yathÈ maÑ sudhÈ bhajati, 
tathÈ karohi, sudhaÑ me dehÊti attho. JÈnahÊti jÈna. J|hatu’ttamÈti aggiÑ 
juhantÈnaÑ uttama. 

 TaÑ sutvÈ Kosiyo Èha– 
 
 238. “Sippena vijjÈcaraÓena buddhiyÈ, 
 NarÈ upetÈ paguÓÈ sakammunÈ. 
 TayÈ vihÊnÈ na labhanti kiÒcanaÑ, 
 TayidaÑ na sÈdhu yadidaÑ tayÈ kataÑ. 
 
 239. PassÈmi posaÑ alasaÑ mahagghasaÑ, 
 SudukkulÊnampi ar|pimaÑ naraÑ. 
 TayÈnugutto siri jÈtimÈmapi, 
 Peseti dÈsaÑ viya bhogavÈ sukhÊ. 
 
 240. TaÑ taÑ asaccaÑ avibhajjaseviniÑ, 
 JÈnÈmi m|ÄhaÑ vidurÈnupÈtiniÑ. 
 Na tÈdisÊ arahati Èsan|dakaÑ, 
 Kuto sudhÈ gaccha na mayha ruccasÊ”ti. 

 Tattha sippenÈti hatthi-assarathadhanusippÈdinÈ. VijjÈcaraÓenÈti 
vedattayasa~khÈtÈya vijjÈya ceva sÊlena ca. PaguÓÈ sakammunÈti attano 
purisakÈrena padhÈnaguÓasamannÈgatÈ. KiÒcananti kiÒci appamattakampi 
yasaÑ vÈ sukhaÑ vÈ na labhanti. Yadidanti yaÑ etaÑ issariyatthÈya 
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sippÈni uggaÓhitvÈ carantÈnaÑ tayÈ vekallaÑ kataÑ, taÑ te na sÈdhu. 
Ar|pimanti vir|paÑ. TayÈnuguttoti tayÈ anurakkhito. JÈtimÈmapÊti1 
jÈtisampannampi sippavijjÈcaraÓabuddhikammehi sampannampi. PesetÊti 
pesanakÈrakaÑ karoti. TaÑ tanti tasmÈ taÑ. Asaccanti sabhÈvasa~khÈte 
sacce avattanatÈya asaccaÑ uttamabhÈvarahitaÑ. Avibhajjasevininti 
avibhajitvÈ yuttÈyuttaÑ ajÈnitvÈ sippÈdisampannepi itarepi sevamÈnaÑ. 
VidurÈnupÈtininti paÓÉitÈnupÈtiniÑ paÓÉite pÈtetvÈ pothetvÈ viheÔhetvÈ 
caramÈnaÑ. Kuto sudhÈti tÈdisÈya nigguÓÈya kuto sudhÈbhojanaÑ, na me 
ruccasi, gaccha mÈ idha tiÔÔhÈti. 

 SÈ tena paÔikkhittÈ tatthevantaradhÈyi. Tato so ÈsÈya saddhiÑ sallapanto 
Èha– 
 
 241. “KÈ sukkadÈÔhÈ paÔimukkakuÓÉalÈ, 
 Citta~gadÈ kambuvimaÔÔhadhÈrinÊ. 
 OsittavaÓÓaÑ paridayha sobhasi2, 
 KusaggirattaÑ apiÄayha maÒjariÑ. 
 
 242. MigÊva bhantÈ saracÈpadhÈrinÈ, 
 VirÈdhitÈ mandamiva udikkhasi. 
 Ko te dutÊyo idha mandalocane, 
 Na bhÈyasi ekikÈ kÈnane vane”ti. 

 Tattha citta~gadÈti citrehi a~gadehi samannÈgatÈ. 
KambuvimaÔÔhadhÈrinÊti karaÓapariniÔÔhitena 
vimaÔÔhasuvaÓÓÈla~kÈradhÈrinÊ. OsittavaÓÓanti avasitta-udakadhÈravaÓÓaÑ 
dibbaduk|laÑ. ParidayhÈti nivÈsetvÈ ceva pÈrupitvÈ ca. Kusaggirattanti 
kusatiÓaggisikhÈvaÓÓaÑ. ApiÄayha maÒjarinti sapallavaÑ asokakaÓÓikaÑ 
kaÓÓe piÄandhitvÈti vuttaÑ hoti. SaracÈpadhÈrinÈti luddena. VirÈdhitÈti 
viraddhapahÈrÈ. MandamivÈti yathÈ sÈ migÊ bhÊtÈ vanantare ÔhatvÈ taÑ 
mandaÑ mandaÑ oloketi, evaÑ olokesi. 
______________________________________________________________ 
 1. JÈtimaÑ apÊti (SÊ, I) 2. Sobhati (SyÈ) 
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 Tato ÈsÈ Èha– 
 
 243. “Na me dutÊyo idha matthi Kosiya, 
 MasakkasÈrappabhava’mhi devatÈ. 
 ŒsÈ sudhÈsÈya tava’nti’mÈgatÈ, 
 TaÑ maÑ sudhÈya varapaÒÒa bhÈjayÈ”ti. 

 Tattha masakkasÈrappabhavÈti TÈvatiÑsabhavane sambhavÈ. 

 TaÑ sutvÈ Kosiyo “tvaÑ kira yo te ruccati, tassa ÈsÈphalanipphÈdanena 
ÈsaÑ desi, yo te na ruccati, tassa na desi, natthi tayÈ samÈ 
patthitatthavinÈsikÈ”ti dÊpento Èha– 
 
 244. “ŒsÈya yanti vÈÓijÈ dhanesino, 
 NÈvaÑ samÈruyha parenti aÓÓave. 
 Te tattha sÊdanti athopi ekadÈ, 
 JÊnÈdhanÈ enti vinaÔÔhapÈbhatÈ. 
 
 245. ŒsÈya khettÈni kasanti kassakÈ, 
 Vapanti bÊjÈni karontu’pÈyaso. 
 ¢tÊnipÈtena avuÔÔhitÈya vÈ, 
 Na kiÒci vindanti tato phalÈgamaÑ. 
 
 246. Atha’ttakÈrÈni karonti bhattusu, 
 ŒsaÑ purakkhatvÈ narÈ sukhesino. 
 Te bhatturatthÈ atigÈÄhitÈ puna, 
 DisÈ panassanti aladdha kiÒcanaÑ. 
 
 247. HitvÈna dhaÒÒaÒca dhanaÒca ÒÈtake, 
 ŒsÈya saggÈdhimanÈ sukhesino. 
 Tapanti l|khampi tapaÑ cirantaraÑ, 
 KumaggamÈruyha parenti duggatiÑ. 
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 248. ŒsÈ visaÑvÈdikasammatÈ ime, 
 Œse sudhÈsaÑ vinayassu attani. 
 Na tÈdisÊ arahati Èsan|dakaÑ, 
 Kuto sudhÈ gaccha na mayha ruccasÊ”ti. 

 Tattha parentÊti pakkhandanti. JÊnÈdhanÈti jÊnadhanÈ. Iti tava vasena eke 
sampajjanti eke vipajjanti, natthi tayÈ sadisÈ pÈpadhammÈti vadati. 
Karontu’pÈyasoti taÑ taÑ kiccaÑ upÈyena karonti. ¢tÊnipÈtenÈti 
visamavÈta1 m|sikasalabhasukapÈÓakasetaÔÔhikarogÈdÊnaÑ 
sassupaddavÈnaÑ aÒÒataranipÈtena vÈ. Tatoti tato sassato te kiÒci phalaÑ 
na vindanti, tesampi ÈsacchedanakammaÑ tvameva karosÊti vadati. 
Atha’ttakÈrÈnÊti yuddhabh|mÊsu purisakÈre. ŒsaÑ purakkhatvÈti 
issariyÈsaÑ purato katvÈ. BhatturatthÈti sÈmino atthÈya. AtigÈÄitÈti 
paccatthikehi atipÊÄitÈ viluttasÈpateyyÈ viddhastasenavÈhanÈ2 hutvÈ. 
PanassantÊti palÈyanti. Aladdha kiÒcananti kiÒci issariyaÑ alabhitvÈ. Iti 
etesampi issariyÈlÈbhaÑ tvameva karosÊti vadati. SaggÈdhimanÈti saggaÑ 
adhigantumanÈ. L|khanti nirojaÑ paÒcatapÈdikaÑ kÈyakilamathaÑ. 
Cirantaranti cirakÈlaÑ. ŒsÈ visaÑvÈdikasammatÈ imeti evaÑ ime sattÈ 
saggÈsÈya duggatiÑ gacchanti, tasmÈ tvaÑ ÈsÈ nÈma visaÑvÈdikasammatÈ 
visaÑvÈdikÈti sa~khaÑ gatÈ. Œseti taÑ Èlapati. 

 SÈpi tena paÔikkhittÈ antaradhÈyi. Tato SaddhÈya saddhiÑ sallapanto 
gÈthamÈha– 
 
 249. “DaddallamÈnÈ yasasÈ yasassinÊ, 
 JighaÒÒanÈmavhayanaÑ disaÑ pati. 
 PucchÈmi taÑ kaÒcanavelliviggahe, 
 Œcikkha me tvaÑ katamÈ’si devate”ti. 

 Tattha daddallamÈnÈti jalamÈnÈ. JighaÒÒanÈmavhayananti aparÈti ca 
pacchimÈti ca evaÑ jighaÒÒena lÈmakena nÈmena vuccamÈnaÑ disaÑ pati 
daddallamÈnÈ tiÔÔhasi. 
______________________________________________________________ 
 1. VisamadhÈtu (SyÈ), visavÈta (SÊ, I) 2. VidhaÑsanasenavÈhanÈ (Ka) 
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 Tato sÈ gÈthamÈha– 
 
 250. “SaddhÈ’ha devÊ manujehi p|jitÈ, 
 ApÈpasatt|panisevinÊ sadÈ. 
 SudhÈvivÈdena tava’nti’mÈgatÈ, 
 TaÑ maÑ sudhÈya varapaÒÒa bhÈjayÈ”ti. 

 Tattha SaddhÈti yassa kassaci vacanapattiyÈyanÈ1 sÈvajjÈpi hoti 
anavajjÈpi. P|jitÈti anavajjakoÔÔhÈsavasena p|jitÈ. ApÈpasatt|panisevinÊti 
anavajjasaddhÈya ca ekantapattiyÈyanasabhÈvÈya paresupi 
pattiyÈyanavidahanasamatthÈya devatÈyetaÑ nÈmaÑ. 

 Atha naÑ Kosiyo “ime sattÈ yassa kassaci vacanaÑ saddahitvÈ taÑ taÑ 
karontÈ kattabbato akattabbameva bahutaraÑ karonti, taÑ sabbaÑ tayÈ 
kÈritaÑ nÈma hotÊ”ti vatvÈ evamÈha– 
 
 251. “DÈnaÑ damaÑ cÈga’mathopi saÑyamaÑ, 
 ŒdÈya SaddhÈya karonti he’kadÈ. 
 TheyyaÑ musÈ k|Ôa’mathopi pesuÓaÑ, 
 Karonti he’ke puna viccutÈ tayÈ. 
 
 252. BhariyÈsu poso sadisÊsu pekkhavÈ, 
 SÊl|papannÈsu patibbatÈsupi. 
 VinetvÈna chandaÑ kulitthiyÈsupi, 
 Karoti saddhaÑ puna kumbhadÈsiyÈ. 
 
 253. Tvameva saddhe paradÈrasevinÊ, 
 PÈpaÑ karosi kusalampi riÒcasi. 
 Na tÈdisÊ arahati Èsan|dakaÑ, 
 Kuto sudhÈ gaccha na mayha ruccasÊ”ti. 

 Tattha dÈnanti dasavatthukaÑ2 puÒÒacetanaÑ. Damanti 
indriyadamanaÑ. CÈganti deyyadhammapariccÈgaÑ. SaÑyamanti sÊlaÑ. 
ŒdÈya SaddhÈyÈti “etÈni, dÈnÈdÊni mahÈnisaÑsÈni kattabbÈnÊ”ti vadataÑ 
vacanaÑ SaddhÈya  
______________________________________________________________ 
 1. VacanapatiyÈyanÈ (SyÈ) 2. SavatthukaÑ (I, Ka) 
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ÈdiyitvÈpi karonti ekadÈ. K|Ôanti tulÈk|ÔÈdikaÑ vÈ gÈmak|ÔÈdikaÑ 
kammaÑ vÈ. Karonti he’keti eke manussÈ evar|pesu nÈma kÈlesu imesaÒca 
atthÈya theyyÈdÊni kattabbÈnÊti kesaÒci vacanaÑ saddahitvÈ etÈnipi karonti. 
Puna viccutÈ tayÈti puna tayÈ viyuttÈ sÈvajjadukkhavipÈkÈnetÈni na 
kattabbÈnÊti vadataÑ vacanaÑ apattiyÈyitvÈpi karonti. Iti tava vasena 
sÈvajjampi anavajjampi kareyyÈti1 vadati. 

 SadisÊs|ti jÈtigottasÊlÈdÊhi sadisÊsu. PekkhavÈti pekkhÈ vuccati taÓhÈ, 
sataÓhoti attho. Chandanti chandarÈgaÑ. Karoti saddhanti kumbhadÈsiyÈpi 
vacane saddhaÑ karoti, tassÈ “ahaÑ tumhÈkaÑ idaÑ nÈma upakÈraÑ 
karissÈmÊ”ti vadantiyÈ pattiyÈyitvÈ kulitthiyopi chaÉÉetvÈ tameva paÔisevati, 
asukÈ nÈma tumhesu paÔibaddhacittÈti kumbhadÈsiyÈpi vacane saddhaÑ 
katvÈva paradÈraÑ sevati. Tvameva saddhe paradÈrasevinÊti yasmÈ taÑ taÑ 
pattiyÈyitvÈ tava vasena paradÈraÑ sevanti pÈpaÑ karonti kusalaÑ jahanti, 
tasmÈ tvameva paradÈrasevinÊ tvaÑ pÈpÈni karosi, kusalampi riÒcasi, natthi 
tayÈ samÈ lokavinÈsikÈ pÈpadhammÈ, gaccha na me ruccasÊti. 

 SÈ tattheva antaradhÈyi. Kosiyopi uttarato ÔhitÈya hiriyÈ saddhiÑ 
sallapanto gÈthÈdvayamÈha– 
 
 254. “JighaÒÒarattiÑ aruÓasmi’m|hate, 
 YÈ dissasi uttamar|pavaÓÓinÊ. 
 Tath|pamÈ maÑ paÔibhÈsi devate, 
 Œcikkha me tvaÑ katamÈ’si accharÈ. 
 
 255. KÈÄÈ nidÈgheriva aggijÈriva, 
 AnileritÈ lohitapattamÈlinÊ. 
 KÈ tiÔÔhasi mandamigÈ’valokayaÑ, 
 BhÈsesamÈnÈ’va giraÑ na muÒcasÊ”ti. 

 Tattha jighaÒÒarattinti2 pacchimarattiÑ, rattipariyosÈneti attho. �hateti 
aruÓe uggate. YÈti yÈ puratthimÈ disÈ rattasuvaÓÓatÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Kariyateva (SÊ, SyÈ) 2. DighaÒÒarattanti (I) 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 431
  

uttamar|padharÈ hutvÈ dissati. KÈÄÈ nidÈgherivÈti nidÈghasamaye kÈÄavalli 
viya. AggijÈrivÈti aggijÈlÈ iva, sÈpi nijjhÈmakhettesu taruÓa-uÔÔhitakÈÄavalli 
viyÈti attho. LohitapattamÈlinÊti lohitavaÓÓehi pattehi parivutÈ. KÈ tiÔÔhasÊti 
yathÈ sÈ taruÓakÈÄavalli vÈteritÈ vilÈsamÈnÈ sobhamÈnÈ tiÔÔhati, evaÑ kÈ 
nÈma tvaÑ tiÔÔhasi. BhÈsesamÈnÈ’vÈti mayÈ saddhiÑ bhÈsitukÈmÈ viya hosi, 
na ca giraÑ muÒcasi. 

 Tato sÈ gÈthamÈha– 
 
 256. “HirÈ’ha devÊ manujehi p|jitÈ, 
 ApÈpasatt|panisevinÊ sadÈ. 
 SudhÈvivÈdena tava’nti’mÈgatÈ, 
 SÈhaÑ na sakkomi sudhampi yÈcituÑ. 
 KopÊnar|pÈ viya yÈcani’tthiyÈ”ti. 

 Tattha hirÈhanti hirÊ ahaÑ. SudhampÊti sÈ ahaÑ sudhÈbhojanaÑ taÑ 
yÈcitumpi na sakkomi. KiÑ kÈraÓÈ? KopÊnar|pÈ viya yÈcani’tthiyÈ, yasmÈ 
itthiyÈ yÈcanÈ nÈma kopÊnar|pÈ viya rahassa~gavivaraÓasadisÈ hoti, nillajjÈ 
viya hotÊti attho. 

 TaÑ sutvÈ tÈpaso dve gÈthÈ abhÈsi– 
 
 257. “Dhammena ÒÈyena sugatte lacchasi, 
 Eso hi dhammo na hi yÈcanÈ sudhÈ. 
 TaÑ taÑ ayÈcanti’mahaÑ nimantaye, 
 SudhÈya yaÒci’cchasi tampi dammi te. 
 
 258. SÈ tvaÑ mayÈ ajja sakamhi assame, 
 NimantitÈ kaÒcanavelliviggahe. 
 TuvaÑ hi me sabbarasehi p|jiyÈ, 
 TaÑ p|jayitvÈna sudhampi asniye”ti. 

 Tattha dhammenÈti sabhÈvena. ©ÈyenÈti kÈraÓena. Na hi yÈcanÈ 
sudhÈti na hi yÈcanÈya sudhÈ labbhati, teneva kÈraÓena itarÈ 
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tisso na labhiÑsu. TaÑ tanti tasmÈ taÑ. YaÒci’cchasÊti na kevalaÑ 
nimantemiyeva, yaÒca sudhaÑ icchasi, tampi dammi te. 
KaÒcanavelliviggaheti kaÒcanarÈsisassirikasarÊre. P|jiyÈti na kevalaÑ 
sudhÈya, aÒÒehipi sabbarasehi tvaÑ mayÈ p|jetabbayuttakÈva. Asniyeti taÑ 
p|jetvÈ sace sudhÈya avasesaÑ bhavissati, ahampi bhuÒjissÈmi. 

 Tato aparÈ abhisambuddhagÈthÈ– 
 
 259. “SÈ kosiyenÈ’numatÈ jutÊmatÈ, 
 AddhÈ hiri rammaÑ pÈvisi yassamaÑ. 
 UdakavantaÑ phalamariyap|jitaÑ, 
 ApÈpasatt|panisevitaÑ sadÈ. 
 
 260. RukkhaggahÈnÈ bahuke’ttha pupphitÈ, 
 AmbÈ piyÈlÈ panasÈ ca kiÑsukÈ. 
 SobhaÒjanÈ lodda’mathopi paddhakÈ, 
 KekÈ ca bha~gÈ tilakÈ supupphitÈ. 
 
 261. SÈlÈ karerÊ bahuke’ttha jambuyo, 
 AssatthanigrodhamadhukavetasÈ. 
 UddÈlakÈ pÈÔali sinduvÈrakÈ, 
 ManuÒÒagandhÈ mucalindaketakÈ. 
 
 262. HareÓukÈ veÄukÈ keÓu tindukÈ, 
 SÈmÈkanÊvÈramathopi cÊnakÈ. 
 MocÈ kadalÊ bahuke’ttha sÈliyo, 
 PavÊhayo Èbh|jino ca taÓÉulÈ. 
 
 263. Tasse’vuttarapassena, jÈtÈ pokkharaÓÊ sivÈ. 
 AkakkasÈ apabbhÈrÈ, sÈdhu appaÔigandhikÈ. 
 
 264. Tattha macchÈ sanniratÈ, khemino bahubhojanÈ. 
 Si~g| sava~kÈ saÑkulÈ, satava~kÈ ca rohitÈ. 
 ŒÄigaggarakÈkiÓÓÈ, pÈÔhÊnÈ kÈkamacchakÈ. 
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 265. Tattha pakkhÊ sanniratÈ, khemino bahubhojanÈ. 
 HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca, cakkavÈkÈ ca kukkuhÈ. 
 KuÓÈlakÈ bah| citrÈ, sikhaÓÉÊ jÊvajÊvakÈ. 
 
 266. Tattha pÈnÈya mÈyanti, nÈnÈ migagaÓÈ bah|. 
 SÊhÈ byagghÈ varÈhÈ ca, acchakokataracchayo. 
 
 267. PalÈsÈdÈ gavajÈ ca, mahiÑsÈ rohitÈ rur|. 
 EÓeyyÈ ca varÈhÈ ca, gaÓino nÊkas|karÈ. 
 KadalimigÈ bahuke’ttha, biÄÈrÈ sasakaÓÓikÈ. 
 
 268. ChamÈgirÊ pupphavicitrasanthatÈ, 
 DijÈbhighuÔÔhÈ dijasaÑghasevitÈ”ti. 

 Tattha jutÊmatÈti ÈnubhÈvasampannena. PÈvisi yassamanti pÈvisi 
assamaÑ, ya-kÈro byaÒjanasandhikaro. Udakavantanti tesu tesu ÔhÈnesu 
udakasampannaÑ. Phalanti anekaphalasampannaÑ. Ariyap|jitanti 
nÊvaraÓadosarahitehi jhÈnalÈbhÊhi ariyehi p|jitaÑ pasatthaÑ. 
RukkhaggahÈnÈti pupph|pagaphal|pagarukkhagahanÈ. SobhaÒjanÈti 
siggurukkhÈ. Lodda’mathopi paddhakÈti loddarukkhÈ ca padumarukkhÈ ca. 
KekÈ1 ca bha~gÈti evaÑnÈmakÈ rukkhÈ eva. KarerÊti karerirukkhÈ. 
UddÈlakÈti vÈtaghÈtakÈ. MucalindaketakÈti mucalindÈ ca paÒcavidhaketakÈ 
ca. HareÓukÈti aparaÓÓajÈti. VeÄukÈti vaÑsabhedakÈ. KeÓ|ti2 araÒÒamÈsÈ. 
TindukÈti timbarurukkhÈ. CÊnakÈti khuddakarÈjamÈsÈ. MocÈti 
aÔÔhikakadaliyo. SÈliyoti nÈnappakÈrÈ jÈtassaraÑ upanissÈya jÈtÈ sÈliyo. 
PavÊhayoti nÈnappakÈrÈ vÊhayo. Œbh|jinoti bhujapattÈ. TaÓÉulÈti 
nikkuÓÉakathusÈni sayaÑjÈtataÓÉulasÊsÈni. 

 TassevÈti bhikkhave tasseva assamassa uttaradisÈbhÈge. PokkharaÓÊti 
paÒcavidhapadumasaÒchannÈ jÈtassarapokkharaÓÊ. AkakkasÈti 
macchasippikasevÈlÈdikakkasarahitÈ. ApabbhÈrÈti acchinnataÔÈ samatitthÈ3. 
AppaÔi gandhikÈti apaÔikk|lagandhena udakena samannÈgatÈ. TatthÈti tassÈ 
pokkharaÓiyÈ. Kheminoti abhayÈ. “Si~g|”ti-ÈdÊni tesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KetakÈ (SyÈ) 2. VeÓ|ti (SÊ, SyÈ, I) 3. SupatiÔÔhÈ (Ka) 
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macchÈnaÑ nÈmÈni. KuÓÈlakÈti kokilÈ. CitrÈti citrapattÈ. SikhaÓÉÊti 
uÔÔhitasikhÈ morÈ, aÒÒepi vÈ matthake jÈtasikhÈ pakkhino. PÈnÈya mÈyantÊti 
pÈnÈya Èyanti. PalÈsÈdÈti khaggÈ. GavajÈti gavayÈ. GaÓinoti gokaÓÓÈ. 
KaÓÓikÈti kaÓÓikamigÈ. ChamÈgirÊti bh|misamapatthaÔÈ piÔÔhipÈsÈÓÈ. 
PupphavicitrasanthatÈti vicitrapupphasanthatÈ. DijÈbhighuÔÔhÈti 
madhurassarehi dijehi abhighuÔÔhÈ. Evar|pÈ tattha bh|mipabbatÈti evaÑ 
BhagavÈ Kosiyassa assamaÑ vaÓÓeti. 

 IdÈni hirideviyÈ tattha pavisanÈdÊni dassetuÑ Èha– 
 
 269. “SÈ suttacÈ nÊladumÈbhilambitÈ, 
 Vijj| mahÈmegharivÈnupajjatha. 
 TassÈ susambandhasiraÑ kusÈmayaÑ, 
 SuciÑ sugandhaÑ ajin|pasevitaÑ. 
 Atricca kocchaÑ hiri’meta’dabravi, 
 NisÊda kalyÈÓi sukha’yida’mÈsanaÑ. 
 
 270. TassÈ tadÈ kocchagatÈya Kosiyo, 
 Ya’dicchamÈnÈya jaÔÈjinandharo. 
 Navehi pattehi sayaÑ sah|dakaÑ, 
 SudhÈ’bhihÈsÊ turito MahÈmuni. 
 
 271. SÈ taÑ paÔiggayha ubhohi pÈÓibhi, 
 Icca’bravi attamanÈ jaÔÈdharaÑ. 
 HandÈ’haÑ etarahi p|jitÈ tayÈ, 
 GaccheyyaÑ brahme tidivaÑ jitÈvinÊ. 
 
 272. SÈ kosiyenÈnumatÈ jutÊmatÈ, 
 UdÊritÈ vaÓÓamadena mattÈ. 
 SakÈse gantvÈna sahassacakkhuno, 
 AyaÑ sudhÈ VÈsava dehi me jayaÑ. 
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 273. Tamena Sakkopi tadÈ ap|jayi, 
 SahindadevÈ surakaÒÒamuttamaÑ. 
 SÈ paÒjalÊ devamanussap|jitÈ, 
 Navamhi kocchamhi yadÈ upÈvisÊ”ti. 

 Tattha suttacÈti succhavÊ. NÊladumÈbhilambitÈti nÊlesu dumesu 
abhilambitÈ hutvÈ, taÑ taÑ nÊladumasÈkhaÑ parÈmasantÊti attho. 
MahÈmegharivÈti tena nimantitÈ mahÈmeghavijju viya tassa taÑ assamaÑ 
pÈvisi. TassÈti tassÈ hiriyÈ. Susambandhasiranti suÔÔhu sambandhasÊsaÑ. 
KusÈmayanti usÊrÈdimissakakusatiÓamayaÑ. Sugandhanti usÊrena ceva 
aÒÒena sugandhatiÓena ca missakattÈ sugandhaÑ. Ajin|pasevitanti upari-
atthatena ajinacammena upasevitaÑ. Atricca kocchanti1 evar|paÑ 
kocchÈsanaÑ paÓÓasÈladvÈre attharitvÈ. Sukha’yida’mÈsananti sukhaÑ 
nisÊda idamÈsanaÑ. 

 Yanti yÈvadatthaÑ. IcchamÈnÈyÈti sudhaÑ icchantiyÈ. Navehi pattehÊti 
ta~khaÓaÒÒeva pokkharaÓito Èbhatehi allapaduminipattehi. Sayanti 
sahatthena. Sah|dakanti dakkhiÓodakasahitaÑ. SudhÈ’bhihÈsÊti sudhaÑ 
abhihari. Turitoti somanassavegena turito. HandÈti vavassaggatthe2 nipÈto. 
JitÈvinÊti vijayappattÈ hutvÈ. 

 AnumatÈti idÈni yathÈruciÑ gacchÈti anuÒÒÈtÈ. UdÊritÈti tidasapuraÑ 
gantvÈ Sakkassa santike ayaÑ sudhÈti udÊrayi. SurakaÒÒanti devadhÊtaraÑ. 
Uttamanti pavaraÑ. SÈ paÒjalÊ devamanussap|jitÈti paÒjalÊ devehi ca 
manussehi ca p|jitÈ. YadÈti yadÈ nisÊdanatthÈya Sakkena dÈpite nave 
kaÒcanapÊÔhasa~khÈte kocche sÈ upÈvisi, tadÈ naÑ tattha nisinnaÑ Sakko ca 
sesadevatÈ ca pÈricchattakapupphÈdÊhi p|jayiÑsu. 

 EvaÑ Sakko taÑ p|jetvÈ cintesi “kena nu kho kÈraÓena Kosiyo 
sesÈnaÑ adatvÈ imissÈva sudhaÑ adÈsÊ”ti. So tassa kÈraÓassa jÈnanatthÈya 
puna MÈtaliÑ pesesi. TamatthaÑ Èvi karonto SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. Atricchakocchanti (SÊ, SyÈ, I) 2. Upasaggatthe (SyÈ, Ka) 
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 274. “Tameva saÑsÊ punadeva MÈtaliÑ, 
 Sahassanetto tidasÈnamindo. 
 GantvÈna vÈkyaÑ mama br|hi KosiyaÑ, 
 ŒsÈya SaddhÈ SiriyÈ ca Kosiya. 
 HirÊ sudhaÑ kena malattha hetunÈ”ti. 

 Tattha saÑsÊti abhÈsi. VÈkyaÑ mamÈti mama vÈkyaÑ KosiyaÑ br|hi. 
ŒsÈya SaddhÈ SiriyÈ cÈti ŒsÈto ca SaddhÈto ca Sirito ca HirÊyeva kena 
hetunÈ sudhamalatthÈti. 

 So tassa vacanaÑ sampaÔicchitvÈ VejayantarathamÈruyha agamÈsi. 
TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ Èha– 
 
 275. “TaÑ suplavatthaÑ udatÈrayÊ rathaÑ, 
 DaddallamÈnaÑ upakÈriyasÈdisaÑ. 
 JambonadÊsaÑ tapaneyyasannibhaÑ, 
 Ala~kataÑ kaÒcanacittasannibhaÑ. 
 
 276. SuvaÓÓacande’ttha bah| nipÈtitÈ, 
 HatthÊ gavÈssÈ kikibyagghadÊpiyo. 
 EÓeyyakÈ la~ghamaye’ttha pakkhino, 
 Migettha veÄuriyamayÈ yudhÈ yutÈ. 
 
 277. Tattha’ssarÈjaharayo ayojayuÑ, 
 DasasatÈni susunÈgasÈdise. 
 Ala~kate kaÒcanajÈluracchade, 
 ŒveÄine saddagame asa~gite. 
 
 278. TaÑ yÈnaseÔÔhaÑ abhiruyha mÈtali, 
 DisÈ imÈyo abhinÈdayittha. 
 NabhaÒca selaÒca vanappatiniÒca, 
 SasÈgaraÑ pabyathayittha mediniÑ. 
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 279. Sa khippameva upagamma assamaÑ, 
 PÈvÈramekaÑsakato kataÒjalÊ. 
 BahussutaÑ vuddhaÑ vinÊtavantaÑ, 
 Icca’bravi MÈtali devabrÈhmaÓaÑ. 
 
 280. Indassa vÈkyaÑ nisÈmehi Kosiya, 
 D|to ahaÑ pucchati taÑ purindado.  
 ŒsÈya SaddhÈ SiriyÈ ca Kosiya, 
 HirÊ sudhaÑ kena malattha hetunÈ”ti. 

 Tattha taÑ suplavatthanti taÑ VejayantarathaÑ sukhena plavanatthaÑ. 
UdatÈrayÊti uttÈresi ukkhipitvÈ gamanasajjamakÈsi. UpakÈriyasÈdisanti 
upakaraÓabhaÓÉehi sadisaÑ, yathÈ tassa aggisikhÈya samÈnavaÓÓÈni 
upakaraÓÈni jalanti, tatheva jalitanti attho. JambonadÊsanti 
jambunadasa~khÈtaÑ rattasuvaÓÓamayaÑ ÊsaÑ. KaÒcanacittasannibhanti 
kaÒcanamayena sattaratanavicittena aÔÔhama~galena samannÈgataÑ. 
SuvaÓÓacande’tthÈti suvaÓÓamayÈ candakÈ ettha rathe. HatthÊti 
suvaÓÓarajatamaÓimayÈ hatthÊ. GavÈdÊsupi eseva nayo. La~ghamaye’ttha1 
pakkhinoti ettha rathe la~ghamayÈ nÈnÈratanamayÈ pakkhigaÓÈpi paÔipÈÔiyÈ 
ÔhitÈ. YudhÈ yutÈti attano attano yudhena saddhiÑ yuttÈ hutvÈ dassitÈ. 

 AssarÈjaharayoti harivaÓÓamanomaya-assarÈjÈno. SusunÈgasÈdiseti 
balasampattiyÈ taruÓanÈgasadise. KaÒcanajÈluracchadeti kaÒcanajÈlamayena 
uracchadÈla~kÈrena samannÈgate. ŒveÄineti ÈveÄasa~khÈtehi kaÓÓÈla~kÈrehi 
yutte. Saddagameti patodappahÈraÑ vinÈ saddamatteneva gamanasÊle. 
Asa~giteti nissa~ge sÊghajave evar|pe assarÈje tattha yojesunti attho. 

 AbhinÈdayitthÈti yÈnasaddena ekaninnÈdaÑ akÈsi. VanappatiniÒcÈti 
vanappatinÊ ca2 vanasaÓÉe cÈti attho. PabyathayitthÈti kampayittha. Tattha 
ÈkÈsaÔÔhakavimÈnakampanena nabhakampanaÑ veditabbaÑ. 
PÈvÈramekaÑsakatoti ekaÑsakatapÈvÈradibbavattho. Vuddhanti 
guÓavuddhaÑ. VinÊtavantanti 
______________________________________________________________ 
 1. La~ghimayettha (SÊ, I) 2. VanaspatÊni ca (SÊ, I), vanappatiniÒca (Ka) 
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vinÊtena ÈcÈravattena samannÈgataÑ. Icca’bravÊti rathaÑ ÈkÈse ÔhapetvÈ 
otaritvÈ evaÑ abravi. DevabrÈhmaÓanti devasamaÑ brÈhmaÓaÑ1. 

 So tassa vacanaÑ sutvÈ gÈthamÈha– 
 
 281. “AndhÈ sirÊ maÑ paÔibhÈti MÈtali, 
 SaddhÈ aniccÈ pana devasÈrathi. 
 ŒsÈ visaÑvÈdikasammatÈ hi me, 
 HirÊ ca ariyamhi guÓe patiÔÔhitÈ”ti. 

 Tattha andhÈti sippÈdisampannepi asampannepi bhajanato2 “andhÈ”ti 
maÑ paÔibhÈti. AniccÈti SaddhÈ pana taÑ taÑ vatthuÑ pahÈya aÒÒasmiÑ 
aÒÒasmiÑ uppajjanato hutvÈ abhÈvÈkÈrena “aniccÈ”ti maÑ paÔibhÈti. 
VisaÑvÈdikasammatÈti ÈsÈ pana yasmÈ dhanatthikÈ nÈvÈya samuddaÑ 
pakkhanditvÈ vinaÔÔhapÈbhatÈ enti, tasmÈ “visaÑvÈdikÈ”ti maÑ paÔibhÈti. 
Ariyamhi guÓeti hirÊ pana hirottappasabhÈvasa~khÈte parisuddhe ariyaguÓe 
patiÔÔhitÈti. 

 IdÈni tassÈ guÓaÑ vaÓÓento Èha– 
 
 282. “KumÈriyo yÈci’mÈ gottarakkhitÈ, 
 JiÓÓÈ ca yÈ yÈ ca sabhattu-itthiyo. 
 TÈ chandarÈgaÑ purisesu uggataÑ, 
 HiriyÈ nivÈrenti sacitta’mattano. 
 
 283. Sa~gÈmasÊse sarasattisaÑyute, 
 ParÈjitÈnaÑ patataÑ palÈyinaÑ. 
 HiriyÈ nivattanti jahitva jÊvitaÑ, 
 Te sampaÔicchanti punÈ hirÊmanÈ. 
 
 284. VelÈ yathÈ sÈgaravegavÈrinÊ, 
 HirÈ’ya hi pÈpajanaÑ nivÈrinÊ. 
 TaÑ sabbaloke hiri’mariyap|jitaÑ, 
 Indassa taÑ vedaya devasÈrathÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DevaseÔÔha brÈhmaÓaÑ (SyÈ), seÔÔha brÈhmaÓaÑ (Ka) 2. AjÈnato (Ka) 
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 Tattha jiÓÓÈti vidhavÈ. Sabhatt|ti sasÈmikÈ taruÓitthiyo. Attanoti tÈ 
sabbÈpi parapurisesu attano chandarÈgaÑ uggataÑ viditvÈ “ayuttametaÑ 
amhÈkan”ti hiriyÈ sacittaÑ nivÈrenti, pÈpakammaÑ na karonti. PatataÑ 
palÈyinanti patantÈnaÒca palÈyantÈnaÒca antare. Jahitva jÊvitanti ye 
hirimanto honti, te attano jÊvitaÑ cajitvÈ hiriyÈ nivattanti, evaÑ nivattÈ ca 
pana te hirÊmanÈ puna attano sÈmikaÑ sampaÔicchanti, amittahatthato 
mocetvÈ gaÓhanti. PÈpajanaÑ nivÈrinÊti pÈpato janaÑ nivÈrinÊ, ayameva vÈ 
pÈÔho. Tanti taÑ hiriÑ. Ariyap|jitanti ariyehi BuddhÈdÊhi p|jitaÑ. Indassa 
taÑ vedayÈti yasmÈ evaÑ mahÈguÓÈ ariyap|jitÈvesÈ, tasmÈ taÑ evaÑ 
uttamÈ nÈmesÈti indassa kathehÊti. 

 TaÑ sutvÈ MÈtali gÈthamÈha– 
 
 285. “Ko te imaÑ Kosiya diÔÔhi’modahi, 
 BrahmÈ mahindo atha vÈ pajÈpati. 
 HirÈ’ya devesu hi seÔÔhasammatÈ, 
 DhÊtÈ mahindassa mahesi jÈyathÈ”ti. 

 Tattha diÔÔhinti “hirÊ nÈma mahÈguÓÈ ariyap|jitÈ”ti laddhiÑ. OdahÊti 
hadaye pavesesi. SeÔÔhasammatÈti tava santike sudhÈya laddhakÈlato 
paÔÔhÈya indassa santike kaÒcanÈsanaÑ labhitvÈ sabbadevatÈhi p|jiyamÈnÈ 
uttamasammatÈ jÈyatha. 

 EvaÑ tasmiÑ kathenteyeva Kosiyassa ta~khaÓaÒÒeva cavanadhammo 
jÈto. Atha naÑ MÈtali “Kosiya Èyusa~khÈro te ossaÔÔho, cavanadhammopi te 
sampatto, kiÑ te manussalokena, devalokaÑ gacchÈmÈ”ti tattha netukÈmo 
hutvÈ gÈthamÈha– 
 
 286. “Hande’hi dÈni tidivaÑ apakkama, 
 RathaÑ samÈruyha mamÈyitaÑ imaÑ. 
 Indo ca taÑ indasagotta ka~khati, 
 Ajjeva tvaÑ indasahabyataÑ vajÈ”ti. 
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 Tattha mamÈyitanti piyaÑ manÈpaÑ. IndasagottÈti purimabhave indena 
samÈnagotta1. Ka~khatÊti tavÈgamanaÑ icchanto ka~khati. 

 Iti tasmiÑ Kosiyena saddhiÑ kathenteyeva Kosiyo cavitvÈ opapÈtiko 
devaputto hutvÈ Èruyha dibbarathe aÔÔhÈsi. Atha naÑ MÈtali Sakkassa 
santikaÑ nesi. Sakko taÑ disvÈva tuÔÔhamÈnaso attano dhÊtaraÑ HirideviÑ 
tassa aggamahesiÑ katvÈ adÈsi, aparimÈÓamassa issariyaÑ ahosi. 
TamatthaÑ viditvÈ “anomasattÈnaÑ kammaÑ nÈma evaÑ visujjhatÊ”ti 
SatthÈ osÈnagÈthamÈha– 
 
 287. “EvaÑ visujjhanti apÈpakammino, 
 Atho suciÓÓassa phalaÑ na nassati. 
 Ye keci maddakkhu sudhÈya bhojanaÑ, 
 Sabbeva te indasahabyataÑ gatÈ”ti. 

 Tattha apÈpakamminoti apÈpakammÈ sattÈ evaÑ visujjhanti. Ye keci 
maddakkh|ti ye keci sattÈ tasmiÑ Himavantapadese tadÈ Kosiyena hiriyÈ 
dÊyamÈnaÑ sudhÈbhojanaÑ addasaÑsu. Sabbeva teti te sabbepi taÑ dÈnaÑ 
anumoditvÈ cittaÑ pasÈdetvÈ indasahabyataÑ gatÈti. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ “na bhikkhave idÈneva, 
pubbepetaÑ adÈnÈbhirataÑ thaddhamacchariyaÑ samÈnaÑ ahaÑ damesiÑ 
yevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ HirÊ devatÈ UppalavaÓÓÈ ahosi, 
Kosiyo dÈnapati bhikkhu, PaÒcasikho Anuruddho, MÈtali Œnando, S|riyo 
Kassapo, Cando MoggallÈno, NÈrado SÈriputto, Sakko ahameva ahosin”ti. 
 

SudhÈbhojanajÈtakavaÓÓanÈ tatiyÈ. 
_____ 

 
4. KuÓÈlajÈtakavaÓÓanÈ (536) 

 EvamakkhÈyatÊti idaÑ SatthÈ KuÓÈladahe viharanto anabhiratipÊÄite 
paÒcasate bhikkh| Èrabbha kathesi. TatrÈyaÑ anupubbikathÈ– 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈnagottaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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SÈkiyakoliyÈ kira Kapilavatthunagarassa ca Koliyanagarassa ca antare 
RohiÓiÑ nÈma nadiÑ ekenevÈvaraÓena bandhÈpetvÈ sassÈni kÈrenti. Atha 
jeÔÔham|lamÈse sassesu milÈyantesu ubhayanagaravÈsÊnampi kammakÈrÈ 
sannipatiÑsu. Tattha KoliyanagaravÈsino vadiÑsu “idaÑ udakaÑ ubhayato 
nÊhariyamÈnaÑ neva tumhÈkaÑ, na amhÈkaÑ pahossati, amhÈkaÑ pana 
sassaÑ eka-udakeneva nipphajjissati, idaÑ udakaÑ amhÈkaÑ dethÈ”ti. 
KapilavatthuvÈsino vadiÑsu “tumhesu koÔÔhe p|retvÈ Ôhitesu mayaÑ 
rattasuvaÓÓanÊlamaÓikÈÄakahÈpaÓe gahetvÈ na sakkhissÈma 
pacchipasibbakÈdihatthÈ tumhÈkaÑ gharadvÈre vicarituÑ, amhÈkampi 
sassaÑ ekeneva udakena nipphajjissati, idaÑ udakaÑ amhÈkaÑ dethÈ”ti. Na 
mayaÑ dassÈmÈti. Mayampi na dassÈmÈti. EvaÑ kalahaÑ vaÉÉhetvÈ eko 
uÔÔhÈya ekassa pahÈraÑ adÈsi, sopi aÒÒassÈti evaÑ aÒÒamaÒÒaÑ paharitvÈ 
rÈjakulÈnaÑ jÈtiÑ ghaÔÔetvÈ kalahaÑ pavattesuÑ. 

 KoliyakammakÈrÈ vadanti “tumhe KapilavatthuvÈsike sÈkiyadÈrake 
gahetvÈ gajjatha1, ye SoÓasi~gÈlÈdayo viya attano bhaginÊhi saddhiÑ 
vasiÑsu, etesaÑ hatthi-assÈdayo vÈ phalakÈvudhÈni vÈ amhÈkaÑ kiÑ 
karissantÊ”ti. SÈkiyakammakÈrÈ vadanti “tumhe dÈni kuÔÔhino dÈrake 
gahetvÈ gajjatha, ye anÈthÈ niggatikÈ tiracchÈnÈ viya kolarukkhe vasiÑsu, 
etesaÑ hatthi-assÈdayo vÈ phalakÈvudhÈni vÈ amhÈkaÑ kiÑ karissantÊ”ti. 
Te gantvÈ tasmiÑ kamme niyutta-amaccÈnaÑ kathesuÑ, amaccÈ 
rÈjakulÈnaÑ kathesuÑ. Tato sÈkiyÈ “bhaginÊhi saddhiÑ saÑvÈsikÈnaÑ 
thÈmaÒca balaÒca dassessÈmÈ”ti yuddhasajjÈ nikkhamiÑsu. KoliyÈpi 
“kolarukkhavÈsÊnaÑ thÈmaÒca balaÒca dassessÈmÈ”ti yuddhasajjÈ 
nikkhamiÑsu. Apare panÈcariyÈ “SÈkiyakoliyÈnaÑ dÈsÊsu udakatthÈya 
nadiÑ gantvÈ cumbaÔÈni bh|miyaÑ nikkhipitvÈ sukhakathÈya sannisinnÈsu 
ekissÈ cumbaÔaÑ ekÈ sakasaÒÒÈya gaÓhi. TaÑ nissÈya ‘mama cumbaÔaÑ, 
tava cumbaÔan’ti kalahe pavatte kamena ubhayanagaravÈsino 
dÈsakammakÈrÈ ceva sevakagÈmabhojakÈmacca-uparÈjÈno cÈti sabbe 
yuddhasajjÈ nikkhamiÑs|”ti vadanti. ImamhÈ pana nayÈ purimanayova 
bah|su AÔÔhakathÈsu Ègato, yuttar|po cÈti sveva gahetabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. Gacchatha (SÊ, SyÈ, I) 
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 Te pana sÈyanhasamaye yuddhasajjÈ nikkhamissantÊti tasmiÑ samaye 
BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharanto pacc|sasamaye lokaÑ volokento ime evaÑ 
yuddhasajje nikkhante addasa, disvÈ ca “mayi gate esa kalaho v|pasamissati 
nu kho, no”ti upadhÈrento “ahamettha gantvÈ kalahav|pasamatthaÑ tÊÓi 
jÈtakÈni kathessÈmi, tato kalaho v|pasamissati, atha sÈmaggidÊpanatthÈya 
dve jÈtakÈni kathetvÈ AttadaÓÉasuttaÑ1 desessÈmi, desanaÑ sutvÈ 
ubhayanagaravÈsino aÉÉhateyyÈni aÉÉhateyyÈni kumÈrasatÈni dassanti, 
ahaÑ te pabbÈjessÈmi, mahanto samÈgamo bhavissatÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ 
pÈtova sarÊrapaÔijagganaÑ katvÈ SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto sÈyanhasamaye GandhakuÔito nikkhamitvÈ kassaci 
anÈrocetvÈ sayameva pattacÊvaramÈdÈya dvinnaÑ senÈnaÑ antare ÈkÈse 
palla~kaÑ ÈbhujitvÈ tesaÑ saÑvegajananatthaÑ divÈ andhakÈraÑ kÈtuÑ 
kesaraÑsiyo2 vissajjento nisÊdi. Atha nesaÑ saÑviggamÈnasÈnaÑ attÈnaÑ 
dassento chabbaÓÓÈ BuddharaÑsiyo vissajjesi. KapilavatthuvÈsinopi 
BhagavantaÑ disvÈ “amhÈkaÑ ÒÈtiseÔÔho SatthÈ Ègato, diÔÔho nu kho tena 
amhÈkaÑ kalahakaraÓabhÈvo”ti cintetvÈ “na kho pana sakkÈ Satthari Ègate 
amhehi parassa sarÊre SatthaÑ pÈtetuÑ, KoliyanagaravÈsino amhe hanantu 
vÈ bajjhantu vÈ”ti ÈvudhÈni chaÉÉesuÑ. KoliyanagaravÈsinopi tatheva 
akaÑsu. 

 Atha BhagavÈ otaritvÈ ramaÓÊye padese vÈlukapuline 
paÒÒattavarabuddhÈsane nisÊdi anopamÈya BuddhasiriyÈ virocamÈno. Tepi 
rÈjÈno BhagavantaÑ vanditvÈ nisÊdiÑsu. Atha ne SatthÈ jÈnantova “kasmÈ 
Ègatattha mahÈrÈjÈ”ti pucchi. Neva bhante nadidassanatthÈya, na 
kÊÄanatthÈya, apica kho pana imasmiÑ ÔhÈne sa~gÈmaÑ paccupaÔÔhÈpetvÈ 
ÈgatamhÈti. KiÑ nissÈya vo kalaho mahÈrÈjÈti. UdakaÑ nissÈya bhanteti. 
UdakaÑ kiÑ agghati mahÈrÈjÈti. AppagghaÑ bhanteti. PathavÊ nÈma kiÑ 
agghati mahÈrÈjÈti. AnagghÈ bhanteti. KhattiyÈ kiÑ agghanti mahÈrÈjÈti. 
KhattiyÈ nÈma anagghÈ bhanteti. “AppagghaÑ udakaÑ nissÈya kasmÈ 
anagghe khattiye nÈsetha mahÈrÈja, kalahasmiÒhi  
______________________________________________________________ 
 1. Khu 1. 424 piÔÔhe. 2. Kesato raÑsiyo (SyÈ), kesarasmiÑ (Ka) 
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assÈdo nÈma natthi, kalahavasena hi mahÈrÈjÈ ekÈya rukkhadevatÈya 
kÈÄasÊhena saddhiÑ baddhÈghÈto sakalampi imaÑ kappaÑ anuppattoyevÈ”ti 
vatvÈ PhandanajÈtakaÑ1 kathesi. Tato “parapattiyena nÈma mahÈrÈjÈ na 
bhavitabbaÑ, parapattiyÈ hi hutvÈ ekassa sasassa kathÈya 
tiyojanasahassavitthate Himavante catuppadagaÓÈ mahÈsamuddaÑ 
pakkhandino ahesuÑ, tasmÈ parapattiyena na bhavitabban”ti vatvÈ 
DaddarajÈtakaÑ2 kathesi. Tato “kadÈci mahÈrÈjÈ dubbalopi mahabbalassa 
randhaÑ passati, kadÈci mahabbalopi dubbalassa randhaÑ passati, 
laÔukikÈpi hi sakuÓikÈ hatthinÈgaÑ ghÈtesÊ”ti vatvÈ LaÔukikajÈtakaÑ3 
kathesi. EvaÑ kalahav|pasamanatthÈya tÊÓi jÈtakÈni kathetvÈ 
sÈmaggiparidÊpanatthÈya dve jÈtakÈni kathesi. “SamaggÈnaÒhi mahÈrÈjÈ 
koci otÈraÑ nÈma passituÑ na sakkotÊ”ti vatvÈ RukkhadhammajÈtakaÑ4 
kathesi. Tato “samaggÈnaÑ mahÈrÈjÈ koci vivaraÑ passituÑ nÈsakkhi, yadÈ 
pana aÒÒamaÒÒaÑ vivÈdamakaÑsu, atha ne eko NesÈdaputto jÊvitakkhayaÑ 
pÈpetvÈ ÈdÈya gato, vivÈde assÈdo nÈma natthÊ”ti vatvÈ VaÔÔakajÈtakaÑ5 
kathesi. EvaÑ imÈni paÒca jÈtakÈni kathetvÈ avasÈne AttadaÓÉasuttaÑ6 
kathesi. 

 Atha rÈjÈno pasannÈ “sace SatthÈ nÈgamissa, mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ 
vadhitvÈ lohitanadiÑ pavattayissÈma, SatthÈraÑ nissÈya no jÊvitaÑ 
laddhaÑ. Sace pana SatthÈ agÈraÑ ajjhÈvasissa, dvisahassadÊpaparivÈraÑ 
catumahÈdÊparajjaÑ hatthagataÑ abhavissa, atirekasahassaÑ kho panassa 
puttÈ abhavissaÑsu, tato khattiyaparivÈrova avicarissa, taÑ kho panesa 
sampattiÑ pahÈya nikkhamitvÈ sambodhiÑ patto, idÈnipi khattiyaparivÈrova 
vicarat|”ti ubhayanagaravÈsino aÉÉhateyyÈni aÉÉhateyyÈni kumÈrasatÈni 
adaÑsu. BhagavÈ te pabbÈjetvÈ MahÈvanaÑ agamÈsi. Punadivasato paÔÔhÈya 
tehi parivuto ekadÈ Kapilavatthunagare ekadÈ koliyanagareti dvÊsu nagaresu 
piÓÉÈya carati. UbhayanagaravÈsino mahÈsakkÈraÑ kariÑsu. TesaÑ 
garugÈravena na attano ruciyÈ pabbajitÈnaÑ anabhirati uppajji. 
PurÈÓadutiyikÈyopi nesaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 259 piÔÔhe. 2. Khu 5. 43, 95, 198 piÔÔhesu. 3. Khu 5. 124 piÔÔhe. 
 4. Khu 5. 17 piÔÔhe. 5. Khu 5. 9, 27, 153 piÔÔhesu. 6. Khu 1. 424 piÔÔhe. 
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anabhiratijananatthÈya taÑ taÑ vatvÈ sÈsanaÑ pesesuÑ. Te atirekataraÑ 
ukkaÓÔhiÑsu. BhagavÈ Èvajjento tesaÑ anabhiratabhÈvaÑ ÒatvÈ “ime 
bhikkh| mÈdisena Buddhena saddhiÑ ekato vasantÈ ukkaÓÔhanti, kathaÑ 
r|pÈ nu kho tesaÑ dhammakathÈ sappÈyÈ”ti upadhÈrento 
kuÓÈladhammadesanaÑ passi. Athassa etadahosi “ahaÑ ime bhikkh| 
HimavantaÑ netvÈ kuÓÈlakathÈya nesaÑ mÈtugÈmadosaÑ pakÈsetvÈ 
anabhiratiÑ haritvÈ sotÈpattimaggaÑ dassÈmÊ”ti. 

 So pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KapilavatthuÑ 
piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto bhattakiccavelÈyameva 
te paÒcasate bhikkh| ÈmantetvÈ “diÔÔhapubbo vo bhikkhave ramaÓÊyo 
Himavantapadeso”ti pucchi. NohetaÑ bhanteti. Gacchissatha pana 
HimavantacÈrikanti. Bhante aniddhimanto mayaÑ kathaÑ gamissÈmÈti. 
Sace pana vo koci gahetvÈ gaccheyya, gaccheyyÈthÈti. Œma bhanteti. SatthÈ 
sabbepi te attano iddhiyÈ gahetvÈ ÈkÈse uppatitvÈ HimavantaÑ gantvÈ 
gaganatale Ôhitova ramaÓÊye Himavantapadese KaÒcanapabbataÑ 
RajatapabbataÑ MaÓipabbataÑ Hi~gulikapabbataÑ AÒjanapabbataÑ 
SÈnupabbataÑ Phalikapabbatanti nÈnÈvidhe pabbate, paÒca mahÈnadiyo, 
KaÓÓamuÓÉakaÑ RathakÈraÑ SÊhapapÈtaÑ ChaddantaÑ TiyaggaÄaÑ 
AnotattaÑ KuÓÈladahanti satta dahe dassesi. Himavanto ca nÈma mahÈ 
paÒcayojanasatubbedho tiyojanasahassavitthato, tassa imaÑ ramaÓÊyaÑ 
ekadesaÑ attano ÈnubhÈvena dassesi. Tattha katanivÈsÈni 
sÊhabyagghahatthikulÈdÊni catuppadÈnipi ekadesato dassesi. Tattha 
ÈrÈmarÈmaÓeyyakÈdÊni pupph|pagaphal|page rukkhe nÈnÈvidhe 
sakuÓasa~ghe jalajathalajapupphÈni Himavantassa puratthimapasse 
suvaÓÓatalaÑ; pacchimapasse hi~gulatalaÑ dassesi. ImesaÑ 
rÈmaÓeyyakÈnaÑ diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya tesaÑ bhikkh|naÑ purÈÓadutiyikÈsu 
chandarÈgo pahÊno. 

 Atha SatthÈ te bhikkh| gahetvÈ ÈkÈsato otaritvÈ 
Himavantapacchimapasse saÔÔhiyojanike manosilÈtale sattayojanikassa 
kappaÔÔhikasÈlarukkhassa heÔÔhÈ tiyojanikÈya manosilÈtalÈya tehi bhikkh|hi 
parivuto chabbaÓÓarasmiyo vissajjento aÓÓavakucchiÑ khobhetvÈ jalamÈno 
s|riyo viya nisÊditvÈ madhurassaraÑ 
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nicchÈrento te bhikkh| Èmantesi “bhikkhave imasmiÑ Himavante tumhehi 
adiÔÔhapubbaÑ pucchathÈ”ti. TasmiÑ khaÓe dve citrakokilÈ ubhosu koÔÊsu 
daÓÉakaÑ mukhena ÉaÑsitvÈ majjhe attano sÈmikaÑ nisÊdÈpetvÈ aÔÔha 
citrakokilÈ purato, aÔÔha pacchato, aÔÔha vÈmato, aÔÔha dakkhiÓato, aÔÔha 
heÔÔhÈ, aÔÔha upari chÈyaÑ katvÈ evaÑ citrakokilaÑ parivÈretvÈ 
ÈkÈsenÈgacchanti. Atha te bhikkh| taÑ sakuÓasa~ghaÑ disvÈ SatthÈraÑ 
pucchiÑsu “ke nÈmete bhante sakuÓÈ”ti. Bhikkhave esa mama porÈÓako 
vaÑso, mayÈ ÔhapitÈ paveÓÊ, maÑ tÈva pubbe evaÑ paricariÑsu, tadÈ 
panesa sakuÓagaÓo mahÈ ahosi, aÉÉhuÉÉhÈni dijakaÒÒÈsahassÈni maÑ 
paricariÑsu. Anupubbena parihÈyitvÈ idÈni ettako jÈtoti. KathaÑ evar|pe 
pana bhante vanasaÓÉe etÈ dijakaÒÒÈyo tumhe paricariÑs|ti. Atha nesaÑ 
SatthÈ “tena hi bhikkhave suÓÈthÈ”ti satiÑ upaÔÔhÈpetvÈ atÊtaÑ ÈharitvÈ 
dassento Èha– 

“Eva’makkhÈyati eva’manus|yati, sabbosadhadharaÓidhare 
nekapupphamÈlyavitate gajagavajamahiÑsarurucamarapasada-
khaggagokaÓÓasÊhabyagghadÊpi-acchakokataraccha-uddÈrakadalimiga-
biÄÈrasasakaÓÓikÈnucarite ÈkiÓÓanelamaÓÉalamahÈvarÈhanÈgakula-
kareÓusa~ghÈdhivuÔÔhe issamigasÈkhamigasarabhamiga-eÓÊmiga-
vÈtamigapasadamigapurisÈlukimpurisayakkharakkhasanisevite 
amajjavamaÒjarÊdharapahaÔÔhapupphaphusitaggÈnekapÈdapagaÓavitate 
kuraracakoravÈraÓamay|raparabhatajÊvaÒjÊvakacelÈvaka 
bhi~kÈrakaravÊkamattaviha~gagaÓasatatasampaghuÔÔhe-
aÒjanamanosilÈharitÈlahi~gulakahemarajatakanakÈnekadhÈtusatavinadd
hapaÔimaÓÉitapadese evar|pe khalubho ramme vanasaÓÉe kuÓÈlo nÈma 
sakuÓo paÔivasati ativiya citto ativiya cittapattacchadano.  

Tasseva khalu bho kuÓÈlassa sakuÓassa aÉÉhuÉÉhÈni itthisahassÈni 
paricÈrikÈ dijakaÒÒÈyo, atha khalu bho dve dijakaÒÒÈyo kaÔÔhaÑ 
mukhena ÉaÑsitvÈ taÑ kuÓÈlaÑ sakuÓaÑ majjhe nisÊdÈpetvÈ uÉÉenti 
‘mÈ naÑ kuÓÈlaÑ sakuÓaÑ addhÈnapariyÈyapathe kilamatho 
ubbÈhetthÈ’ti. 
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PaÒcasatÈ dijakaÒÒÈyo heÔÔhato heÔÔhato uÉÉenti ‘sacÈ’yaÑ kuÓÈlo 

sakuÓo ÈsanÈ paripatissati, mayaÑ taÑ pakkhehi paÔiggahessÈmÈ’ti. 

PaÒcasatÈ dijakaÒÒÈyo upar|pari uÉÉenti ‘mÈ naÑ kuÓÈlaÑ 

sakuÓaÑ Ètapo paritÈpesÊ’ti. 

PaÒcasatÈ dijakaÒÒÈyo ubhatopassena uÉÉenti ‘mÈ naÑ kuÓÈlaÑ 

sakuÓaÑ sÊtaÑ vÈ uÓhaÑ vÈ tiÓaÑ vÈ rajo vÈ vÈto vÈ ussÈvo vÈ 

upapphusÊ’ti. 

PaÒcasatÈ dijakaÒÒÈyo purato purato uÉÉenti ‘mÈ naÑ kuÓÈlaÑ 

sakuÓaÑ gopÈlakÈ vÈ pasupÈlakÈ vÈ tiÓahÈrakÈ vÈ kaÔÔhahÈrakÈ vÈ 

vanakammikÈ vÈ kaÔÔhena vÈ kaÔhalena vÈ pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ 

daÓÉena vÈ satthena vÈ sakkharÈhi vÈ pahÈraÑ adaÑsu, mÈ’yaÑ kuÓÈlo 

sakuÓo gacchehi vÈ latÈhi vÈ rukkhehi vÈ sÈkhÈhi vÈ thambhehi vÈ 

pÈsÈÓehi vÈ balavantehi vÈ pakkhÊhi sa~gamesÊ’ti. 

PaÒcasatÈ dijakaÒÒÈyo pacchato pacchato uÉÉenti saÓhÈhi sakhilÈhi 

maÒj|hi madhurÈhi vÈcÈhi samudÈcarantiyo ‘mÈ’yaÑ kuÓÈlo sakuÓo 

Èsane pariyukkaÓÔhÊ’ti. 

PaÒcasatÈ dijakaÒÒÈyo disodisaÑ uÉÉenti 

anekarukkhavividhavikatiphalamÈharantiyo ‘mÈ’yaÑ kuÓÈlo sakuÓo 

khudÈya parikilamitthÈ’ti. 

Atha khalu bho tÈ dijakaÒÒÈyo taÑ kuÓÈlaÑ sakuÓaÑ ÈrÈmeneva 

ÈrÈmaÑ, uyyÈneneva uyyÈnaÑ, nadÊtittheneva nadÊtitthaÑ, 

pabbatasikhareneva pabbatasikharaÑ, ambavaneneva ambavanaÑ, 

jambuvaneneva jambuvanaÑ, labujavaneneva labujavanaÑ, 

nÈÄikerasaÒcÈriyeneva nÈÄikerasaÒcÈriyaÑ khippameva abhisambhonti 

ratitthÈya. 
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Atha khalu bho kuÓÈlo sakuÓo tÈhi dijakaÒÒÈhi divasaÑ pariby|Äho 
evaÑ apasÈdeti ‘nassatha tumhe vasaliyo, vinassatha tumhe vasaliyo 
coriyo dhuttiyo asatiyo lahucittÈyo katassa appaÔikÈrikÈyo anilo viya 
yenakÈmaÑgamÈyo’ti”. 

 TatrÈyaÑ atthavaÓÓanÈ–bhikkhave so vanasaÓÉo evaÑ akkhÈyati 
evaÑ ca anus|yati. Kinti? SabbosadhadharaÓidhareti vitthÈro. Tattha 
sabbosadhadharaÓidhareti m|latacapattapupphÈdisabbosadhadharÈya 
dharaÓiyÈ samannÈgateti attho, sabbosadhayutto vÈ dharaÓidharo. So hi 
padeso sabbosadhadharaÓidharoti evamakkhÈyati evaÒca anus|yati, tasmiÑ 
vanasaÓÉeti vuttaÑ hoti. SesapadayojanÈyapi eseva nayo. 
NekapupphamÈlyavitateti anekehi phalatthÈya uppannapupphehi ceva 
piÄandhanamÈlyehi ca vitate. Rur|ti suvaÓÓavaÓÓÈ migÈ. UddÈrÈti uddÈ. 
BiÄÈrÈti mahÈbiÄÈrÈ. NelamaÓÉalaÑ vuccati taruÓabhi~kacchÈpamaÓÉalaÑ. 
MahÈvarÈhÈti mahÈhatthino, ÈkiÓÓanelamaÓÉalamahÈvarÈhena 
gocariyÈdibhedena dasavidhena nÈgakulena ceva kareÓusa~ghena ca 
adhivuÔÔheti attho. IssamigÈti kÈÄasÊhÈ. VÈtamigÈti mahÈvÈtamigÈ1. 
PasadamigÈti citramigÈ. PurisÈl|ti vaÄavÈmukhayakkhiniyo2. KimpurisÈti 
devakinnaracandakinnaradumakinnaradaÓÉamÈÓavakakontisakuÓakaÓÓapÈv
uraÓÈdibhedÈ kinnarÈ. 
AmajjavamaÒjarÊdharapahaÔÔhapupphaphusitaggÈnekapÈdapaÓavitateti 
makuladharehi ceva maÒjarÊdharehi ca supupphitehi ca aggamattapupphitehi 
ca anekehi pÈdapagaÓehi vitate. VÈraÓÈ nÈma hatthili~gasakuÓÈ. 
CelÈvakÈtipi ete sakuÓÈyeva. HemaÒca kanakaÒcÈti dve suvaÓÓajÈtiyo. 
Etehi aÒjanÈdÊhi anekadhÈtusatehi anekehi vaÓÓadhÈturÈsÊhi3 
vinaddhapaÔimaÓÉitapadese. Bhoti dhammÈlapanamattametaÑ. Cittoti 
mukhatuÓÉakepi heÔÔhÈ-udarabhÈgepi citrova4. 

 AÉÉhuÉÉhÈnÊti aÉÉhacatutthÈni, tÊÓi sahassÈni paÒceva satÈnÊti attho. 
AddhÈnapariyÈyapatheti addhÈnasa~khÈte gamanamagge. 
______________________________________________________________ 
 1. PasadamigÈ (Ka) 2. Assamukhayakkhiniyo (SyÈ) 3. VaÓÓadhÈturÈjÊhi (SÊ, I) 
 4. MukhatuÓÉakehi heÔÔhÈ-uparibhÈgehi citrova (Ka), mukhatuÓÉakehi heÔÔhÈ-

udarabhÈgehi vicitto (SyÈ) 
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UbbÈhetthÈti bÈdhayittha1. UpapphusÊti upagantvÈ phusi. PahÈraÑ adaÑs|ti 
ettha “mÈ nan”tipadassa sÈmivasena attho veditabbo. Sa~gamesÊti 
samÈgacchi. SaÓhÈhÊti maÔÔhÈhi. SakhilÈhÊti piyÈti. MaÒj|hÊti sakhilÈhi2. 
MadhurÈhÊti madhurassarÈhi. SamudÈcarantiyoti gandhabbakaraÓavasena 
paricarantiyo. Anekarukkhavividhavikatiphalanti anekehi rukkhehi 
vividhavikatiphalaÑ. ŒrÈmeneva ÈrÈmanti pupphÈrÈmÈdÊsu aÒÒatarena 
ÈrÈmeneva aÒÒataraÑ ÈrÈmaÑ nentÊti attho. UyyÈnÈdÊsupi eseva nayo. 
NÈÄikerasaÒcÈriyenevÈti nÈÄikeravaneneva aÒÒaÑ nÈÄikeravanaÑ. 
AbhisambhontÊti evaÑ netvÈ tattha naÑ khippaÒÒeva ratitthÈya pÈpuÓanti. 

 DivasaÑ pariby|Ähoti sakaladivasaÑ pariby|Äho. ApasÈdetÊti tÈ kira 
taÑ evaÑ divasaÑ paricaritvÈ nivÈsarukkhe otÈretvÈ parivÈretvÈ 
rukkhasÈkhÈsu nisÊditvÈ “appeva nÈma madhuravacanaÑ labheyyÈmÈ”ti 
patthayantiyo iminÈ uyyojitakÈle attano vasanaÔÔhÈnaÑ gamissÈmÈti vasanti. 
KuÓÈlarÈjÈ pana tÈ uyyojento “nassathÈ”ti-Èdivacanehi apasÈdeti. Tattha 
nassathÈti gacchatha. VinassathÈti sabbatobhÈgena nassatha. Gehe 
dhanadhaÒÒÈdÊnaÑ nÈsanena coriyo, bahumÈyatÈya dhuttiyo, naÔÔhassatitÈya 
asatiyo, anavaÔÔhitacittatÈya lahucittÈyo, katavinÈsanena mittadubbhitÈya 
katassa appaÔikÈrikÈyoti. 

 EvaÒca pana vatvÈ “iti kho bhikkhave ahaÑ tiracchÈnagatopi itthÊnaÑ 
akataÒÒutaÑ bahumÈyataÑ anÈcÈrataÑ dussÊlataÒca jÈnÈmi, tadÈpÈhaÑ 
tÈsaÑ vase avattitvÈ tÈ eva attano vase vattemÊ”ti imÈya kathÈya tesaÑ 
bhikkh|naÑ anabhiratiÑ haritvÈ SatthÈ tuÓhÊ ahosi. TasmiÑ khaÓe dve 
kÈÄakokilÈ sÈmikaÑ daÓÉakena ukkhipitvÈ heÔÔhÈbhÈgÈdÊsu catasso catasso 
hutvÈ taÑ padesaÑ ÈgamiÑsu. Te bhikkh| tÈpi disvÈ SatthÈraÑ pucchiÑsu. 
SatthÈ “pubbe bhikkhave mama sahÈyo PuÓÓamukho nÈma phussakokilo 
ahosi, tassÈyaÑ vaÑso”ti vatvÈ purimanayeneva tehi bhikkh|hi pucchito 
Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. UbbÈdhetthÈti bÈdhettha ajjhottharittha (SyÈ) 2. SalÊlÈhi (SÊ) 
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“Tasseva khalu bho Himavato pabbatarÈjassa puratthimadisÈbhÈge 
susukhumasunipuÓagirippabhavaharitupayantiyo”ti. 

 Tattha suÔÔhu sukhumasaÓhasalilatÈya susukhumasunipuÓÈ, giri etÈsaÑ 
pabhavoti girippabhavÈ, Himavantato sandamÈnaharitatiÓamissa-oghatÈya 
haritÈ, KuÓÈladahaÑ upagamanena upayantiyoti 
susukhumasunipuÓagirippabhavaharitupayantiyo, evar|pÈ nadiyo yasmiÑ 
sandantÊti attho.  

 IdÈni yaÑ KuÓÈladahaÑ tÈ upayanti, tattha pupphÈni vaÓÓento Èha– 

“UppalapadumakumudanalinasatapattasogandhikamandÈlaka-
sampativiruÄhasucigandhamanuÒÒamÈvakappadese”ti1. 

 Tattha uppalanti nÊluppalaÑ. Nalinanti setapadumaÑ. Satapattanti 
paripuÓÓasatapattapadumaÑ. SampatÊti etehi sampativiruÄhehi 
abhinavajÈtehi sucigandhena ceva manuÒÒena ca 
hadayabandhanasamatthatÈya mÈvakena2 ca padesena samannÈgateti attho. 

 IdÈni tasmiÑ dahe rukkhÈdayo vaÓÓento Èha–  

“KuravakamucalindaketakavedisavaÒjulapunnÈgabakulatilaka-
piyakahasanasÈlasaÄalacampaka-asokanÈgarukkhatirÊÔibhujapattalodda-
candanoghavane kÈÄÈgarupadmakapiya~gudevadÈrukacocagahane 
kakudhakuÔaja-a~kolakaccikÈrakaÓikÈrakaÓÓikÈrakanaverakoraÓÉaka-
koviÄÈrakiÑsukayodhikavanamallikamana~gaÓamanavajjabhaÓÉisurucir
abhaginimÈlÈmalyadhare jÈtisumanamadhugandhikadhanutakkÈritÈlÊ-
satagaramusÊrakoÔÔhakacchavitate atimuttakasaÑkusumitalatÈvitata-
paÔimaÓÉitappadese haÑsapilavakÈdambakÈraÓÉavÈbhinadite 
vijjÈdharasiddhasamaÓatÈpasagaÓÈdhivuÔÔhe varadevayakkha-
rakkhasadÈnavagandhabbakinnaramahoragÈnuciÓÓappadese evar|pe 
khalu bho ramme vanasaÓÉe PuÓÓamukho nÈma phussakokilo pativasati 
ativiya madhuragiro vilÈsitanayano mattakkho. 

______________________________________________________________ 
1. ...manuÒÒapÈvakappadeseti (SÊ, I) ...manuÒÒamanÈpakappadeseti (SyÈ) 
2. PÈvakena (SÊ, I), manÈpakena (SyÈ) 
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Tasseva khalu bho PuÓÓamukhassa phussakokilassa aÉÉhuÉÉhÈni 
itthisatÈni paricÈrikÈ dijakaÒÒÈyo. Atha khalu bho dve dijakaÒÒÈyo 
kaÔÔhaÑ mukhena ÉaÑsitvÈ taÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ majjhe 
nisÊdÈpetvÈ uÉÉenti ‘mÈ naÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ 
addhÈnapariyÈyapathe kilamatho ubbÈhetthÈ’ti. 

PaÒÒÈsa dijakaÒÒÈyo heÔÔhato heÔÔhato uÉÉenti ‘sacÈ’yaÑ 
PuÓÓamukho phussakokilo sakuÓo ÈsanÈ paripatissati, mayaÑ taÑ 
pakkhehi paÔiggahessÈmÈ’ti. 

PaÒÒÈsa dijakaÒÒÈyo upar|pari uÉÉenti ‘mÈ naÑ PuÓÓamukhaÑ 
phussakokilaÑ Ètapo paritÈpesÊ’ti. 

PaÒÒÈsa paÒÒÈsa dijakaÒÒÈyo ubhatopassena uÉÉenti ‘mÈ naÑ 
PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ sÊtaÑ vÈ uÓhaÑ vÈ tiÓaÑ vÈ rajo vÈ vÈto 
vÈ ussÈvo vÈ upapphusÊ’ti. 

PaÒÒÈsa dijakaÒÒÈyo purato purato uÉÉenti ‘mÈ naÑ 
PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ gopÈlakÈ vÈ pasupÈlakÈ vÈ tiÓahÈrakÈ vÈ 
kaÔÔhahÈrakÈ vÈ vanakammikÈ vÈ kaÔÔhena vÈ kaÔhalÈya vÈ pÈÓinÈ vÈ 
leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ Satthena vÈ sakkharÈhi vÈ pahÈramadaÑsu, 
mÈ’yaÑ PuÓÓamukho phussakokilo gacchehi vÈ latÈhi vÈ rukkhehi vÈ 
sÈkhÈhi vÈ thambhehi vÈ pÈsÈÓehi vÈ balavantehi vÈ pakkhÊhi 
sa~gamesÊ’ti. 

PaÒÒÈsa dijakaÒÒÈyo pacchato pacchato uÉÉenti saÓhÈhi sakhilÈhi 
maÒj|hi madhurÈhi vÈcÈhi samudÈcarantiyo ‘mÈ’yaÑ PuÓÓamukho 
phussakokilo Èsane pariyukkaÓÔhÊ’ti. 

PaÒÒÈsa dijakaÒÒÈyo disodisaÑ uÉÉenti anekarukkhavividhavikati-
phalamÈharantiyo ‘mÈ’yaÑ PuÓÓamukho phussakokilo khudÈya 
parikilamitthÈ’ti. 

Atha khalu bho tÈ dijakaÒÒÈyo taÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ 
ÈrÈmeneva ÈrÈmaÑ, uyyÈneneva uyyÈnaÑ, 
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nadÊtittheneva nadÊtitthaÑ, pabbatasikhareneva pabbatasikharaÑ, 

ambavaneneva ambavanaÑ, jambuvaneneva jambuvanaÑ, 

labujavaneneva labujavanaÑ, nÈÄikerasaÒcÈriyeneva nÈÄikerasaÒcÈriyaÑ 

khippameva abhisambhonti ratitthÈya. 

Atha khalu bho PuÓÓamukho phussakokilo tÈhi dijakaÒÒÈhi 

divasaÑ pariby|Äho evaÑ pasaÑsati ‘sÈdhu sÈdhu bhaginiyo, etaÑ kho 

bhaginiyo tumhÈkaÑ patir|paÑ kuladhÊtÈnaÑ, yaÑ tumhe bhattÈraÑ 

paricareyyÈthÈ’ti. 

Atha khalu bho PuÓÓamukho phussakokilo yena kuÓÈlo sakuÓo 

tenupasa~kami. AddasaÑsu kho kuÓÈlassa sakuÓassa paricÈrikÈ 

dijakaÒÒÈyo taÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 

disvÈna yena PuÓÓamukho phussakokilo tenupasa~kamiÑsu, 

upasa~kamitvÈ taÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ etadavocuÑ ‘ayaÑ 

samma PuÓÓamukha kuÓÈlo sakuÓo ativiya pharuso ativiya 

pharusavÈco, appeva nÈma tavampi Ègamma piyavÈcaÑ labheyyÈmÈ’ti. 

‘Appeva nÈma bhaginiyo’ti vatvÈ yena kuÓÈlo sakuÓo tenupasa~kami, 

upasa~kamitvÈ kuÓÈlena sakuÓena saddhiÑ paÔisammoditvÈ ekamantaÑ 

nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho PuÓÓamukho phussakokilo taÑ kuÓÈlaÑ 

sakuÓaÑ etadavoca ‘kissa tvaÑ samma kuÓÈla itthÊnaÑ sujÈtÈnaÑ 

kuladhÊtÈnaÑ sammÈpaÔipannÈnaÑ micchÈpaÔipannosi, 

amanÈpabhÈÓÊnampi kira samma kuÓÈla itthÊnaÑ manÈpabhÈÓinÈ 

bhavitabbaÑ, kima~gaÑ pana manÈpabhÈÓÊnan’ti. 

EvaÑ vutte kuÓÈlo sakuÓo taÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ 

evaÑ apasÈdesi ‘nassa tvaÑ samma jamma vasala, vinassa tvaÑ samma 

jamma vasala, ko nu tayÈ viyatto jÈyÈjinenÈ’ti. EvaÑ apasÈdito ca pana 

PuÓÓamukho phussakokilo tatoyeva paÔinivatti. 
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Atha khalu bho PuÓÓamukhassa phussakokilassa aparena samayena 
na cirasseva kharo ÈbÈdho uppajji, lohita-akkhandikÈ bÈÄhÈ vedanÈ 
vattanti mÈraÓantikÈ. Atha khalu bho PuÓÓamukhassa phussakokilassa 
paricÈrikÈnaÑ dijakaÒÒÈnaÑ etadahosi ‘ÈbÈdhiko kho ayaÑ 
PuÓÓamukho phussakokilo, appeva nÈma imamhÈ ÈbÈdhÈ 
vuÔÔhaheyyÈ’ti ekaÑ adutiyaÑ ohÈya yena kuÓÈlo sakuÓo 
tenupasa~kamiÑsu. AddasÈ kho kuÓÈlo sakuÓo tÈ dijakaÒÒÈyo d|ratova 
Ègacchantiyo, disvÈna tÈ dijakaÒÒÈyo etadavoca ‘kahaÑ pana tumhaÑ 
vasaliyo bhattÈ’ti. ‘ŒbÈdhiko kho samma kuÓÈla PuÓÓamukho 
phussakokilo appeva nÈma tamhÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhaheyyÈ’ti. EvaÑ vutte 
kuÓÈlo sakuÓo tÈ dijakaÒÒÈyo evaÑ apasÈdesi ‘nassatha tumhe vasaliyo, 
vinassatha tumhe vasaliyo coriyo dhuttiyo asatiyo lahucittÈyo katassa 
appaÔikÈrikÈyo anilo viya yenakÈmaÑgamÈyo’ti vatvÈ yena 
PuÓÓamukho phussakokilo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ 
PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ etadavoca ‘haÑ samma PuÓÓamukhÈ’ti. 
HaÑ samma kuÓÈlÈti. 

Atha khalu bho kuÓÈlo sakuÓo taÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ 
pakkhehi ca mukhatuÓÉakena ca pariggahetvÈ vuÔÔhÈpetvÈ 
nÈnÈbhesajjÈni pÈyÈpesi. Atha khalu bho PuÓÓamukhassa 
phussakokilassa so ÈbÈdho paÔippassambhÊ”ti. 

 Tattha piyakÈti setapupphÈ. HasanÈti ha-kÈro sandhikaro, asanÈyeva. 
TirÊÔÊti ekÈ rukkhajÈti. CandanÈti rattasurabhicandanÈ. Oghavaneti etesaÑ 
oghena ghaÔÈya samannÈgatavane. DevadÈrukacocagahaneti 
devadÈrurukkhehi ceva kadalÊhi ca gahane. KaccikÈrÈti ekÈ rukkhajÈti. 
KaÓikÈrÈti mahÈpupphÈ. KaÓÓikÈrÈti khuddakapupphÈ. KiÑ su kÈti 
vÈtaghÈtakÈ. YodhikÈti y|thikÈ. 
Vanamallikamana~gaÓamanavajjabhaÓÉisurucirabhaginimÈlÈmalyadhareti 
MallikÈnaÒca 
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ana~gaÓÈnaÑ anavajjÈnaÒca bhaÓÉÊnaÑ surucirÈnaÒca bhaginÊnaÑ pupphehi 
mÈlyadhÈrayamÈne. DhanutakkÈrÊti dhanupÈÔali. TÈlÊsÈti tÈlÊsapattarukkhÈ. 
Kacchavitateti etehi jÈtisumanÈdÊhi vitate nadikacchapabbatakacche. 
SaÑkusumitalatÈti tesu tesu ÔhÈnesu suÔÔhu kusumita-atimuttakehi ceva 
nÈnÈvidhalatÈhi ca vitatapaÔimaÓÉitapadese. GaÓÈdhivuÔÔheti etesaÑ 
vijjÈdharÈdÊnaÑ gaÓehi adhivuÔÔhe. PuÓÓamukhoti mukhaparipuÓÓatÈya 
PuÓÓamukho. Parehi phuÔÔhatÈya1 phussakokilo. VilÈsitanayanoti 
vilÈsitanetto. Mattakkhoti yathÈ mattÈnaÑ akkhÊni rattÈni honti, evaÑ 
rattakkho, pamÈÓayuttanetto vÈ. 

 Bhaginiyoti ariyavohÈrena ÈlapanaÑ. ParicareyyÈthÈti sakaladivasaÑ 
gahetvÈ vicareyyÈtha. Iti so piyakathaÑ kathetvÈ uyyojeti. KadÈci pana 
kuÓÈlo saparivÈro PuÓÓamukhaÑ dassanÈya gacchati, kadÈci PuÓÓamukho 
kuÓÈlassa santikaÑ Ègacchati. TenÈha “atha khalu bho”ti. SammÈti vayassa. 
ŒgammÈti paÔicca upanissÈya. LabheyyÈmÈti kuÓÈlassa santikÈ 
piyavacanaÑ labheyyÈma. Appeva nÈmÈti api nÈma labheyyÈtha2, vakkhÈmi 
nanti. SujÈtÈnanti samajÈtikÈnaÑ. 

 NassÈti palÈya. JammÈti lÈmaka. Viyattoti ko nu tayÈ sadiso aÒÒo 
byatto nÈma atthi. JÈyÈjinenÈti jÈyÈjitena, ayameva vÈ pÈÔho. EvaÑ 
itthiparÈjitena tayÈ sadiso ko nÈma byatto atthÊti taÑ puna evar|passa 
vacanassa abhaÓanatthÈya apasÈdeti. TatoyevÈti “kuddho me kuÓÈlo”ti 
cintetvÈ tatoyeva paÔinivatti, so nivattitvÈ saparivÈro attano 
nivÈsaÔÔhÈnameva agamÈsi. 

 Appeva nÈmÈti saÑsayaparivitakko, imamhÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhaheyya vÈ no 
vÈti evaÑ cintetvÈ taÑ ohÈya pakkamiÑsu. Tumhanti tumhÈkaÑ. Appeva 
nÈmÈti tamhÈ ÈbÈdhÈ vuÔÔhaheyya vÈ no vÈ, amhÈkaÑ ÈgatakÈle mato 
bhavissati. MayaÒhi idÈneva so marissatÊti ÒatvÈ tumhÈkaÑ pÈdaparicÈrikÈ 
bhavituÑ ÈgatÈ. Tenupasa~kamÊti imÈ itthiyo 
______________________________________________________________ 
 1. PuÔÔhatÈya (SÊ, I) 2. LabheyyÈma (SyÈ, I) 
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sÈmikassa matakÈle ÈgatÈ paÔikk|lÈ bhavissÈmÈti taÑ pahÈya ÈgatÈ, ahaÑ 
gantvÈ mama sahÈyakaÑ pupphaphalÈdÊni nÈnÈbhesajjÈni saÑharitvÈ 
arogaÑ karissÈmÊti cintetvÈ nÈgabalo mahÈsatto ÈkÈse uppatitvÈ yena so 
tenupasa~kami. Hanti nipÈto, “jÊvasi sammÈ”ti pucchanto evamÈha. 
Itaropissa “jÊvÈmÊ”ti vadanto “haÑ sammÈ”ti Èha. PÈyÈpesÊti pÈyesi. 
PaÔippassambhÊti v|pasamÊti. 

 TÈpi dijakaÒÒÈyo asmiÑ aroge jÈte ÈgatÈ. KuÓÈlopi PuÓÓamukhaÑ 
katipÈhaÑ phalÈphalÈni khÈdÈpetvÈ tassa balappattakÈle “samma idÈni tvaÑ 
arogo, attano paricÈrikÈhi saddhiÑ vasa, ahampi attano vasanaÔÔhÈnaÑ 
gamissÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ so “imÈ samma maÑ bÈÄhagilÈnaÑ pahÈya 
palÈyanti, na me etÈhi dhuttÊhi attho”ti Èha. TaÑ sutvÈ mahÈsatto “tena hi te 
samma itthÊnaÑ pÈpabhÈvaÑ ÈcikkhissÈmÊ”ti PuÓÓamukhaÑ gahetvÈ 
Himavantapasse manosilÈtalaÑ netvÈ sattayojanikasÈlarukkham|le 
manosilÈsane nisÊdi. EkasmiÑ passe PuÓÓamukho saparivÈro nisÊdi. 
Sakalahimavante devaghosanÈ cari “ajja kuÓÈlo sakuÓarÈjÈ Himavante 
manosilÈsane nisÊditvÈ BuddhalÊlÈya dhammaÑ desessati, taÑ suÓÈthÈ”ti. 
Paramparaghosena cha kÈmÈvacaradevÈ sutvÈ1 yebhuyyena tattha 
sannipatiÑsu. BahunÈgasupaÓÓakinnaravijjÈdharÈdÊnampi devatÈ tamatthaÑ 
ugghosesuÑ2. TadÈ Œnando nÈma GijjharÈjÈ dasasahassagijjhaparivÈro 
Gijjhapabbate paÔivasati. Sopi taÑ kolÈhalaÑ sutvÈ “dhammaÑ suÓissÈmÊ”ti 
saparivÈro ÈgantvÈ ekamantaÑ nisÊdi. NÈradopi paÒcÈbhiÒÒo tÈpaso 
dasasahassatÈpasaparivuto Himavantapadese viharanto taÑ devaghosanaÑ 
sutvÈ “sahÈyo kira me kuÓÈlo itthÊnaÑ aguÓaÑ kathessati, mahÈsamogamo 
bhavissati, mayÈpi taÑ desanaÑ sotuÑ vaÔÔatÊ”ti tÈpasadasasahassena 
saddhiÑ iddhiyÈ tattha gantvÈ ekamantaÑ nisÊdi. BuddhÈnaÑ 
desanÈsannipÈtasadiso mahÈsamÈgamo ahosi. Atha mahÈsatto 
jÈtissaraÒÈÓena itthidosapaÔisaÑyuttaÑ atÊtabhave 
______________________________________________________________ 
 1. ©atvÈ (SyÈ, I) 
 2. Bah| ca nÈgayakkharakkhasasupaÓÓavijjÈdharagijjhÈ aÔaviyaÑ sannissitadevatÈ 

tamatthaÑ ugghosiÑsu (SyÈ), bah| nÈgasupaÓÓagijjhÈ aÔaviyampi devÈ tamatthaÑ 
ugghosiÑsu (SÊ, I) 
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diÔÔhakÈraÓaÑ PuÓÓamukhaÑ kÈyasakkhiÑ katvÈ kathesi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 

“Atha khalu bho kuÓÈlo sakuÓo taÑ PuÓÓamukhaÑ phussakokilaÑ 
gilÈnavuÔÔhitaÑ aciravuÔÔhitaÑ gelaÒÒÈ etadavoca– 

‘DiÔÔhÈ mayÈ samma PuÓÓamukha kaÓhÈ dvepitikÈ paÒcapatikÈya 
chaÔÔhe purise cittaÑ paÔibandhantiyÈ, yadidaÑ kabandhe 
pÊÔhasappimhÊ’ti. Bhavati ca panu’ttare’ttha vÈkyaÑ– 

 
 290. ‘Atha’jjuno nakulo BhÊmaseno, 
 YudhiÔÔhilo Sahadevo ca rÈjÈ. 
 Ete patÊ paÒca maticca nÈrÊ, 
 AkÈsi KhujjavÈmanakena pÈpan’ti. 

DiÔÔhÈ mayÈ samma PuÓÓamukha SaccatapÈpÊ nÈma samaÓÊ 
susÈnamajjhe vasantÊ catutthabhattaÑ pariÓÈmayamÈnÈ surÈdhuttakena 
pÈpa’makÈsi. 

DiÔÔhÈ mayÈ samma PuÓÓamukha KÈkavatÊ nÈma devÊ 
samuddamajjhe vasantÊ bhariyÈ venateyyassa naÔakuverena 
pÈpa’makÈsi. 

DiÔÔhÈ mayÈ samma PuÓÓamukha Kuru~gadevÊ nÈma lomasuddarÊ 
EÄikakumÈraÑ kÈmayamÈnÈ ChaÄa~gakumÈradhanantevÈsinÈ 
pÈpamakÈsi. 

EvaÒhetaÑ mayÈ ÒÈtaÑ, Brahmadattassa mÈtaraÑ. 
OhÈya KosalarÈjaÑ, PaÒcÈlacaÓÉena pÈpa’makÈsi. 

 
 291. EtÈ ca aÒÒÈ ca akaÑsu pÈpaÑ, 
 TasmÈha’mitthÊnaÑ na vissase nappasaÑse. 
 MahÊ yathÈ jagati samÈnarattÈ, 
 VasundharÈ itarÊtarÈpatiÔÔhÈ. 
 SabbasahÈ aphandanÈ akuppÈ, 
 Tathi’tthiyo tÈyo na vissase naro. 
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 292. SÊho yathÈ lohitamaÑsabhojano, 
 VÈÄamigo paÒcÈvudho suruddho. 
 PasayhakhÈdÊ parahiÑ sane rato, 
 Tathi’tthiyo tÈyo na vissase naro. 

Na khalu samma PuÓÓamukha vesiyo nÈriyo gamaniyo, na he’tÈ 
bandhakiyo nÈma, vadhikÈyo nÈma etÈyo, yadidaÑ vesiyo nÈriyo 
gamaniyoti. 

Coro viya veÓikatÈ madirÈ’va diddhÈ vÈÓijo viya vÈcÈsanthutiyo 
issasi~gamiva viparivattÈyo uragamiva dujivhÈyo. Sobbhamiva 
paÔicchannÈ pÈtÈlamiva dupp|rÈ rakkhasÊ viya duttosÈ 
yamo’ve’kantahÈriyo. SikhÊriva sabbabhakkhÈ nadÊriva sabbavÈhÊ anilo 
viya yenakÈmaÑcarÈ neru viya avisesakarÈ visarukkho viya 
niccaphalitÈyoti. Bhavati ca panu’ttare’ttha vÈkyaÑ– 

 
 293. ‘YathÈ coro yathÈ diddho, vÈÓijova vikatthanÊ. 
 Issasi~gamiva parivattÈ, dujivhÈ urago viya. 
 
 294. Sobbhamiva paÔicchannÈ, pÈtÈlamiva duppurÈ. 
 RakkhasÊ viya duttosÈ, yamo’ve’kantahÈriyo. 
 
 295. YathÈ sikhÊ nadÊ vÈto, nerunÈva samÈgatÈ. 
 Visarukkho viya niccaphalÈ, nÈsayanti ghare bhogaÑ. 
 Ratanantakaritthiyo’ti”. 

 Tattha gilÈnavuÔÔhitanti1 paÔhamaÑ gilÈnaÑ pacchÈ vuÔÔhitaÑ. DiÔÔhÈ 
mayÈti atÊte kira Brahmadatto KÈsirÈjÈ sampannabalavÈhanatÈya 
KosalarajjaÑ gahetvÈ KosalarÈjÈnaÑ mÈretvÈ tassa aggamahesiÑ 
sagabbhaÑ gahetvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ taÑ attano aggamahesiÑ akÈsi. SÈ 
aparabhÈge dhÊtaraÑ vijÈyi. RaÒÒo pana pakatiyÈ dhÊtÈ vÈ putto vÈ natthi, 
so tussitvÈ “bhadde varaÑ gaÓhÈhÊ”ti Èha. SÈ gahitakaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. GilÈnÈ vuÔÔhitanti (SÊ, SyÈ, I) 
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katvÈ Ôhapesi. TassÈ pana kumÈrikÈya “KaÓhÈ”ti nÈmaÑ kariÑsu. AthassÈ 
vayappattÈya mÈtÈ taÑ Èha “amma pitarÈ tava varo dinno, tamahaÑ gahetvÈ 
ÔhapesiÑ, tava ruccanakaÑ varaÑ gaÓhÈ”ti. SÈ “amma mayhaÑ aÒÒaÑ 
avijjamÈnaÑ natthi, patiggahaÓatthÈya me sayaÑ varaÑ karehÊ”ti 
kilesabahulatÈya hirottappaÑ bhinditvÈ mÈtaraÑ Èha. SÈ raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ 
“yathÈrucitaÑ patiÑ gaÓhat|”ti vatvÈ sayaÑ varaÑ ghosÈpesi. RÈja~gaÓe 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉitÈ bah| purisÈ sannipatiÑsu. KaÓhÈ 
pupphasamuggaÑ ÈdÈya uttarasÊhapaÒjare ÔhitÈ olokentÊ ekampi na rocesi. 

 TadÈ PaÓÉurÈjagottato Ajjuno Nakulo BhÊmaseno YudhiÔÔhilo 
Sahadevoti ime paÒca paÓÉurÈjaputtÈ TakkasilÈyaÑ disÈpÈmokkhassa 
Ècariyassa santike sippaÑ uggahetvÈ “desacÈrittaÑ jÈnissÈmÈ”ti vicarantÈ 
BÈrÈÓasiÑ patvÈ antonagare kolÈhalaÑ sutvÈ pucchitvÈ tamatthaÑ ÒatvÈ 
“mayampi gamissÈmÈ”ti kaÒcanar|pasamÈnar|pÈ tattha gantvÈ paÔipÈÔiyÈ 
aÔÔhaÑsu. KaÓhÈ te disvÈ paÒcasupi tesu paÔibaddhacittÈ hutvÈ paÒcannampi 
sÊsesu mÈlÈcumbaÔakÈni khipitvÈ “amma ime paÒca jane varemÊ”ti1 Èha. 
SÈpi raÒÒo Èrocesi. RÈjÈ varassa dinnattÈ “na labhissatÊ’ti avatvÈ 
anattamanova “kiÑjÈtikÈ kassa puttÈ”ti pucchitvÈ PaÓÉurÈjaputtabhÈvaÑ 
ÒatvÈ tesaÑ sakkÈraÑ katvÈ taÑ pÈdaparicÈrikaÑ adÈsi. 

 SÈ sattabh|mikapÈsÈde te kilesavasena sa~gaÓhi. Eko panassÈ 
paricÈrako Khujjo pÊÔhasappÊ atthi. SÈ paÒca rÈjaputte kilesavasena 
sa~gaÓhitvÈ tesaÑ bahi nikkhantakÈle okÈsaÑ labhitvÈ kilesena 
anuÉayhamÈnÈ Khujjena saddhiÑ pÈpaÑ karoti, tena ca saddhiÑ kathentÊ 
“mayhaÑ tayÈ sadiso piyo natthi, rÈjaputte mÈrÈpetvÈ tesaÑ galalohitena 
tava pÈde makkhÈpessÈmÊ”ti vadati. Itaresupi jeÔÔhabhÈtikena missÊbh|takÈle 
“imehi cat|hi tvameva mayhaÑ piyataro, mayÈ jÊvitampi tavatthÈya 
pariccattaÑ, mama pitu accayena tuyhaÒÒeva rajjaÑ dÈpessÈmÊ”ti vadati. 
Itarehi saddhiÑ missÊbh|takÈlepi 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒca jane vÈremÊti (SÊ, I), paÒca jane me vare dehÊti (Ka) 
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eseva nayo. Te “ayaÑ amhe piyÈyati, issariyaÒca no etaÑ nissÈya jÈtan”ti 
tassÈ ativiya tussanti. 

 SÈ ekadivasaÑ ÈbÈdhikÈ ahosi. Atha naÑ te parivÈretvÈ eko sÊsaÑ 
sambÈhanto nisÊdi, sesÈ ekekaÑ hatthaÒca pÈdaÒca. Khujjo pana pÈdam|le 
nisÊdi. SÈ sÊsaÑ sambÈhamÈnassa jeÔÔhabhÈtikassa AjjunakumÈrassa 
“mayhaÑ tayÈ piyataro natthi, jÊvamÈnÈ tuyhaÑ jÊvissÈmi, pitu accayena 
tuyhaÑ rajjaÑ dÈpessÈmÊ”ti sÊsena saÒÒaÑ dadamÈnÈ taÑ sa~gaÓhi, 
itaresampi hatthapÈdehi tatheva saÒÒaÑ adÈsi. Khujjassa pana “tvaÒÒeva 
mama piyo, tavatthÈya ahaÑ jÊvissÈmÊ”ti jivhÈya saÒÒaÑ adÈsi. Te sabbepi 
pubbe kathitabhÈvena tÈya saÒÒÈya tamatthaÑ jÈniÑsu. Tesu sesÈ attano 
dinnasaÒÒÈyeva jÈniÑsu. AjjunakumÈro pana tassÈ hatthapÈdajivhÈvikÈre 
disvÈ “yathÈ mayhaÑ, evaÑ sesÈnampi imÈya saÒÒÈ dinnÈ bhavissati, 
Khujjena cÈpi saddhiÑ etissÈya santhavena bhavitabban”ti cintetvÈ bhÈtaro 
gahetvÈ bahi nikkhamitvÈ pucchi “diÔÔhÈ vo paÒcapatikÈ mama sÊsavikÈraÑ 
dassentÊ”ti. Œma diÔÔhÈti. KiÑ kÈraÓaÑ jÈnÈthÈti. Na jÈnÈmÈti. IdaÑ 
nÈmettha kÈraÓaÑ, tumhÈkaÑ pana hatthapÈdehi dinnasaÒÒÈya kÈraÓaÑ 
jÈnÈthÈti. Œma jÈnÈmÈti. AmhÈkampi teneva kÈraÓena adÈsi, Khujjassa 
jivhÈvikÈrena saÒÒÈdÈnassa kÈraÓaÑ jÈnÈthÈti. Na jÈnÈmÈti. Atha nesaÑ 
ÈcikkhitvÈ “iminÈpi saddhiÑ etÈya pÈpakammaÑ katan”ti vatvÈ tesu 
asaddahantesu KhujjaÑ pakkositvÈ pucchi. So sabbaÑ pavattiÑ kathesi. 

 Te tassa vacanaÑ sutvÈ tassÈ vigatacchandarÈgÈ hutvÈ “ahomÈtugÈmo 
nÈma pÈpo dussÊlo, mÈdise nÈma jÈtisampanne sobhaggappatte pahÈya 
evar|pena jegucchapaÔik|lena Khujjena saddhiÑ pÈpakammaÑ karoti, ko 
nÈma paÓÉitajÈtiko evaÑ nillajjÈhi pÈpadhammÈhi itthÊhi saddhiÑ 
ramissatÊ”ti anekapariyÈyena mÈtugÈmaÑ garahitvÈ “alaÑ no 
gharÈvÈsenÈ”ti paÒca janÈ HimavantaÑ pavisitvÈ pabbajitvÈ 
kasiÓaparikammaÑ katvÈ ÈyupariyosÈne yathÈkammaÑ gatÈ. KuÓÈlo pana 
sakuÓarÈjÈ tadÈ AjjunakumÈro ahosi. TasmÈ attanÈ diÔÔhakÈraÓaÑ dassento 
“diÔÔhÈ mayÈ”ti-ÈdimÈha. 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 459
  

 Tattha dvepitikÈti KosalaraÒÒo ca KÈsiraÒÒo ca vasenetaÑ vuttaÑ. 
PaÒcapatikÈyÈti paÒcapatikÈ, ya-kÈro nipÈtamatto. PaÔibandhantiyÈti 
paÔibandhamÈnÈ1. Kabandheti tassa kira gÊvÈ onamitvÈ uraÑ allÊnÈ, tasmÈ 
chinnasÊso viya khÈyati. PaÒca maticcÈti ete paÒca atikkamitvÈ. 
KhujjavÈmanakenÈti Khujjena vÈmanakena. 

 IdaÑ vatvÈ aparÈnipi diÔÔhapubbÈni dassento puna “diÔÔhÈ”ti-ÈdimÈha. 
Tattha dutiyavatthusmiÑ tÈva ayaÑ vibhÈvanÈ–atÊte kira BÈrÈÓasiÑ 
nissÈya SaccatapÈpÊ2 nÈma setasamaÓÊ susÈne paÓÓasÈlaÑ kÈretvÈ tattha 
vasamÈnÈ cattÈri bhattÈni atikkamitvÈ bhuÒjati, sakalanagare cando viya 
s|riyo viya ca pÈkaÔÈ ahosi. BÈrÈÓasivÈsino khipitvÈpi khalitvÈpi “namo 
SaccatapÈpiyÈ”ti vadanti. AthekasmiÑ chaÓakÈle paÔhamadivase tÈva 
suvaÓÓakÈrÈ gaÓabandhena ekasmiÑ padese maÓÉapaÑ katvÈ 
macchamaÑsasurÈgandhamÈlÈdÊni ÈharitvÈ surÈpÈnaÑ ÈrabhiÑsu. Atheko 
suvaÓÓakÈro surÈpiÔÔhakaÑ3 chaÉÉento “namo SaccatapÈpiyÈ”ti vatvÈ ekena 
paÓÉitena “ambho andhabÈla calacittÈya itthiyÈ namo karosi, aho bÈlo”ti 
vutte “samma mÈ evaÑ avaca, mÈ nirayasaÑvattanikaÑ kammaÑ karÊ”ti 
Èha. Atha naÑ so “dubbuddhi tuÓhÊ hohi, sahassena abbhutaÑ karohi, ahaÑ 
te SaccatapÈpiÑ ito sattame divase ala~katapaÔiyattaÑ imasmiÑyeva ÔhÈne 
nisinno4 surÈpiÔÔhakaÑ gÈhÈpetvÈ suraÑ pivissÈmi, mÈtugÈmo dhuvasÊlo 
nÈma natthÊ”ti Èha. So “na sakkhissasÊ”ti vatvÈ tena saddhiÑ sahassena 
abbhutamakÈsi. So taÑ aÒÒesaÑ suvaÓÓakÈrÈnaÑ ÈrocetvÈ punadivase 
pÈtova tÈpasavesena susÈnaÑ pavisitvÈ tassÈ vasanaÔÔhÈnassa avid|re 
s|riyaÑ namassanto aÔÔhÈsi. 

 SÈ bhikkhÈya gacchamÈnÈ naÑ disvÈ “mahiddhiko tÈpaso bhavissati, 
ahaÑ tÈva susÈnapasse vasÈmi, ayaÑ majjhe susÈnassa vasati, 
bhavitabbamassabbhantare santadhammena, vandissÈmi nan”ti 
upasa~kamitvÈ vandi. So neva olokesi na Èlapi. Dutiyadivasepi tatheva 
akÈsi. Tatiyadivase pana vanditakÈle adhomukhova “gacchÈhÊ”ti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔibaddhantiyÈti paÔibaddhamÈnÈ (SyÈ, I) 
 2. SaccatapÈvÊ (SÊ, I), paÒcatapÈvÊ (SyÈ) 
 3. SurÈvitthakaÑ (SÊ, I) 4. NisinnaÑ (SyÈ, Ka) 
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catutthadivase “kacci bhikkhÈya na kilamasÊ”ti paÔisanthÈramakÈsi. SÈ 
“paÔisanthÈro me laddho”ti tuÔÔhÈ pakkÈmi. PaÒcamadivase bahutaraÑ 
paÔisanthÈraÑ labhitvÈ thokaÑ nisÊditvÈ gatÈ. ChaÔÔhe divase pana taÑ 
ÈgantvÈ vanditvÈ nisinnaÑ “bhagini kiÑ nu kho ajja BÈrÈÓasiyaÑ 
mahÈgÊtavÈditasaddo”ti vatvÈ “ayya tumhe na jÈnÈtha, nagare chaÓo 
ghuÔÔho, tattha kÊÄantÈnaÑ esa saddo”ti vutte “ettha nÈmeso saddo”ti 
ajÈnanto viya hutvÈ “bhagini kati bhattÈni atikkamesÊ”ti pucchi. CattÈri 
ayya, tumhe pana kati atikkamethÈti. Satta bhaginÊti. IdaÑ so musÈ abhÈsi. 
DevasikaÑ hesa rattiÑ bhuÒjati. So taÑ “kati te bhagini vassÈni 
pabbajitÈyÈ”ti pucchitvÈ tÈya “dvÈdasa vassÈnÊ”ti vatvÈ1 “tumhÈkaÑ kati 
vassÈnÊ”ti vutto “idaÑ me chaÔÔhaÑ vassan”ti Èha. Atha naÑ “atthi pana te 
bhagini santadhammÈdhigamo”ti pucchitvÈ “natthi ayya, tumhÈkaÑ pana 
atthÊ”ti vutte “mayhampi natthÊ”ti vatvÈ “bhagini mayaÑ neva kÈmasukhaÑ 
labhÈma, na nekkhammasukhaÑ, kiÑ amhÈkaÑyeva uÓho nirayo, 
mahÈjanassa kiriyaÑ karoma, ahaÑ gihÊ bhavissÈmi, atthi me mÈtu 
santakaÑ dhanaÑ, na sakkomi dukkhaÑ anubhavitun”ti Èha. SÈ tassa 
vacanaÑ sutvÈ attano calacittatÈya tasmiÑ paÔibaddhacittÈ hutvÈ ‘ayya 
ahampi ukkaÓÔhitÈ, sace pana maÑ na chaÉÉessatha, ahampi gihinÊ 
bhavissÈmÊ”ti Èha. Atha naÑ so “ehi taÑ na chaÉÉessÈmi, bhariyÈ me 
bhavissasÊ”ti taÑ nagaraÑ pavesetvÈ saÑvasitvÈ surÈpÈnamaÓÉapaÑ gantvÈ 
tÈya surÈpiÔÔhakaÑ gÈhÈpetvÈ suraÑ pivi. Itaro sahassaÑ jito2. SÈ taÑ 
paÔicca puttadhÊtÈhi vaÉÉhi. TadÈ kuÓÈlo surÈdhuttako ahosi. TasmÈ attanÈ 
diÔÔhaÑ pakÈsento “diÔÔhÈmayÈ”ti-ÈdimÈha. 

 TatiyavatthusmiÑ atÊtakathÈ CatukkanipÈte 
KÈkavatÊjÈtakavaÓÓanÈyaÑ3 vitthÈritÈ. TadÈ pana kuÓÈlo garuÄo ahosi. 
TasmÈ attanÈ diÔÔhaÑ pakÈsento “diÔÔhÈ mayÈ”ti-ÈdimÈha. 

 CatutthavatthusmiÑ atÊte Brahmadatto KosalarÈjÈnaÑ vadhitvÈ rajjaÑ 
gahetvÈ tassa aggamahesiÑ gabbhiniÑ ÈdÈya BÈrÈÓasiÑ paccÈgantvÈ tassÈ 
gabbhinibhÈvaÑ jÈnantopi taÑ aggamahesiÑ akÈsi. SÈ paripakkagabbhÈ 
suvaÓÓar|pakasadisaÑ puttaÑ vijÈyitvÈ “vuddhippattampi naÑ BÈrÈÓasirÈjÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Vutte (I) 2. Sahassajito (I), sahassena jito (SyÈ, Ka) 3. JÈtaka-®Ôha 3. 83 piÔÔhe. 
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‘esa me paccÈmittassa putto, kiÑ iminÈ’ti mÈrÈpessati, mÈ me putto 
parahatthe marat|”ti cintetvÈ dhÈtiÑ Èha “amma imaÑ dÈrakaÑ pilotikaÑ 
attharitvÈ ÈmakasusÈne nipajjÈpetvÈ ehÊ”ti. DhÈtÊ tathÈ katvÈ nhatvÈ 
paccÈgami. KosalarÈjÈpi maritvÈ puttassa ÈrakkhadevatÈ hutvÈ nibbatti. 
TassÈnubhÈvena ekassa eÄakapÈlakassa tasmiÑ padese eÄake cÈrentassa ekÈ 
eÄikÈ taÑ kumÈraÑ disvÈ sinehaÑ uppÈdetvÈ khÊraÑ pÈyetvÈ thokaÑ 
caritvÈ puna gantvÈ dve tayo cattÈro vÈre pÈyesi. EÄakapÈlako tassÈ kiriyaÑ 
disvÈ taÑ ÔhÈnaÑ gantvÈ taÑ dÈrakaÑ disvÈ puttasinehaÑ paccupaÔÔhapetvÈ 
netvÈ attano bhariyÈya adÈsi. SÈ pana aputtikÈ, tenassÈ thaÒÒaÑ natthi, atha 
naÑ eÄikakhÊrameva pÈyesi. Tato paÔÔhÈya pana devasikaÑ dve tisso eÄikÈ 
maranti. EÄakapÈlo “imasmiÑ paÔijaggiyamÈne sabbÈ eÄikÈ marissanti, kiÑ 
no iminÈ”ti taÑ ekasmiÑ mattikÈbhÈjane nipajjÈpetvÈ aparena pidahitvÈ 
mÈsacuÓÓena mukhaÑ nibbivaraÑ vilimpitvÈ nadiyaÑ vissajjesi. TamenaÑ 
vuyhamÈnaÑ heÔÔhÈtitthe rÈjanivesane jiÓÓapaÔisa~khÈrako eko caÓÉÈlo 
sapajÈpatiko makaciÑ1 dhovanto disvÈva vegena gantvÈ ÈharitvÈ tÊre 
ÔhapetvÈ “kimetthÈ”ti vivaritvÈ olokento dÈrakaÑ passi. BhariyÈpissa 
aputtikÈ, tassÈ tasmiÑ puttasineho nibbatti, atha naÑ gehaÑ netvÈ paÔijaggi. 
TaÑ sattaÔÔhavassakÈlato paÔÔhÈya mÈtÈpitaro rÈjakulaÑ gacchantÈ ÈdÈya 
gacchanti. SoÄasavassakÈlato pana paÔÔhÈya sveva bahulaÑ gantvÈ 
jiÓÓapaÔisa~kharaÓaÑ karoti. 

 RaÒÒo ca aggamahesiyÈ Kuru~gadevÊ2 nÈma dhÊtÈ ahosi 
uttamar|padharÈ. SÈ tassa diÔÔhakÈlato paÔÔhÈya tasmiÑ paÔibaddhacittÈ 
hutvÈ aÒÒattha anabhiratÈ tassa kammakaraÓaÔÔhÈnameva Ègacchati. TesaÑ 
abhiÓhadassanena aÒÒamaÒÒaÑ paÔibaddhacittÈnaÑ antorÈjakuleyeva 
paÔicchannokÈse ajjhÈcÈro pavatti. Gacchante kÈle paricÈrikÈyo ÒatvÈ raÒÒo 
ÈrocesuÑ. RÈjÈ kujjhitvÈ amacce sannipÈtetvÈ “iminÈ caÓÉÈlaputtena idaÑ 
nÈma kataÑ, imassa kattabbaÑ jÈnÈthÈ”ti Èha. AmaccÈ “mahÈparÈdho esa, 
nÈnÈvidhakammakÈraÓÈ kÈretvÈ pacchÈ mÈretuÑ vaÔÔatÊ”ti vadiÑsu. 
TasmiÑ khaÓe kumÈrassa pitÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MukhaÑ (SÊ) 2. Kura~gavÊ (SÊ, I) 
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ÈrakkhadevatÈ tasseva kumÈrassa mÈtu sarÊre adhimucci. SÈ 
devatÈnubhÈvena rÈjÈnaÑ upasa~kamitvÈ Èha “mahÈrÈja nÈyaÑ kumÈro 
caÓÉÈlo, esa kumÈro mama kucchimhi nibbatto KosalaraÒÒo putto, ahaÑ 
‘putto me mato’ti tumhÈkaÑ musÈ avacaÑ, ahametaÑ ‘tumhÈkaÑ 
paccÈmittassa putto’ti dhÈtiyÈ datvÈ ÈmakasusÈne chaÉÉÈpesiÑ, atha naÑ 
eko eÄakapÈlako paÔijaggi, so attano eÄikÈsu marantÊsu nadiyÈ pavÈhesi, atha 
naÑ vuyhamÈnaÑ tumhÈkaÑ gehe jiÓÓapaÔisa~khÈrako caÓÉÈlo disvÈ 
posesi, sace na saddahatha, te sabbe pakkosÈpetvÈ pucchathÈ”ti. 

 RÈjÈ dhÈtiÑ ÈdiÑ katvÈ sabbe pakkosÈpetvÈ pucchitvÈ tatheva taÑ 
pavattiÑ sutvÈ “jÈtisampannoyaÑ kumÈro”ti tuÔÔho taÑ nhÈpetvÈ 
ala~kÈrÈpetvÈ tasseva dhÊtaraÑ adÈsi. Tassa pana eÄikÈnaÑ mÈritattÈ 
“EÄikakumÈro”ti1 nÈmaÑ akaÑsu. Athassa rÈjÈ sasenavÈhanaÑ datvÈ 
“gaccha attano pitu santakaÑ rajjaÑ gaÓhÈ”ti taÑ uyyojesi. Sopi 
Kuru~gadeviÑ ÈdÈya gantvÈ rajje patiÔÔhÈsi. Athassa BÈrÈÓasirÈjÈ 
“anuggahitasippo ayan”ti sippasikkhÈpanatthaÑ ChaÄa~gakumÈraÑ nÈma 
ÈcariyaÑ pesesi. So tassa “Ècariyo me”ti senÈpatiÔÔhÈnaÑ adÈsi. AparabhÈge 
Kuru~gadevÊ tena saddhiÑ anÈcÈramakÈsi. SenÈpatinopi paricÈrako 
dhanantevÈsÊ nÈma atthi. So tassa hatthe Kuru~gadeviyÈ vatthÈla~kÈrÈdÊni 
pesesi. SÈ tenapi saddhiÑ pÈpamakÈsi. KuÓÈlo taÑ kÈraÓaÑ ÈharitvÈ 
dassento “diÔÔhÈ mayÈ”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha lomasuddarÊti2 lomarÈjiyÈ maÓÉita-udarÈ. 
ChaÄa~gakumÈradhanantevÈsinÈti EÄikakumÈrakaÑ patthayamÈnÈpi 
ChaÄa~gakumÈrasenÈpatinÈ ca tasseva paricÈrakena dhanantevÈsinÈ ca 
saddhiÑ pÈpamakÈsi. EvaÑ anÈcÈrÈ itthiyo dussÊlÈ pÈpadhammÈ, tenÈhaÑ 
tÈ nappasaÑsÈmÊti idaÑ mahÈsatto atÊtaÑ ÈharitvÈ dassesi. So hi tadÈ 
ChaÄa~gakumÈro ahosi, tasmÈ attanÈ diÔÔhakÈraÓaÑ Èhari. 

 PaÒcamavatthusmimpi atÊte KosalarÈjÈ BÈrÈÓasirajjaÑ gahetvÈ 
BÈrÈÓasiraÒÒo aggamahesiÑ gabbhinimpi aggamahesiÑ katvÈ 
sakanagarameva 
______________________________________________________________ 
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gato. SÈ aparabhÈge puttaÑ vijÈyi. RÈjÈ aputtakattÈ taÑ puttasinehena 
posetvÈ sabbasippÈni sikkhÈpetvÈ vayappattaÑ “attano pitu santakaÑ rajjaÑ 
gaÓhÈ”ti pesesi. So tattha gantvÈ rajjaÑ kÈresi. Athassa mÈtÈ “puttaÑ 
passitukÈmÈmhÊ”ti KosalarÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ mahÈparivÈrÈ BÈrÈÓasiÑ 
gacchantÊ dvinnaÑ raÔÔhÈnaÑ antare ekasmiÑ nigame nivÈsaÑ gaÓhi. 
Tattheveko PaÒcÈlacaÓÉo nÈma brÈhmaÓakumÈro atthi abhir|po. So tassÈ 
paÓÓÈkÈraÑ upanÈmesi. SÈ taÑ disvÈ paÔibaddhacittÈ tena saddhiÑ 
pÈpakammaÑ katvÈ katipÈhaÑ tattheva vÊtinÈmetvÈ BÈrÈÓasiÑ gantvÈ 
puttaÑ disvÈ khippaÑ nivattitvÈ puna tasmiÑyeva nigame nivÈsaÑ gahetvÈ 
katipÈhaÑ tena saddhiÑ anÈcÈraÑ caritvÈ KosalanagaraÑ gatÈ. SÈ tato 
paÔÔhÈya na cirasseva taÑ taÑ kÈraÓaÑ vatvÈ “puttassa santikaÑ 
gacchÈmÊ”ti rÈjÈnaÑ ÈpucchitvÈ gacchantÊ ca ÈgacchantÊ ca tasmiÑ nigame 
aÉÉhamÈsamattaÑ tena saddhiÑ anÈcÈraÑ cari. Samma PuÓÓamukha itthiyo 
nÈmetÈ dussÊlÈ musÈvÈdiniyoti idampi atÊtaÑ dassento mahÈsatto 
“evaÒhetan”ti-ÈdimÈha. 

 Tattha Brahmadattassa mÈtaranti BÈrÈÓasirajjaÑ kÈrentassa 
BrahmadattakumÈrassa mÈtaraÑ. TadÈ kira kuÓÈlo PaÒcÈlacaÓÉo ahosi, 
tasmÈ taÑ attanÈ ÒÈtakÈraÓaÑ dassento evamÈha. 

 EtÈ cÈti samma PuÓÓamukha etÈva paÒca itthiyo pÈpamakaÑsu, na 
aÒÒÈti saÒÒaÑ mÈ kari, atha kho etÈ ca aÒÒÈ ca bah| pÈpakammakÈrikÈti. 
ImasmiÑ ÔhÈne ÔhatvÈ loke aticÈrinÊnaÑ vatth|ni kathetabbÈni. JagatÊti 
yathÈ jagatisa~khÈtÈ mahÊ samÈnarattÈ1 paÔighÈbhÈvena sabbesu 
samÈnarattÈ hutvÈ sÈ vasundharÈ itarÊtarÈpatiÔÔhÈ uttamÈnaÒca adhamÈnaÒca 
patiÔÔhÈ hoti, tathÈ itthiyopi kilesavasena sabbesampi uttamÈdhamÈnaÑ 
patiÔÔhÈ honti. Itthiyo hi okÈsaÑ labhamÈnÈ kenaci saddhiÑ pÈpakaÑ 
karonti nÈma. SabbasahÈti yathÈ ca sÈ sabbameva sahati na phandati na 
kuppati na calati, tathÈ itthiyo sabbepi purise lokassÈdavasena sahanti. Sace 
tÈsaÑ koci puriso citte, patiÔÔhito hoti, tassa rakkhaÓatthaÑ na phandanti na 
calanti na kolÈhalaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈnarattÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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karonti. YathÈ ca sÈ na kuppati na calati, evaÑ itthiyopi methunadhammena 
na kuppanti na calanti, na sakkÈ tena p|retuÑ. 

 VÈÄamigoti duÔÔhamigo. PaÒcÈvudhoti1 mukhassa ceva catunnaÒca 
caraÓÈnaÑ vasenetaÑ vuttaÑ. Suruddhoti suluddho2 supharuso. 
Tathitthiyoti yathÈ hi sÊhassa mukhaÒceva cattÈro ca hatthapÈdÈti 
paÒcÈvudhÈni, tathÈ itthÊnampi r|pasaddagandharasaphoÔÔhabbÈni 
paÒcÈvudhÈni. YathÈ so attano bhakkhaÑ gaÓhanto tehipi paÒcahi gaÓhÈti, 
tathÈ tÈpi kilesabhakkhaÑ gaÓhamÈnÈ r|pÈdÊhi Èvudhehi paharitvÈ gaÓhanti. 
YathÈ so kakkhaÄo pasayha khÈdati, evaÑ etÈpi kakkhaÄÈ pasayhakhÈdikÈ. 
TathÈ hetÈ thirasÊlepi3 purise attano balena pasayhakÈraÑ katvÈ sÊlavinÈsaÑ 
pÈpenti. YathÈ so parahiÑsane rato, evametÈpi kilesavasena parahiÑsane 
ratÈ. TÈyoti tÈ evaÑ aguÓasamannÈgatÈ na vissase naro. 

 Gamaniyoti gaÓikÈyo. IdaÑ vuttaÑ hoti–samma PuÓÓamukha yÈnetÈni 
itthÊnaÑ “vesiyo”ti-ÈdÊni nÈmÈni, na etÈni tÈsaÑ sabhÈvanÈmÈni. Na he’tÈ 
vesiyo nÈma gamaniyo nÈma bandhakiyo nÈma, sabhÈvanÈmato pana 
vadhikÈyo nÈma etÈyo, yÈ etÈ vesiyo nÈriyo gamaniyoti vuccanti. 
VadhikÈyoti sÈmikaghÈtikÈyo. SvÈyamattho MahÈhaÑsajÈtakena4 
dÊpetabbo. VuttaÑ hetaÑ– 

  “MÈyÈ cetÈ marÊcÊ ca, sokÈ rogÈ cupaddavÈ. 
  KharÈ ca bandhanÈ cetÈ, maccupÈsÈ guhÈsayÈ. 
  TÈsu yo vissase poso, so naresu narÈdhamo”ti. 

 VeÓikatÈti kataveÓiyo. YathÈ hi moÄiÑ bandhitvÈ aÔaviyaÑ Ôhitacoro 
dhanaÑ vilumpati, evametÈpi kilesavasaÑ netvÈ dhanaÑ vilumpanti. 
MadirÈ’va diddhÈti visamissakÈ surÈ viya. YathÈ sÈ vikÈraÑ dasseti, 
evametÈpi aÒÒesu purisesu sÈrattÈ kiccÈkiccaÑ ajÈnantiyo aÒÒasmiÑ 
kattabbe aÒÒameva karontiyo vikÈraÑ dassenti. VÈcÈsanthutiyoti yathÈ 
vÈÓijo attano bhaÓÉassa vaÓÓameva bhaÓati, 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒcahatthoti (SÊ, I) 2. Suluddo (SÊ, I) 3. VarasÊlepi (Ka) 4. Khu 6. 93 piÔÔhe. 
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evametÈpi attano aguÓaÑ paÔicchÈdetvÈ guÓameva pakÈsenti. 
ViparivattÈyoti yathÈ issamigassa si~gaÑ parivattitvÈ ÔhitaÑ, evaÑ 
lahucittatÈya viparivattÈyova honti. UragamivÈti urago viya musÈvÈditÈya 
dujivhÈ nÈma. SobbhamivÈti yathÈ padarapaÔicchanno g|thak|po, evaÑ 
vatthÈla~kÈrapaÔicchannÈ hutvÈ vicaranti. YathÈ ca kacavarehi paÔicchanno 
ÈvÈÔo akkanto pÈdadukkhaÑ janeti, evametÈpi vissÈsena upaseviyamÈnÈ. 
PÈtÈlamivÈti yathÈ mahÈsamudde pÈtÈlaÑ dupp|raÑ, evametÈpi methunena 
vijÈyanena ala~kÈrenÈti tÊhi dupp|rÈ. TenevÈha “tiÓÓaÑ bhikkhave 
dhammÈnaÑ atitto mÈtugÈmo”ti-Èdi. 

 RakkhasÊ viyÈti yathÈ rakkhasÊ nÈma maÑsagiddhatÈya dhanena na 
sakkÈ tosetuÑ, bahumpi dhanaÑ paÔikkhipitvÈ maÑsameva pattheti, 
evametÈpi methunagiddhatÈya bahunÈpi dhanena na tussanti, dhanaÑ 
agaÓetvÈ methunameva patthenti. YamovÈti yathÈ yamo ekantaharo na kiÒci 
pariharati, evametÈpi jÈtisampannÈdÊsu na kaÒci pariharanti, sabbaÑ 
kilesavasena sÊlÈdivinÈsaÑ pÈpetvÈ dutiyacittavÈre nirayaÑ upanenti. 
SikhÊrivÈti yathÈ sikhÊ sucimpi asucimpi sabbaÑ bhakkhayati, tathetÈpi 
hÊnuttame sabbe sevanti. NadÊ-upamÈyampi eseva nayo. YenakÈmaÑcarÈti 
bhummatthe karaÓavacanaÑ, yattha etÈsaÑ kÈmo hoti, tattheva dhÈvanti. 
Ner|ti himavati eko suvaÓÓapabbato, taÑ upagatÈ kÈkÈpi suvaÓÓavaÓÓÈva 
honti. YathÈ so, evaÑ etÈpi nibbisesakarÈ attÈnaÑ upagataÑ ekasadisaÑ 
katvÈ passanti. 

 Visarukkhoti ambasadiso kiÑ pakkarukkho. So niccameva phalati, 
vaÓÓÈdisampanno ca hoti, tena naÑ nirÈsa~kÈ paribhuÒjitvÈ maranti, 
evameva tÈpi r|pÈdivasena niccaphalitÈ ramaÓÊyÈ viya khÈyanti. 
SeviyamÈnÈ pana pamÈdaÑ uppÈdetvÈ apÈyesu pÈtenti. Tena vuttaÑ– 

  “ŒyatiÑ dosaÑ naÒÒÈya, yo kÈme paÔisevati. 
  VipÈkante hananti naÑ, kiÑ pakkamiva bhakkhitan”ti1. 

yathÈ vÈ visarukkho niccaphalito2 sadÈ anatthÈvaho hoti, evametÈpi 
sÊlÈdivinÈsanavasena. YathÈ3 visarukkhassa m|lampi tacopi pattampi 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 5. 20 piÔÔhe. 2. NiccaphalattÈ (SyÈ, Ka) 3. YathÈ vÈ (SyÈ) 
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pupphampi phalampi visamevÈti niccaphalo, tatheva tÈsaÑ r|pampi -pa- 
phoÔÔhabbampi visamevÈti visarukkho viya niccaphalitÈyoti. 

 “Panu’ttare’tthÈ”ti gÈthÈbandhena tamatthaÑ pÈkaÔaÑ kÈtuÑ evamÈha. 
Tattha ratanantakaritthiyoti sÈmikehi dukkhasambhatÈnaÑ ratanÈnaÑ 
antarÈyakarÈ itthiyo etÈni paresaÑ datvÈ anÈcÈraÑ caranti. 

 Ito paraÑ nÈnappakÈrena attano dhammakathÈvilÈsaÑ dassento Èha–  

“CattÈrimÈni samma PuÓÓamukha yÈni (vatth|ni kicce jÈte 
anatthacarÈni bhavanti, tÈni)1 parakule na vÈsetabbÈni, goÓaÑ dhenuÑ 
yÈnaÑ bhariyÈ. CattÈri etÈni paÓÉito dhanÈni2 gharÈ na vippavÈsaye. 
Bhavati ca panu’ttare’ttha vÈkyaÑ– 

 
 296. ‘GoÓaÑ dhenuÒca yÈnaÒca, bhariyaÑ ÒÈtikule na vÈsaye. 
 BhaÒjanti rathaÑ ayÈnakÈ, ativÈhena hananti pu~gavaÑ. 
 Dohena hananti vacchakaÑ, bhariyÈ ÒÈtikule padussatÊ’ti. 

Cha imÈni samma PuÓÓamukha yÈni vatth|ni kicce jÈte 
anatthacarÈni3 bhavanti– 

 
 297. ‘AguÓaÑ dhanu ÒÈtikule ca bhariyÈ, 
 PÈraÑ nÈvÈ akkhabhaggaÒca yÈnaÑ. 
 D|re mitto pÈpasahÈyako ca, 
 Kicce jÈte anatthacarÈni bhavantÊ’ti. 

AÔÔhahi khalu samma PuÓÓamukha ÔhÈnehi itthÊ sÈmikaÑ 
avajÈnÈti–daliddatÈ, ÈturatÈ, jiÓÓatÈ, surÈsoÓÉatÈ, muddhatÈ, pamattatÈ, 
sabbakiccesu anuvattanatÈ, sabbadhana-anuppadÈnena. Imehi khalu 
samma PuÓÓamukha aÔÔhahi ÔhÈnehi itthÊ sÈmikaÑ avajÈnÈti. Bhavati ca 
panu’ttare’ttha vÈkyaÑ– 

______________________________________________________________ 
 1. (  ) SÊ-SyÈ-potthakesu natthi. 2. YÈni (SÊ, SyÈ, I) 3. AnatthacÈrinÊ (SÊ, SyÈ) 
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 298. ‘DaliddaÑ ÈturaÒcÈpi, jiÓÓakaÑ surasoÓÉakaÑ. 
 PamattaÑ muddhapattaÒca, sabbakiccesu1 hÈpanaÑ. 
 SabbakÈmappadÈnena, avajÈnÈti sÈmikan’ti. 

Navahi khalu samma PuÓÓamukha ÔhÈnehi itthÊ padosamoharati–
ÈrÈmagamanasÊlÈ ca hoti, uyyÈnagamanasÊlÈ ca hoti, 
nadÊtitthagamanasÊlÈ  ca hoti, ÒÈtikulagamanasÊlÈ ca hoti, 
parakulagamanasÊlÈ ca hoti, ÈdÈsadussamaÓÉanÈnuyogamanuyuttasÊlÈ 
ca hoti, majjapÈyinÊ ca hoti, nillokanasÊlÈ ca hoti, sadvÈraÔÔhÈyinÊ ca 
hoti. Imehi khalu samma PuÓÓamukha navahi ÔhÈnehi itthÊ 
padosamÈharati. Bhavati ca panu’ttare’ttha vÈkyaÑ– 

 
 299. ‘ŒrÈmasÊlÈ ca uyyÈnaÑ, nadÊ ÒÈti parakulaÑ. 
 ŒdÈsadussamaÓÉanamanuyuttÈ, yÈ citthÊ majjapÈyinÊ. 
 
 300. YÈ ca nillokanasÊlÈ, yÈ ca sadvÈraÔÔhÈyinÊ. 
 Navahe’tehi ÔhÈnehi, padosamÈharanti itthiyo’ti. 

CattÈlÊsÈya khalu samma PuÓÓamukha ÔhÈnehi itthÊ purisaÑ 
accÈcarati–vijambhati, vinamati, vilasati, vilajjati, nakhena nakhaÑ 
ghaÔÔeti, pÈdena pÈdaÑ akkamati, kaÔÔhena pathaviÑ vilikhati, dÈrakaÑ 
ulla~ghati ulla~ghÈpeti, kÊÄati kÊÄÈpeti, cumbati cumbÈpeti, bhuÒjati 
bhuÒjÈpeti, dadÈti, yÈcati, kata’manukaroti, uccaÑ bhÈsati, nÊcaÑ 
bhÈsati, aviccaÑ bhÈsati, viviccaÑ bhÈsati, naccena gÊtena vÈditena 
rodanena2 vilasitena vibh|sitena jagghati, pekkhati, kaÔiÑ cÈleti, 
guyhabhaÓÉakaÑ saÒcÈleti, |ruÑ vivarati, |ruÑ pidahati, thanaÑ 
dasseti, kacchaÑ dasseti, nÈbhiÑ dasseti, akkhiÑ nikhanati, bhamukaÑ 
ukkhipati, oÔÔhaÑ upalikhati, jivhaÑ nillÈleti, dussaÑ muÒcati, dussaÑ 
paÔibandhati, sirasaÑ muÒcati, sirasaÑ bandhati. Imehi khalu samma 
PuÓÓamukha cattÈlÊsÈya ÔhÈnehi itthÊ purisaÑ accÈcarati. 

______________________________________________________________ 
 1. RattaÑ kiccesu (SÊ, I) 2. Roditena (SÊ, SyÈ, I) 
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PaÒcavÊsÈya khalu samma PuÓÓamukha ÔhÈnehi itthÊ paduÔÔhÈ 
veditabbÈ bhavati–sÈmikassa pavÈsaÑ vaÓÓeti, pavuÔÔhaÑ na sarati, 
ÈgataÑ nÈbhinandati, avaÓÓaÑ tassa bhaÓati, vaÓÓaÑ tassa na bhaÓati, 
anatthaÑ tassa carati, atthaÑ tassa na carati, akiccaÑ tassa karoti, 
kiccaÑ tassa na karoti, paridahitvÈ sayati, parammukhÊ nipajjati, 
parivattakajÈtÈ kho pana hoti ku~kumiyajÈtÈ, dÊghaÑ assasati, dukkhaÑ 
vedayati, uccÈrapassÈvaÑ abhiÓhaÑ gacchati, vilomamÈcarati, 
parapurisasaddaÑ sutvÈ kaÓÓasotaÑ vivaramodahati1, nihatabhogÈ kho 
pana hoti, paÔivissakehi santhavaÑ karoti, nikkhantapÈdÈ kho pana hoti 
visikhÈnucÈrinÊ, aticÈrinÊ kho pana hoti niccaÑ sÈmike agÈravÈ 
paduÔÔhamanasa~kappÈ, abhiÓhaÑ dvÈre tiÔÔhati, kacchÈni a~gÈni 
thanÈni dasseti, disodisaÑ gantvÈ pekkhati. Imehi khalu samma 
PuÓÓamukha paÒcavÊsÈya ÔhÈnehi itthÊ paduÔÔhÈ veditabbÈ bhavati. 
Bhavati ca panu’ttare’ttha vÈkyaÑ– 

 
 301. ‘PavÈsaÑ tassa vaÓÓeti, gataÑ tassa na socati. 
 DisvÈna patimÈgataÑ nÈbhinandati, 
 BhattÈravaÓÓaÑ na kadÈci bhÈsati. 
 Ete paduÔÔhÈya bhavanti lakkhaÓÈ. 
 
 302. AnatthaÑ tassa carati asaÒÒatÈ, 
 AtthaÒca hÈpeti akiccakÈrinÊ. 
 ParidahitvÈ sayati parammukhÊ, 
 Ete paduÔÔhÈya bhavanti lakkhaÓÈ. 
 
 303. ParivattajÈtÈ ca bhavati ku~kumÊ, 
 DÊghaÒca assasati dukkhavedinÊ. 
 UccÈrapassÈvamabhiÓhaÑ gacchati, 
 Ete paduÔÔhÈya bhavanti lakkhaÓÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vivarati tamodahati (I) 
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 304. Viloma’mÈcarati akiccakÈrinÊ, 
 SaddaÑ nisÈmeti parassa bhÈsato. 
 NihatabhogÈ ca karoti santhavaÑ, 
 Ete paduÔÔhÈya bhavanti lakkhaÓÈ. 
 
 305. Kicchena laddhaÑ kasirÈ’bhataÑ dhanaÑ, 
 VittaÑ vinÈseti dukkhena sambhataÑ. 
 PaÔivissakehi ca karoti santhavaÑ, 
 Ete paduÔÔhÈya bhavanti lakkhaÓÈ. 
 
 306. NikkhantapÈdÈ visikhÈnucÈrinÊ, 
 NiccaÒca sÈmimhi paduÔÔhamÈnasÈ. 
 AticÈrinÊ hoti apetagÈravÈ, 
 Ete paduÔÔhÈya bhavanti lakkhaÓÈ. 
 
 307. AbhikkhaÓaÑ tiÔÔhati dvÈram|le, 
 ThanÈni kacchÈni ca dassayantÊ. 
 DisodisaÑ pekkhati bhantacittÈ, 
 Ete paduÔÔhÈya bhavanti lakkhaÓÈ. 
 
 308. SabbÈ nadÊ va~kagatÊ, sabbe kaÔÔhamayÈ vanÈ. 
 Sabbi’tthiyo kare pÈpaÑ, labhamÈne nivÈtake. 
 
 309. Sace labhetha khaÓaÑ vÈ raho vÈ, 
 NivÈtakaÑ vÈpi labhetha tÈdisaÑ. 
 SabbÈva itthÊ kayiruÑ nu pÈpaÑ, 
 AÒÒaÑ alattha pÊÔhasappinÈpi saddhiÑ. 
 
 310. NarÈna’mÈrÈmakarÈsu nÈrisu, 
 AnekacittÈsu aniggahÈsu ca. 
 Sabbattha nÈpÊtikarÈpi ce siyÈ, 
 Na vissase titthasamÈ hi nÈriyo’ti”. 

 Tattha goÓaÑ dhenunti li~gavipallÈsena vuttaÑ. ©Ètikule padussatÊti 
tattha sÈ nibbhayÈ hutvÈ taruÓakÈlato paÔÔhÈya vissÈsakehi 
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dÈsÈdÊhipi saddhiÑ anÈcÈraÑ carati, ÒÈtakÈ ÒatvÈpi niggahaÑ na karonti, 
attano akittiÑ pariharamÈnÈ ajÈnantÈ viya honti. AnatthacarÈnÊti 
acaritabbÈni atthÈni1, akiccakÈrÈnÊti attho. AguÓanti jiyÈrahitaÑ. 
PÈpasahÈyakoti dummitto. 

 DaliddatÈti daliddatÈya. Sesapadesupi eseva nayo. Tattha daliddo 
ala~kÈrÈdÊnaÑ abhÈvato kilesena sa~gaÓhituÑ na sakkotÊti taÑ avajÈnÈti. 
GilÈno vatthukÈmakilesakÈmehi sa~gaÓhituÑ na sakkoti. JarÈjiÓÓo 
kÈyikavÈcasikakhiÉÉÈratisamattho na hoti. SurÈsoÓÉo tassÈ 
hatthapiÄandhanÈdÊnipi surÈgharaÒÒeva paveseti. Muddho andhabÈlo 
ratikusalo na hoti. Pamatto dÈsisoÓÉo hutvÈ gharadÈsÊhi saddhiÑ saÑvasati, 
bhariyaÑ pana akkosati paribhÈsati, tena naÑ avajÈnÈti. Sabbakiccesu 
anuvattantaÑ “ayaÑ nittejo, mameva anuvattatÊ”ti taÑ akkosati paribhÈsati. 
Yo pana sabbaÑ dhanaÑ anuppadeti kuÔumbaÑ paÔicchÈpeti, tassa bhariyÈ 
sabbaÑ dhanasÈraÑ hatthe katvÈ taÑ dÈsaÑ viya avajÈnÈti, icchamÈnÈ “ko 
tayÈ attho”ti gharatopi naÑ nikkaÉÉhati. Muddhapattanti 
muddhabhÈvappattaÑ.  

 PadosamÈharatÊti sÈmike padosaÑ Èharati dussati, pÈpakammaÑ 
karotÊti attho. ŒrÈmagamanasÊlÈti sÈmikaÑ ÈpucchÈ vÈ anÈpucchÈ vÈ 
abhiÓhaÑ pupphÈrÈmÈdÊsu aÒÒataraÑ gantvÈ tattha anÈcÈraÑ caritvÈ “ajja 
mayÈ ÈrÈme rukkhadevatÈya balikammaÑ katan”ti-ÈdÊni vatvÈ bÈlasÈmikaÑ 
saÒÒÈpeti. PaÓÉito pana “addhÈ esÈ tattha anÈcÈraÑ caratÊ”ti puna tassÈ 
gantuÑ na deti. EvaÑ sabbapadesupi attho veditabbo. Parakulanti 
sandiÔÔhasambhattÈdÊnaÑ gehaÑ. TaÑ sÈ “asukakule me vaÉÉhi payojitÈ 
atthi, tÈvakÈlikaÑ dinnakaÑ atthi, taÑ sÈdhemÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ gacchati. 
NillokanasÊlÈti vÈtapÈnantarÈdÊhi olokanasÊlÈ. SadvÈraÔÔhÈyinÊti2 attano 
a~gapacca~gÈni dassentÊ sadvÈre3 tiÔÔhati. 

 AccÈcaratÊti4 atikkamma carati5, sÈmikassa santike ÔhitÈva aÒÒassa 
nimittaÑ dassetÊti attho. VijambhatÊti “ahaÑ taÑ disvÈ vijambhissÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. AnatthacÈrinÊti anÈsiÑsitabba-atthÈ (SÊ, I) 2. PadvÈraÔÔhÈyinÊti (SÊ, SyÈ, I) 
 3. PadvÈre (SÊ, SyÈ, I) 4. AccÈvadatÊti (SÊ, SyÈ, I) 5. Vadati (SÊ, SyÈ, I) 
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tÈya saÒÒÈya okÈsassa atthibhÈvaÑ vÈ natthibhÈvaÑ vÈ jÈneyyÈsÊ”ti 
paÔhamameva katasa~ketÈ vÈ hutvÈ akatasa~ketÈ vÈpi “evaÑ esa mayi 
bajjhissatÊ”ti sÈmikassa passe ÔhitÈva vijambhati vijambhanaÑ dasseti. 
VinamatÊti kiÒcideva bh|miyaÑ pÈtetvÈ taÑ ukkhipantÊ viya onamitvÈ 
piÔÔhiÑ dasseti. VilasatÊti gamanÈdÊhi vÈ iriyÈpathehi ala~kÈrena vÈ vilÈsaÑ 
dasseti. VilajjatÊti lajjantÊ viya vatthena sarÊraÑ chÈdeti, kavÈÔaÑ vÈ bhittiÑ 
vÈ allÊyati. NakhenÈti pÈdanakhena pÈdanakhaÑ, hatthanakhena 
hatthanakhaÑ ghaÔÔeti. KaÔÔhenÈti daÓÉakena. DÈrakanti attano vÈ puttaÑ 
aÒÒassa1 vÈ puttaÑ gahetvÈ ukkhipati vÈ ukkhipÈpeti vÈ. KÊÄatÊti sayaÑ vÈ 
kÊÄati, dÈrakaÑ vÈ kÊÄÈpeti. CumbanÈdÊsupi eseva nayo. DadÈtÊti tassa 
kiÒcideva phalaÑ vÈ pupphaÑ vÈ deti. YÈcatÊti tameva paÔiyÈcati. 
AnukarotÊti dÈrakena kataÑ kataÑ anukaroti. Uccanti mahÈsaddavasena vÈ 
thomanavasena vÈ uccaÑ. NÊcanti mandasaddavasena vÈ amanÈpavacanena 
vÈ paribhavavacanena vÈ nÊcaÑ. Aviccanti bahujanamajjhe appaÔicchannaÑ. 
Viviccanti raho paÔicchannaÑ. NaccenÈti etehi naccÈdÊhi nimittaÑ karoti. 
Tattha roditena nimittakaraÓena rattiÑ deve vassante vÈtapÈnena hatthiÑ 
ÈropetvÈ seÔÔhiputtena nÊtÈya purohitabrÈhmaÓiyÈ vatthu kathetabbaÑ. 
JagghatÊti mahÈhasitaÑ hasati, evampi nimittaÑ karoti. Kacchanti 
upakacchakaÑ. UpalikhatÊti dantehi upalikhati2. Sirasanti kesavaÔÔiÑ. EvaÑ 
kesÈnaÑ mocanabandhanehipi parapurisÈnaÑ nimittaÑ karoti, niyÈmetvÈ vÈ 
aniyÈmetvÈ vÈ kocideva sÈrajjissatÊtipi karotiyeva. 

 PaduÔÔhÈ veditabbÈ bhavatÊti ayaÑ mayi paduÔÔhÈ kuddhÈ, kujjhitvÈ ca 
pana micchÈcÈraÑ caratÊti paÓÉitena veditabbÈ bhavati. PavÈsanti 
“asukagÈme payuttaÑ dhanaÑ nassati, gaccha taÑ sÈdhehi, vohÈraÑ 
karohÊ”ti-ÈdÊni vatvÈ tasmiÑ gate anÈcÈraÑ caritukÈmÈ pavÈsaÑ vaÓÓeti. 
Anatthanti avaÉÉhiÑ. Akiccanti akattabbayuttakaÑ. ParidahitvÈti gÈÄhaÑ 
nivÈsetvÈ. ParivattakajÈtÈti ito cito ca parivattamÈnÈ. Ku~kumiyajÈtÈti 
kolÈhalajÈtÈ pÈdam|le nipannÈ paricÈrikÈ uÔÔhÈpeti, dÊpaÑ jÈlÈpeti, 
nÈnappakÈraÑ kolÈhalaÑ karoti, tassa kilesaratiÑ nÈseti. DukkhaÑ 
vedayatÊti sÊsaÑ me rujjatÊti-ÈdÊni vadati. VilomamÈcaratÊti  
______________________________________________________________ 
 1. AÒÒissÈ (SÊ) 
 2. PalikhatÊti dantehi likhati (SÊ, I), palikkhatÊti dantehi palikkhati (SyÈ) 
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ÈhÈraÑ sÊtalaÑ icchantassa uÓhaÑ detÊti-ÈdÊnaÑ vasena paccanÊkavutti hoti. 
NihatabhogÈti sÈmikena dukkhasambhatÈnaÑ bhogÈnaÑ surÈlolatÈdÊhi 
vinÈsikÈ. Santhavanti kilesavasena santhavaÑ karoti. NikkhantapÈdÈti 
jÈrassa upadhÈraÓatthÈya nikkhantapÈdÈ. SÈmiketi patimhi agÈravena ca 
paduÔÔhamÈnasÈya ca aticÈrinÊ hoti. 

 Sabbitthiyoti ÔhapetvÈ vipassanÈya tanukatakilesÈ sesÈ sabbÈ itthiyo 
pÈpaÑ kareyyuÑ. LabhamÈneti labbhamÈne, saÑvijjamÈneti attho. 
NivÈtaketi rahomantanake paribhedake. KhaÓaÑ vÈ raho vÈti 
pÈpakaraÓatthÈya okÈsaÑ vÈ paÔicchannaÔÔhÈnaÑ vÈ. KayiruÑ n|ti ettha n|-
ti1 nipÈtamattaÑ. AlatthÈti aladdhÈ. Ayameva vÈ pÈÔho, aÒÒaÑ 
sampannapurisaÑ alabhitvÈ pÊÔhasappinÈpi tato paÔikk|latarenÈpi pÈpaÑ 
kareyyuÑ. ŒrÈmakarÈs|ti abhiratikÈrikÈsu. AniggahÈs|ti niggahena 
vinetuÑ asakkuÓeyyÈsu. TitthasamÈti yathÈ titthaÑ uttamÈdhamesu na kaÒci 
nhÈyantaÑ vÈreti, tathÈ etÈpi raho vÈ khaÓe vÈ nivÈtake vÈ sati na kaÒci 
paÔikkhipanti. 

 TathÈ hi atÊte BÈrÈÓasiyaÑ KaÓÉarÊ2 nÈma rÈjÈ ahosi uttamar|padharo. 
Tassa devasikaÑ amaccÈ3 gandhakaraÓÉakasahassaÑ Èharanti. Tenassa 
nivesane paribhaÓÉaÑ katvÈ gandhakaraÓÉake phÈletvÈ gandhadÈr|ni katvÈ 
ÈhÈraÑ pacanti. BhariyÈpissa abhir|pÈ ahosi nÈmena KinnarÈ nÈma. 
Purohitopissa samavayo PaÒcÈlacaÓÉo nÈma buddhisampanno ahosi. RaÒÒo 
pana pÈsÈdaÑ nissÈya antopÈkÈre jamburukkho nibbatti, tassa sÈkhÈ 
pÈkÈramatthake olambati. Tassa chÈyÈya jeguccho dussaÓÔhÈno pÊÔhasappÊ 
vasati. AthekadivasaÑ KinnarÈ devÊ vÈtapÈnena olokentÊ taÑ disvÈ 
paÔibaddhacittÈ hutvÈ rattiÑ rÈjÈnaÑ ratiyÈ sa~gaÓhitvÈ tasmiÑ niddaÑ 
okkante saÓikaÑ uÔÔhÈyÈsanÈ nÈnaggarasabhojanaÑ suvaÓÓasarake 
pakkhipitvÈ uccha~ge katvÈ sÈÔakarajjuyÈ vÈtapÈnena otaritvÈ jambuÑ 
Èruyha sÈkhÈya oruyha pÊÔhasappiÑ bhojetvÈ pÈpaÑ katvÈ Ègatamaggeneva 
pÈsÈdaÑ Èruyha gandhehi 
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sarÊraÑ ubbaÔÔetvÈ raÒÒÈ saddhiÑ nipajji. EtenupÈyena nibaddhaÑ tena 
saddhiÑ pÈpaÑ karoti. RÈjÈ pana na jÈnÈti. 

 So ekadivasaÑ nagaraÑ padakkhiÓaÑ katvÈ nivesanaÑ pavesanto 
jambuchÈyÈya sayitaÑ paramakÈruÒÒappattaÑ pÊÔhasappiÑ disvÈ purohitaÑ 
Èha “passetaÑ manussapetan”ti. Œma passÈmi devÈti. Api nu kho samma 
evar|paÑ paÔikk|laÑ kÈci itthÊ chandarÈgavasena upagaccheyyÈti. TaÑ 
kathaÑ sutvÈ pÊÔhasappÊ mÈnaÑ janetvÈ “ayaÑ rÈjÈ kiÑ katheti, attano 
deviyÈ mama santikaÑ ÈgamanaÑ na jÈnÈti maÒÒe”ti jamburukkhassa 
aÒjaliÑ paggahetvÈ “suÓa sÈmi jamburukkhe nibbattadevate, ÔhapetvÈ taÑ 
aÒÒo etaÑ kÈraÓaÑ na jÈnÈtÊ”ti Èha. Purohito tassa kiriyaÑ disvÈ cintesi 
“addhÈ raÒÒo aggamahesÊ jamburukkhena gantvÈ iminÈ saddhiÑ pÈpaÑ 
karotÊ”ti. So rÈjÈnaÑ pucchi “mahÈrÈja deviyÈ te rattibhÈge sarÊrasamphasso 
kÊdiso hotÊ”ti. Samma aÒÒaÑ na passÈmi, majjhimayÈme panassÈ sarÊraÑ 
sÊtalaÑ hotÊti. Tena hi deva tiÔÔhatu aÒÒÈ itthÊ, aggamahesÊ te KinnarÈdevÊ 
iminÈ saddhiÑ pÈpaÑ karotÊti. Samma kiÑ vadesi, evar|pÈ 
paramavilÈsasampannÈ kiÑ iminÈ paramajegucchena saddhiÑ 
abhiramissatÊti. Tena hi naÑ deva pariggaÓhÈhÊti. 

 So “sÈdh|”ti rattiÑ bhuttasÈyamÈso tÈya saddhiÑ nipajjitvÈ 
“pariggaÓhissÈmi nan”ti pakatiyÈ niddupagamanavelÈya niddupagato viya 
ahosi. SÈpi uÔÔhÈya tatheva akÈsi. RÈjÈ tassÈ anupadaÒÒeva gantvÈ 
jambuchÈyaÑ nissÈya aÔÔhÈsi. PÊÔhasappÊ deviyÈ kujjhitvÈ “tvaÑ ajja 
aticirÈyitvÈ ÈgatÈ”ti hatthena kaÓÓasa~khalikaÑ pahari. Atha naÑ “mÈ maÑ 
kujjhi sÈmi, raÒÒo niddupagamanaÑ olokesin”ti vatvÈ tassa gehe 
pÈdaparicÈrikÈ viya ahosi. Tena panassÈ pahÈrena sÊhamukhakuÓÉalaÑ 
kaÓÓato gaÄitvÈ raÒÒo pÈdam|le pati. RÈjÈ “vaÔÔissati ettakan”ti taÑ gahetvÈ 
gato. SÈpi tena saddhiÑ aticaritvÈ purimaniyÈmeneva gantvÈ raÒÒÈ saddhiÑ 
nipajjituÑ Èrabhi. RÈjÈ paÔikkhipitvÈ punadivase “KinnarÈdevÊ mayÈ dinnaÑ 
sabbÈla~kÈraÑ ala~karitvÈ et|”ti ÈÓÈpesi. SÈ “sÊhamukhakuÓÉalaÑ me 
suvaÓÓakÈrassa santike”ti vatvÈ nÈgami, puna pesite ca pana ekakuÓÉalÈva 
ÈgamÈsi. RÈjÈ pucchi “kahaÑ te kuÓÉalan”ti. SuvaÓÓakÈrassa 

 



474 KhuddakanikÈya 

santiketi. SuvaÓÓakÈraÑ pakkosÈpetvÈ “kiÑ kÈraÓÈ imissÈ kuÓÉalaÑ na 
desÊ”ti Èha. NÈhaÑ gaÓhÈmi devÈti. RÈjÈ tassÈ kujjhitvÈ “pÈpe caÓÉÈli 
mÈdisena te suvaÓÓakÈrena bhavitabban”ti vatvÈ taÑ kuÓÉalaÑ tassÈ purato 
khipitvÈ purohitaÑ Èha “samma saccaÑ tayÈ vuttaÑ, gaccha sÊsamassÈ 
chedÈpehÊ”ti. So taÑ rÈjageheyeva ekasmiÑ padese ÔhapetvÈ rÈjÈnaÑ 
upasa~kamitvÈ “deva mÈ KinnarÈdeviyÈ kujjhittha, sabbÈ itthiyo 
evar|pÈyeva. Sacepi itthÊnaÑ dussÊlabhÈvaÑ ÒÈtukÈmosi, dassessÈmi te 
etÈsaÑ pÈpakaÒceva bahumÈyÈbhÈvaÒca, ehi aÒÒÈtakavesena janapadaÑ 
carÈmÈ”ti Èha. 

 RÈjÈ “sÈdh|”ti mÈtaraÑ rajjaÑ paÔicchÈpetvÈ tena saddhiÑ cÈrikaÑ 
pakkÈmi. TesaÑ yojanaÑ maggaÑ1 gantvÈ mahÈmagge nisinnÈnaÑyeva 
eko kuÔumbiko puttassatthÈya ma~galaÑ katvÈ ekaÑ kumÈrikaÑ 
paÔicchannayÈne nisÊdÈpetvÈ mahantena parivÈrena gacchati. TaÑ disvÈ 
purohito rÈjÈnaÑ Èha “sace icchasi, imaÑ kumÈrikaÑ tayÈ saddhiÑ pÈpaÑ 
kÈretuÑ sakkÈ devÈ”ti. KiÑ kathesi, mahÈparivÈrÈ esÈ, na sakkÈ sammÈti. 
Purohito “tena hi passa devÈ”ti purato gantvÈ maggato avid|re sÈÓiyÈ 
parikkhipitvÈ rÈjÈnaÑ antosÈÓiyaÑ katvÈ sayaÑ maggapasse rodanto nisÊdi. 
Atha naÑ so kuÔumbiko disvÈ “tÈta kasmÈ rodasÊ”ti pucchi. BhariyÈ me 
garubhÈrÈ, taÑ kulagharaÑ netuÑ maggapaÔipannosmi, tassÈ 
antarÈmaggeyeva gabbho cali, esÈ antosÈÓiyaÑ kilamati, kÈcissÈ itthÊ 
santike natthi, mayÈpi tattha gantuÑ na sakkÈ, na jÈnÈmi ‘kiÑ bhavissatÊ’ti, 
ekaÑ itthiÑ laddhuÑ vaÔÔatÊti. MÈ rodi, bah| me itthiyo, ekÈ gamissatÊti. 
Tena hi ayameva kumÈrikÈ gacchatu, etissÈpi ma~galaÑ bhavissatÊti. So 
cintesi “saccaÑ vadati, suÓisÈyapi me ma~galameva, iminÈ hi nimittena sÈ 
puttadhÊtÈhi vaÉÉhissatÊ”ti tameva pesesi. SÈ tattha pavisitvÈ rÈjÈnaÑ 
disvÈva paÔibaddhacittÈ hutvÈ pÈpamakÈsi. RÈjÈpissÈ a~gulimuddikaÑ adÈsi. 
Atha naÑ katakiccaÑ nikkhamitvÈ ÈgataÑ pucchiÑsu “kiÑ vijÈtÈ”ti. 
SuvaÓÓavaÓÓaÑ puttanti. KuÔumbiko taÑ ÈdÈya 
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pÈyÈsi. Purohitopi raÒÒo santikaÑ gantvÈ “diÔÔhÈ te deva kumÈrikÈpi evaÑ 
pÈpÈ, kima~gaÑ pana aÒÒÈ, api pana te kiÒci dinnan”ti pucchi. Œma 
a~gulimuddikÈ dinnÈti. “NÈssÈ taÑ dassÈmÊ”ti vegena gantvÈ yÈnakaÑ 
gaÓhitvÈ “kimetan”ti vutte “ayaÑ me brÈhmaÓiyÈ ussÊsake ÔhapitaÑ 
muddikaÑ gahetvÈ ÈgatÈ, dehi amma muddikan”ti Èha. SÈ taÑ dadamÈnÈ 
brÈhmaÓaÑ hatthe nakhena vijjhitvÈ “gaÓha corÈ”ti adÈsi. 

 EvaÑ brÈhmaÓo nÈnÈvidhehi upÈyehi aÒÒÈpi bah| aticÈriniyo raÒÒo 
dassetvÈ “idha tÈva ettakaÑ hotu, aÒÒattha gamissÈma devÈ”ti Èha. RÈjÈ 
“sakalajambudÊpe caritepi sabbÈ itthiyo evar|pÈva bhavissanti, kiÑ no etÈhi, 
nivattÈmÈ”ti BÈrÈÓasimeva paccÈgantvÈ “mahÈrÈja itthiyo nÈma evaÑ 
pÈpadhammÈ, pakati esÈ etÈsaÑ, khamatha deva KinnarÈdeviyÈ”ti 
purohitena yÈcito khamitvÈ rÈjanivesanato naÑ nikkaÉÉhÈpesi, ÔhÈnato pana 
taÑ apanetvÈ aÒÒaÑ aggamahesiÑ akÈsi. TaÒca pÊÔhasappiÑ 
nikkaÉÉhÈpetvÈ jambusÈkhaÑ chedÈpesi. TadÈ kuÓÈlo PaÒcÈlacaÓÉo ahosi. 
Iti attanÈ diÔÔhakÈraÓameva ÈharitvÈ dassento gÈthamÈha– 
 
 311. “YaÑ ve disvÈ KaÓÉarÊkinnarÈnaÑ, 
 Sabbi’tthiyo na ramanti agÈre. 
 TaÑ tÈdisaÑ maccaÑ cajitvÈ bhariyÈ, 
 AÒÒaÑ disvÈ purisaÑ pÊÔhasappin”ti. 

 Tassattho–yaÑ ve KaÓÉarissa raÒÒo KinnarÈya deviyÈ cÈti imesaÑ 
KaÓÉarikinnarÈnaÑ virÈgakÈraÓaÑ ahosi, taÑ disvÈ jÈnitabbaÑ–
sabbi’tthiyo attano sÈmikÈnaÑ na ramanti agÈre. TathÈ hi aÒÒaÑ 
pÊÔhasappiÑ purisaÑ disvÈ taÑ rÈjÈnaÑ tÈdisaÑ ratikusalaÑ maccaÑ 
cajitvÈ bhariyÈ tena manussapetena saddhiÑ pÈpamakÈsÊti. 

 Aparopi atÊte BÈrÈÓasiyaÑ Bako nÈma rÈjÈ dhammena rajjaÑ kÈresi. 
TadÈ BÈrÈÓasiyÈ pÈcÊnadvÈravÈsino ekassa daliddassa PaÒcapÈpÊ1 nÈma 
dhÊtÈ ahosi. SÈ kira pubbepi ekÈ daliddadhÊtÈ mattikaÑ madditvÈ gehe 
bhittiÑ vilimpati. Atheko Paccekabuddho attano 
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pabbhÈraparibhaÓÉakaraÓatthaÑ “kahaÑ mattikaÑ labhissÈmÊ”ti cintetvÈ 
“BÈrÈÓasiyaÑ laddhuÑ sakkÈ”ti cÊvaraÑ pÈrupitvÈ pattahattho nagaraÑ 
pavisitvÈ tassÈ avid|re aÔÔhÈsi. SÈ kujjhitvÈ ullokentÊ paduÔÔhena manasÈ 
“mattikampi bhikkhatÊ”ti avoca. Paccekabuddho niccalova ahosi. Atha sÈ 
PaccekabuddhaÑ niccalitaÑ disvÈ puna cittaÑ pasÈdetvÈ “samaÓa 
mattikampi na labhasÊ”ti vatvÈ mahantaÑ mattikÈpiÓÉaÑ ÈharitvÈ patte 
Ôhapesi. So tÈya mattikÈya pabbhÈre paribhaÓÉamakÈsi. SÈ na cirasseva tato 
cavitvÈ tasmiÑ yeva nagare bahidvÈragÈme duggatitthiyÈ kucchimhi 
paÔisandhiÑ gaÓhi. SÈ dasamÈsaccayena mÈtu kucchito nikkhami. TassÈ 
mattikÈpiÓÉaphalena sarÊraÑ phassasampannaÑ ahosi, kujjhitvÈ ullokitattÈ 
pana hatthapÈdamukha-akkhinÈsÈni pÈpÈni vir|pÈni ahesuÑ. Tena taÑ 
“PaÒcapÈpÊ”tveva1 saÒjÈniÑsu. 

 AthekadivasaÑ BÈrÈÓasirÈjÈ rattiÑ aÒÒÈtakavesena nagaraÑ 
pariggaÓhanto taÑ padesaÑ gato. SÈpi gÈmadÈrikÈhi saddhiÑ kÊÄantÊ 
ajÈnitvÈva rÈjÈnaÑ hatthe gaÓhi. So tassÈ hatthasamphassena sakabhÈvena 
saÓÔhÈtuÑ nÈsakkhi, dibbasamphassena phuÔÔho viya ahosi. So 
phassarÈgaratto tathÈvir|pampi taÑ hatthe gahetvÈ “kassa dhÊtÈsÊ”ti 
pucchitvÈ “dvÈravÈsino”ti vutte assÈmikabhÈvaÑ pucchitvÈ “ahaÑ te 
sÈmiko bhavissÈmi, gaccha mÈtÈpitaro anujÈnÈpehÊ”ti Èha. SÈ mÈtÈpitaro 
upagantvÈ “eko amma puriso maÑ icchatÊ”ti vatvÈ “sopi duggato bhavissati, 
sace tÈdisampi icchati, sÈdh|”ti vutte gantvÈ mÈtÈpit|hi anuÒÒÈtabhÈvaÑ 
Èrocesi. So tasmiÑyeva gehe tÈya saddhiÑ vasitvÈ pÈtova rÈjanivesanaÑ 
pÈvisi. Tato paÔÔhÈyeva aÒÒÈtakavesena nibaddhaÑ tattha gacchati, aÒÒaÑ 
itthiÑ oloketumpi na icchati. 

 AthekadivasaÑ tassÈ pitu lohitapakkhandikÈ uppajji. 
AsambhinnakhÊrasappimadhusakkharayuttapÈyÈsova etassa bhesajjaÑ, taÑ 
te daliddatÈya uppÈdetuÑ na sakkonti. Tato PaÒcapÈpimÈtÈ dhÊtaraÑ Èha 
“kiÑ amma tava sÈmiko pÈyÈsaÑ uppÈdetuÑ sakkhissatÊ”ti. “Amma mama 
sÈmikena amhehipi duggatatarena bhavitabbaÑ, evaÑ santepi pucchissÈmi 
naÑ, 
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mÈ cintayÊ”ti vatvÈ tassÈgamanavelÈyaÑ dummanÈ hutvÈ nisÊdi. Atha naÑ 
rÈjÈ ÈgantvÈ “kiÑ dummanÈsÊ”ti pucchi. SÈ tamatthaÑ Èrocesi. TaÑ sutvÈ 
rÈjÈ “bhadde idaÑ atirasabhesajjaÑ1, kuto labhissÈmÊ”ti vatvÈ cintesi “na 
sakkÈ mayÈ niccakÈlaÑ evaÑ carituÑ, antarÈmagge parissayopi daÔÔhabbo, 
sace kho pana etaÑ antepuraÑ nessÈmi, etissÈ phassasampadaÑ ajÈnantÈ 
‘amhÈkaÑ rÈjÈ yakkhiniÑ gahetvÈ Ègato’ti keÄiÑ karissanti, 
sakalanagaravÈsino etissÈ samphassaÑ jÈnÈpetvÈ garahaÑ mocessÈmÊ”ti. 
Atha naÑ rÈjÈ “bhadde mÈ cintayi, ÈharissÈmi te pitu pÈyÈsan”ti vatvÈ tÈya 
saddhiÑ abhiramitvÈ rÈjanivesanaÑ gantvÈ punadivase tÈdisaÑ pÈyÈsaÑ 
pacÈpetvÈ paÓÓÈni ÈharÈpetvÈ dve puÔe katvÈ ekasmiÑ pÈyÈsaÑ pakkhipitvÈ 
ekasmiÑ c|ÄÈmaÓiÑ ÔhapetvÈ bandhitvÈ rattibhÈge gantvÈ “bhadde mayaÑ 
daliddÈ, kicchena sampÈditaÑ, tava pitaraÑ ‘ajja imamhÈ puÔÈ pÈyÈsaÑ 
bhuÒja, sve imamhÈ’ti vadeyyÈsÊ”ti Èha. SÈ tathÈ akÈsi. AthassÈ pitÈ 
ojasampannattÈ pÈyÈsassa thokameva bhuÒjitvÈ suhito jÈto. SesaÑ mÈtu 
datvÈ sayampi bhuÒji. Tayopi suhitÈ ahesuÑ. C|ÄÈmaÓipuÔaÑ pana 
punadivasatthÈya ÔhapesuÑ. 

 RÈjÈ nivesanaÑ gantvÈ mukhaÑ dhovitvÈva “c|ÄÈmaÓiÑ me ÈharathÈ”ti 
vatvÈ “na passÈma devÈ”ti vutte “sakalanagaraÑ vicinathÈ”ti Èha. Te 
vicinitvÈpi na passiÑsu. Tena hi bahinagare daliddagehesu bhattapaÓÓapuÔe 
upÈdÈya vicinathÈti. VicinantÈ tasmiÑ ghaÔe c|ÄÈmaÓiÑ disvÈ tassÈ 
mÈtÈpitaro “corÈ”ti bandhitvÈ nayiÑsu. AthassÈ pitÈ “sÈmi na mayaÑ corÈ, 
aÒÒenÈyaÑ maÓi Èbhato”ti vatvÈ “kenÈ”ti vutte “jÈmÈtarÈ me”ti ÈcikkhitvÈ 
“kahaÑ so”ti pucchito “dhÊtÈ me jÈnÈtÊ”ti Èha. Tato dhÊtÈya saddhiÑ kathesi 
“amma sÈmikaÑ te jÈnÈsÊ”ti. Na jÈnÈmÊti. EvaÑ sante amhÈkaÑ jÊvitaÑ 
natthÊti. TÈta so andhakÈre ÈgantvÈ andhakÈre eva yÈbhi, tenassa r|paÑ na 
jÈnÈmi, hatthasamphassena pana naÑ jÈnituÑ sakkomÊti. So rÈjapurisÈnaÑ 
Èrocesi. Tepi raÒÒo ÈrocesuÑ. 
______________________________________________________________ 
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RÈjÈ ajÈnanto viya hutvÈ “tena hi taÑ itthiÑ rÈja~gaÓe antosÈÓiyaÑ 
ÔhapetvÈ sÈÓiyÈ hatthappamÈÓaÑ chiddaÑ katvÈ nagaravÈsino sannipÈtetvÈ 
hatthasamphassena coraÑ gaÓhathÈ”ti Èha. RÈjapurisÈ tathÈ kÈtuÑ tassÈ 
santikaÑ gantvÈ r|paÑ disvÈva vippaÔisÈrino hutvÈ “dhÊ dhÊ pisÈcÊ”ti 
jigucchitvÈ phusituÑ na ussahiÑsu, ÈnetvÈ pana naÑ rÈja~gaÓe antosÈÓiyaÑ 
ÔhapetvÈ sakalanagaravÈsino sannipÈtesuÑ. SÈ ÈgatÈgatassa chiddena 
pasÈritahatthaÑ gahetvÈva “no eso”ti vadati. PurisÈ tassÈ dibbaphassasadise 
phasse bajjhitvÈ apagantuÑ na sakkhiÑsu, “sacÈyaÑ daÓÉÈrahÈ, daÓÉaÑ 
datvÈpi dÈsakammakÈrabhÈvaÑ upagantvÈpi etaÑ ghare karissÈmÈ”ti 
cintayiÑsu. Atha ne rÈjapurisÈ daÓÉehi koÔÔetvÈ palÈpesuÑ. UparÈjÈnaÑ 
ÈdiÑ katvÈ sabbe ummattakÈ viya ahesuÑ. 

 Atha rÈjÈ “kacci ahaÑ bhaveyyan”ti hatthaÑ pasÈresi. TaÑ hatthe 
gahetvÈva “coro me gahito”ti mahÈsaddaÑ kari. RÈjÈ tepi pucchi “tumhe 
etÈya hatthe gahitÈ kiÑ cintayitthÈ”ti. Te yathÈbh|taÑ ÈrocesuÑ. Atha ne 
rÈjÈ Èha “ahaÑ etaÑ attano gehaÑ ÈnetuÑ evaÑ kÈresiÑ ‘etissÈ phassaÑ 
ajÈnantÈ maÑ paribhaveyyun’ti cintetvÈ, tasmÈ mayÈ sabbe tumhe jÈnÈpitÈ, 
vadatha bho dÈni sÈ kassa gehe bhavituÑ yuttÈ”ti. TumhÈkaÑ devÈti. Atha 
naÑ abhisiÒcitvÈ aggamahesiÑ akÈsi. MÈtÈpit|nampissÈ issariyaÑ dÈpesi. 
Tato paÔÔhÈya ca pana tÈya sammatto neva vinicchayaÑ paÔÔhapesi, na 
aÒÒaÑ itthiÑ olokesi. TÈ tassÈ antaraÑ pariyesiÑsu. SÈ ekadivasaÑ 
dvinnaÑ rÈj|naÑ aggamahesibhÈvassa supine nimittaÑ disvÈ raÒÒo Èrocesi. 
RÈjÈ supinapÈÔhake pakkosÈpetvÈ “evar|pe supine diÔÔhe kiÑ hotÊ”ti pucchi. 
Te itarÈsaÑ itthÊnaÑ santikÈ laÒjaÑ gahetvÈ “mahÈrÈja deviyÈ sabbasetassa 
hatthino khandhe nisinnabhÈvo tumhÈkaÑ maraÓassa pubbanimittaÑ, 
hatthikhandhagatÈya pana candaparÈmasanaÑ tumhÈkaÑ 
paccÈmittarÈjÈnayanassa pubbanimittan”ti vatvÈ “idÈni kiÑ kÈtabban”ti 
vutte “deva imaÑ mÈretuÑ na sakkÈ, nÈvÈya pana naÑ ÔhapetvÈ nadiyaÑ 
vissajjetuÑ vaÔÔatÊ”ti vadiÑsu. RÈjÈ ÈhÈravatthÈla~kÈrehi saddhiÑ rattibhÈge 
naÑ nÈvÈya ÔhapetvÈ nadiyaÑ vissajjesi. 
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 SÈ nadiyÈ vuyhamÈnÈ heÔÔhÈnadiyÈ nÈvÈya udakaÑ kÊÄantassa 
bÈvarikaraÒÒo abhimukhaÔÔhÈnaÑ pattÈ. Tassa senÈpati nÈvaÑ disvÈ “ayaÑ 
nÈvÈ mayhan”ti Èha. RÈjÈ “nÈvÈya bhaÓÉaÑ mayhan”ti vatvÈ ÈgatÈya 
nÈvÈya taÑ disvÈ “kÈ nÈma tvaÑ pisÈcÊsadisÈ”ti pucchi. SÈ sitaÑ katvÈ 
Bakassa raÒÒo aggamahesibhÈvaÑ kathetvÈ sabbaÑ taÑ pavattiÑ tassa 
kathesi. SÈ pana PaÒcapÈpÊti sakalajambudÊpe pÈkaÔÈ. Atha naÑ rÈjÈ hatthe 
gahetvÈ ukkhipi, saha gahaÓeneva phassarÈgaratto aÒÒÈsu itthÊsu 
itthisaÒÒaÑ akatvÈ taÑ aggamahesiÔÔhÈne Ôhapesi. SÈ tassa pÈÓasamÈ ahosi. 
Bako taÑ pavattiÑ sutvÈ “nÈhaÑ tassa aggamahesiÑ kÈtuÑ dassÈmÊ”ti 
senaÑ sa~kaÉÉhitvÈ tassa paÔititthe nivesanaÑ katvÈ paÓÓaÑ pesesi 
“bhariyaÑ vÈ me detu yuddhaÑ vÈ”ti. So “yuddhaÑ dassÈmi, na bhariyan”ti 
vatvÈ yuddhasajjo ahosi. UbhinnaÑ amaccÈ “mÈtugÈmaÑ nissÈya 
maraÓakiccaÑ natthi, purimasÈmikattÈ esÈ Bakassa pÈpuÓÈti, nÈvÈya 
laddhattÈ bÈvarikassa, tasmÈ ekekassa gehe satta satta divasÈni hot|”ti 
mantetvÈ dvepi rÈjÈno saÒÒÈpesuÑ. Te ubhopi attamanÈ hutvÈ 
titthapaÔititthe nagarÈni mÈpetvÈ vasiÑsu. SÈ dvinnampi tesaÑ 
aggamahesittaÑ kÈresi. Dvepi tassÈ sammattÈ ahesuÑ. SÈ pana ekassa ghare 
sattÈhaÑ vasitvÈ nÈvÈya itarassa gharaÑ gacchantÊ nÈvaÑ pÈjetvÈ nentena 
ekena mahallakakhujjakevaÔÔena1 saddhiÑ nadÊmajjhe pÈpaÑ karoti. TadÈ 
kuÓÈlo sakuÓarÈjÈ Bako ahosi, tasmÈ idaÑ attanÈ diÔÔhakÈraÓaÑ ÈharitvÈ 
dassento gÈthamÈha– 
 
 312. “Bakassa ca BÈvarikassa ca raÒÒo, 
 AccantakÈmÈnugatassa bhariyÈ. 
 AvÈcarÊ paÔÔhavasÈnugassa, 
 KaÑ vÈpi itthÊ nÈticare tadaÒÒan”ti. 

 Tattha accantakÈmÈnugatassÈti accantaÑ kÈmaÑ anugatassa. AvÈcarÊti2 
anÈcÈraÑ cari. PaÔÔhavasÈnugassÈti paÔÔhassa3 attano vasÈnugatassa, attano 
pesanakÈrassa santiketi attho. KaraÓatthe vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MahallakakhaÒjakevaÔÔena (SÊ) 2. AccÈcarÊti (SyÈ), anÈcarÊti (Ka) 
 3. BaddhavasÈnugassÈti baddhassa (SÊ, SyÈ, I) 
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sÈmivacanaÑ, tena saddhiÑ pÈpamakÈsÊti vuttaÑ hoti. TadaÒÒanti kataraÑ 
taÑ aÒÒaÑ purisaÑ nÈticareyyÈti attho. 

 AparÈpi atÊte Brahmadattassa bhariyÈ Pi~giyÈnÊ nÈma aggamahesÊ 
sÊhapaÒjaraÑ vivaritvÈ olokentÊ ma~gala-assagopakaÑ disvÈ raÒÒo 
niddupagamanakÈle vÈtapÈnena oruyha tena saddhiÑ aticaritvÈ puna 
pÈsÈdaÑ Èruyha gandhehi sarÊraÑ ubbaÔÔetvÈ raÒÒÈ saddhiÑ nipajji. 
AthekadivasaÑ rÈjÈ “kiÑ nu kho deviyÈ aÉÉharattasamaye niccaÑ sarÊraÑ 
sÊtaÑ hoti, pariggaÓhissÈmi nan”ti ekadivasaÑ niddupagato viya hutvÈ taÑ 
uÔÔhÈya gacchantiÑ anugantvÈ assabandhena saddhiÑ aticarantiÑ disvÈ 
nivattitvÈ sayanaÑ abhiruhi. SÈpi aticaritvÈ ÈgantvÈ c|Äasayanake nipajji. 
Punadivase rÈjÈ amaccagaÓamajjheyeva taÑ pakkosÈpetvÈ taÑ kiccaÑ 
ÈvikatvÈ “sabbÈva itthiyo pÈpadhammÈ”ti tassÈ 
vadhabandhachejjabhejjÈrahaÑ dosaÑ khamitvÈ ÔhÈnÈ cÈvetvÈ aÒÒaÑ 
aggamahesiÑ akÈsi. TadÈ kuÓÈlo rÈjÈ Brahmadatto ahosi, tena taÑ attanÈ 
diÔÔhaÑ ÈharitvÈ dassento gÈthamÈha– 
 
 313. “Pi~giyÈnÊ sabbalokissarassa, 
 RaÒÒo piyÈ Brahmadattassa bhariyÈ. 
 AvÈcarÊ paÔÔhavasÈnugassa, 
 TaÑ vÈpi sÈ nÈ’jjhagÈ kÈmakÈminÊ”ti. 

 Tattha taÑ vÈti sÈ evaÑ aticarantÊ taÑ vÈ assabandhaÑ taÑ vÈ 
aggamahesiÔÔhÈnanti ubhayampi nÈjjhagÈ, ubhato bhaÔÔhÈ ahosi. 
KÈmakÈminÊti kÈme patthayamÈnÈ. 

 EvaÑ pÈpadhammÈ itthiyoti atÊtavatth|hi itthÊnaÑ dosaÑ kathetvÈ 
aparenapi pariyÈyena tÈsaÑ dosameva kathento Èha– 
 
 314. “LuddhÈnaÑ lahucittÈnaÑ, akataÒÒ|na dubbhinaÑ. 
 NÈ’devasatto puriso, thÊnaÑ saddhÈtu’marahati. 
 
 315. Na tÈ pajÈnanti kataÑ na kiccaÑ, 
 Na mÈtaraÑ pitaraÑ bhÈtaraÑ vÈ. 
 AnariyÈ samatikkantadhammÈ, 
 Sasse’va cittassa vasaÑ vajanti. 
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 316. CirÈnuvuÔÔhampi piyaÑ manÈpaÑ, 
 AnukampakaÑ pÈÓasamampi bhattuÑ. 
 ŒvÈsu kiccesu ca naÑ jahanti, 
 TasmÈha’mitthÊnaÑ na vissasÈmi. 
 
 317. ThÊnaÒhi cittaÑ yathÈ vÈnarassa, 
 KannappakannaÑ yathÈ rukkhachÈyÈ. 
 CalÈcalaÑ hadaya’mitthiyÈnaÑ, 
 Cakkassa nemi viya parivattati. 
 
 318. YadÈ tÈ passanti samekkhamÈnÈ, 
 Œdeyyar|paÑ purisassa vittaÑ. 
 SaÓhÈhi vÈcÈhi nayanti menaÑ, 
 KambojakÈ jalajeneva assaÑ. 
 
 319. YadÈ na passanti samekkhamÈnÈ, 
 Œdeyyar|paÑ purisassa vittaÑ. 
 Samantato naÑ parivajjayanti, 
 TiÓÓo nadÊpÈragatova kullaÑ. 
 
 320. Siles|pamÈ sikhiriva sabbabhakkhÈ, 
 TikkhamÈyÈ nadÊriva sÊghasotÈ. 
 Sevanti hetÈ piyamappiyaÒca, 
 NÈvÈ yathÈ orakulaÑ paraÒca. 
 
 321. Na tÈ ekassa na dvinnaÑ, ÈpaÓova pasÈrito. 
 Yo tÈ mayhanti maÒÒeyya, vÈtaÑ jÈlena bÈdhaye. 
 
 322. YathÈ nadÊ ca pantho ca, pÈnÈgÈraÑ sabhÈ papÈ. 
 EvaÑ lokitthiyo nÈma, velÈ tÈsaÑ na vijjati. 
 
 323. GhatÈsanasamÈ etÈ, kaÓhasappasir|pamÈ. 
 GÈvo bahi tiÓasseva, omasanti varaÑ varaÑ. 
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 324. GhatÈsanaÑ kuÒjaraÑ kaÓhasappaÑ, 
 MuddhÈbhisittaÑ pamadÈ ca sabbÈ. 
 Ete naro niccayato bhajetha, 
 TesaÑ have dubbidu sabbabhÈvo. 
 
 325. Na’ccantavaÓÓÈ na bah|na kantÈ, 
 Na dakkhiÓÈ pamadÈ sevitabbÈ. 
 Na parassa bhariyÈ na dhanassa hetu, 
 Eti’tthiyo paÒca na sevitabbÈ”ti. 

 Tattha luddhÈnanti lubbhÈnaÑ1. KaÓaverajÈtake2 viya baddhacorepi 
sÈrajjanaÑ sandhÈyetaÑ vuttaÑ. LahucittÈnanti muhuttameva 
parivattanacittÈnaÑ. C|ÄadhanuggahajÈtakena3 etaÑ dÊpetabbaÑ. 
AkataÒÒutÈ pana etÈsaÑ ekakanipÈte TakkÈriyajÈtakena4 dÊpetabbÈ. 
NÈ’devasattoti na adevasatto devena anÈsatto ayakkhagahitako 
abh|taviÔÔho5 puriso thÊnaÑ sÊlavantataÑ6 saddhÈtuÑ nÈrahati, bh|taviÔÔho7 
pana saddaheyya. Katanti attano kataÑ upakÈraÑ. Kiccanti attanÈ 
kattabbaÑ kiccaÑ. Na mÈtaranti sabbepi ÒÈtake chaÉÉetvÈ yasmiÑ 
paÔibaddhacittÈ honti, taÒÒeva anubandhanato ete mÈtÈdayo na jÈnanti nÈma 
mahÈpanthakamÈtÈ viya. AnariyÈti nillajjÈ. SassevÈti sakassa. ŒvÈs|ti 
ÈpadÈsu. Kicces|ti tesu tesu karaÓÊyesu. 

 Kannappakannanti otiÓÓotiÓÓaÑ. YathÈ hi visame padese rukkhachÈyÈ 
ninnampi orohati, thalampi abhiruhati, tathÈ etÈsampi cittaÑ na kaÒci 
uttamÈdhamaÑ vajjeti. CalÈcalanti ekasmiÑyeva apatiÔÔhitaÑ. Nemi viyÈti 
sakaÔassa gacchato cakkanemi viya. Œdeyyar|panti gahetabbajÈtikaÑ. 
Vittanti dhanaÑ. NayantÊti attano vasaÑ nenti. JalajenÈti jalajÈtasevÈlena. 
KambojaraÔÔhavÈsino kira yadÈ aÔavito asse gaÓhitukÈmÈ honti, tadÈ 
ekasmiÑ ÔhÈne vatiÑ parikkhipitvÈ dvÈraÑ yojetvÈ assÈnaÑ 
udakapÈnatitthe sevÈlaÑ madhunÈ makkhetvÈ sevÈlasambandhÈni tÊre tiÓÈni 
ÈdiÑ katvÈ8 yÈva parikkhepadvÈrÈ makkhenti, assÈ pÈnÊyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. KhuddÈnanti luddhÈnaÑ (SyÈ) 2. Khu 5. 102 piÔÔhe. 3. Khu 5. 135 piÔÔhe. 
 4. Khu 5. 268 piÔÔhe. 5. Abh|tavaÔÔito (SyÈ) 
 6. SÊlavantavÈdaÑ (Ka), SÊlavatavÈdaÑ (SyÈ) 7. Bh|tÈvaÔÔo (SyÈ, I) 
 8. ŒkiritvÈ (Ka) 
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pivitvÈ rasagiddhena madhunÈ makkhitÈni tÈni tiÓÈni khÈdantÈ anukkamena 
taÑ ÔhÈnaÑ pavisanti. Iti yathÈ te jalajena palobhetvÈ asse vasaÑ nenti, 
tathÈ etÈpi dhanaÑ disvÈ tassa gahaÓatthÈya saÓhÈhi vÈcÈhipi purisaÑ 
vasaÑ nentÊti attho. Kullanti taraÓatthÈya gahitaÑ yaÑ kiÒci. 

 Siles|pamÈti purisÈnaÑ cittabandhanena silesasadisÈ. TikkhamÈyÈti 
tikhiÓamÈyÈ sÊghamÈyÈ. NadÊrivÈti yathÈ pabbateyyÈ nadÊ sÊghasotÈ, evaÑ 
sÊghamÈyÈti attho. ŒpaÓovÈti yathÈ ca pasÈritÈpaÓo yesaÑ m|laÑ atthi, 
tesaÒÒeva upakÈro, tatheva tÈpi. Yo tÈti yo puriso tÈ itthiyo. BÈdhayeti so 
vÈtaÑ jÈlena bÈdheyya. VelÈ tÈsaÑ na vijjatÊti yathÈ etesaÑ nadÊ-ÈdÊnaÑ 
“asukavelÈyameva ettha gantabban”ti velÈ natthi, rattimpi divÈpi 
icchiticchitakkhaÓe upagantabbÈneva, asukenevÈtipi mariyÈdÈ natthi, 
atthikena upagantabbÈneva, tathÈ tÈsampÊti attho. 

 GhatÈsanasamÈ etÈti yathÈ aggi indhanena na tappati, evametÈpi 
kilesaratiyÈ. KaÓhasappasir|pamÈti kodhanatÈya upanÈhitÈya ghoravisatÈya 
dujivhatÈya mittadubbhitÈyÈti paÒcahi kÈraÓehi kaÓhasappasirasadisÈ. 
Tattha bahularÈgatÈya ghoravisatÈ, pisuÓatÈya dujivhatÈ, aticÈritÈya 
mittadubbhitÈ veditabbÈ. GÈvo bahi tiÓassevÈti yathÈ gÈvo khÈditaÔÔhÈnaÑ 
chaÉÉetvÈ bahi manÈpamanÈpassa tiÓassa varaÑ varaÑ omasanti khÈdanti, 
evametÈpi niddhanaÑ chaÉÉetvÈ aÒÒaÑ sadhanameva bhajantÊti attho. 
MuddhÈbhisittanti rÈjÈnaÑ. PamadÈ ca sabbÈti sabbÈ ca itthiyo. Eteti ete 
paÒca jane. Niccayatoti1 niccasaÒÒato, upaÔÔhitassati appamattova hutvÈti 
attho. Dubbid|ti dujjÈno. SabbabhÈvoti2 ajjhÈsayo. CirapariciÓÓopi hi aggi 
dahati, ciravissÈsikopi kuÒjaro ghÈteti, ciraparicitopi sappo ÉaÑsati, 
ciravissÈsikopi rÈjÈ anatthakaro hoti, evaÑ cirÈciÓÓÈpi itthiyo vikÈraÑ 
dassentÊti. 

 Na’ccantavaÓÓÈti abhir|pavatÊ. Na bah|na kantÈti aÉÉhakÈsigaÓikÈ 
viya bah|naÑ piyÈ manÈpÈ. Na dakkhiÓÈti naccagÊtakusalÈ. TathÈr|pÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Niccayattoti (SÊ, I) 2. SaccabhÈvoti (SyÈ) 
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hi bahupatthikÈ bahumittÈ honti, tasmÈ na sevitabbÈ. Na dhanassa het|ti yÈ 
dhanahetuyeva bhajati, sÈ apariggahÈpi na sevitabbÈ. SÈ hi dhanaÑ 
alabhamÈnÈ kujjhatÊti. 

 EvaÑ vutte mahÈjano mahÈsattassa “aho sukathitan”ti 
sÈdhukÈramadÈsi. Sopi ettakehi kÈraÓehi itthÊnaÑ aguÓaÑ kathetvÈ tuÓhÊ 
ahosi. TaÑ sutvÈ Œnando GijjharÈjÈ “samma kuÓÈla ahampi attano 
ÒÈÓabalena itthÊnaÑ aguÓaÑ kathessÈmÊ”ti vatvÈ aguÓakathaÑ Èrabhi. TaÑ 
dassento SatthÈ Èha– 

“Atha khalu bho Œnando GijjharÈjÈ kuÓÈlassa 
ÈdimajjhakathÈpariyosÈnaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

 
 326. PuÓÓampi ce’maÑ pathaviÑ dhanena, 
 Dajji’tthiyÈ puriso sammatÈya. 
 LaddhÈ khaÓaÑ atimaÒÒeyya tampi, 
 TÈsaÑ vasaÑ asatÊnaÑ na gacche. 
 
 327. UÔÔhÈhakaÑ cepi alÊnavuttiÑ, 
 KomÈrabhattÈraÑ piyaÑ manÈpaÑ. 
 ŒvÈsu kiccesu ca naÑ jahanti, 
 TasmÈha’mitthÊnaÑ na vissasÈmi. 
 
 328. Na vissase ‘icchati man’ti poso, 
 Na vissase ‘rodati me sakÈse’. 
 Sevanti he’tÈ piyamappiyaÒca, 
 NÈvÈ yathÈ orak|laÑ paraÒca. 
 
 329. Na vissase sÈkhapurÈÓasanthataÑ, 
 Na vissase mittapurÈÓacoraÑ. 
 Na vissase rÈjÈnaÑ ‘sakhÈ maman’ti, 
 Na vissase itthi dasanna mÈtaraÑ. 
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 330. Na vissase rÈmakarÈsu nÈrisu, 
 AccantasÊlÈsu asaÒÒatÈsu. 
 AccantapemÈnugata’ssa bhariyÈ, 
 Na vissase titthasamÈ hi nÈriyo. 
 
 331. HaneyyuÑ chindeyyuÑ chedÈpeyyumpi, 
 KaÓÔhepi chetvÈ rudhiraÑ piveyyuÑ. 
 MÈ dÊnakÈmÈsu asaÒÒatÈsu, 
 BhÈvaÑ kare ga~gatitth|pamÈsu. 
 
 332. MusÈ tÈsaÑ yathÈ saccaÑ, saccaÑ tÈsaÑ yathÈ musÈ. 
 GÈvo bahi tiÓasseva, omasanti varaÑ varaÑ. 
 
 333. Gatene’tÈ palobhenti, pekkhitena mhitena ca. 
 Athopi dunnivatthena, maÒjunÈ bhaÓitena ca. 
 
 334. Coriyo kathinÈ he’tÈ, vÈÄÈ ca lapasakkharÈ. 
 Na tÈ kiÒci na jÈnanti, yaÑ manussesu vaÒcanaÑ. 
 
 335. AsÈ loki’tthiyo nÈma, velÈ tÈsaÑ na vijjati. 
 SÈrattÈ ca pagabbhÈ ca, sikhÊ sabbaghaso yathÈ. 
 
 336. Natthi’tthÊnaÑ piyo nÈma, appiyopi na vijjati. 
 Sevanti he’tÈ piyamappiyaÒca, nÈvÈ yathÈ orak|laÑ paraÒca. 
 
 337. Natthi’tthÊnaÑ piyo nÈma, appiyopi na vijjati. 
 DhanattÈ paÔivallanti, latÈva dumanissitÈ. 
 
 338. HatthibandhaÑ assabandhaÑ, gopurisaÒca maÓÉalaÑ. 
 ChavaÉÈhakaÑ pupphachaÉÉakaÑ, sadhana’manupatanti nÈriyo. 
 
 339. Kulaputtampi jahanti akiÒcanaÑ, chavakasamasadisampi. 
 Anugacchanti anupatanti, dhanahetu hi nÈriyo”ti. 
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 Tattha ÈdimajjhakathÈpariyosÈnanti kathÈya ÈdimajjhapariyosÈnaÑ. 
LaddhÈ khaÓanti okÈsaÑ labhitvÈ. Icchati manti maÑ esÈ icchatÊti puriso 
itthiÑ na vissaseyya. SÈkhapurÈÓasanthatanti hiyyo vÈ pare vÈ santhataÑ 
purÈÓasÈkhÈsanthataÑ na vissase, apapphoÔetvÈ apaccavekkhitvÈ na 
paribhuÒjeyya. Tatra hi dÊghajÈtiko vÈ pavisitvÈ tiÔÔheyya, paccÈmitto vÈ 
satthaÑ nikkhipeyya. MittapurÈÓacoranti panthad|hanaÔÔhÈne ÔhitaÑ coraÑ 
“purÈÓamitto me”ti na vissaseyya. CorÈ hi ye saÒjÈnanti, teyeva mÈrenti. 
SakhÈ mamanti so hi khippameva kujjhati, tasmÈ rÈjÈnaÑ “sakhÈ me”ti na 
vissase. Dasanna mÈtaranti “ayaÑ mahallikÈ idÈni maÑ na aticarissati, 
attÈnaÑ rakkhissatÊ”ti na vissasetabbÈ. RÈmakarÈs|ti bÈlÈnaÑ ratikarÈsu. 
AccantasÊlÈs|ti atikkantasÊlÈsu. AccantapemÈnugatassÈti sacepi accantaÑ 
anugatapemÈ assa, tathÈpi taÑ na vissase. KiÑ kÈraÓÈ? TitthasamÈ hi 
nÈriyoti sambandho, titthaÑ viya sabbasÈdhÈraÓÈti attho. 

 Haneyyunti kuddhÈ vÈ aÒÒapurisasÈrattÈ vÈ hutvÈ sabbametaÑ 
hananÈdiÑ kareyyuÑ. MÈ dÊnakÈmÈs|ti hÊnajjhÈsayÈsu saÑkiliÔÔha-ÈsayÈsu. 
BhÈvanti evar|pÈsu sinehaÑ mÈ kare. Ga~gatitth|pamÈs|ti 
sabbasÈdhÈraÓaÔÔhena ga~gÈtitthasadisÈsu. MusÈti musÈvÈdo tÈsaÑ 
saccasadisova. GatenÈti-ÈdÊsu pekkhitena palobhane UmmÈdantÊjÈtakaÑ1, 
dunnivatthena NiÄinikÈjÈtakaÑ2, maÒjunÈ bhaÓitena “tuvaÔaÑ kho ayyaputta 
ÈgaccheyyÈsÊ”ti Nandattherassa vatthu3 kathetabbaÑ. Coriyoti sambhatassa 
dhanassa vinÈsanena coriyo. KathinÈti4 thaddhahadayÈ. VÈÄÈti duÔÔhÈ 
appakeneva kujjhanasÊlÈ. LapasakkharÈti niratthakalapanena sakkharÈ viya 
madhurÈ. AsÈti asatiyo lÈmakÈ. SÈrattÈti sabbadÈ sÈrattÈ. PagabbhÈti 
kÈyapÈgabbhiyÈdÊhi pagabbhÈ. YathÈti yathÈ sikhÊ sabbaghaso, evametÈpi 
sabbaghasÈ. PaÔivallantÊti5 parissajanti upag|hanti veÔhenti. LatÈvÈti yathÈ 
latÈ rukkhanissitÈ rukkhaÑ veÔhenti, evametÈ purisaÑ parissajanti nÈma. 
______________________________________________________________ 
 1. Khu 6. 39 piÔÔhe. 2. Khu 6. 31 piÔÔhe. 
 3. Khu 1. 101 piÔÔhe. 4. KaÔhinÈti (SÊ, SyÈ, I) 
 5. PaÔivellantÊti (SÊ, I), paliveÔhentÊti (SyÈ) 
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 Hatthibandhanti-ÈdÊsu gopuriso vuccati gopÈlako. ChavaÉÈhakanti 
chavÈnaÑ ÉÈhakaÑ, susÈnapÈlanti vuttaÑ hoti. PupphachaÉÉakanti 
vaccaÔÔhÈnasodhakaÑ. Sadhananti etesupi sadhanaÑ anugacchantiyeva. 
AkiÒcananti adhanaÑ. Chavakasamasadisanti 
sunakhamaÑsakhÈdacaÓÉÈlena samaÑ sadisaÑ, tena nibbisesampi purisaÑ 
gacchanti bhajanti. KasmÈ? YasmÈ anupatanti dhanahetu nÈriyoti. 

 EvaÑ attano ÒÈÓe ÔhatvÈ Œnando GijjharÈjÈ itthÊnaÑ aguÓaÑ kathetvÈ 
tuÓhÊ ahosi. Tassa vacanaÑ sutvÈ NÈradopi attano ÒÈÓe ÔhatvÈ tÈsaÑ 
aguÓaÑ kathesi. TaÑ dassento SatthÈ Èha– 

“Atha khalu bho NÈrado DevabrÈhmaÓo Œnandassa GijjharÈjassa 
ÈdimajjhakathÈpariyosÈnaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈ abhÈsi– 

 
 340. ‘CattÈro’me na p|renti, te me suÓÈtha bhÈsato. 
 Samuddo brÈhmaÓo rÈjÈ, itthÊ cÈpi dijampati. 
 
 341. SaritÈ sÈgaraÑ yanti, yÈ kÈci pathavissitÈ. 
 TÈ samuddaÑ na p|renti, |nattÈ hi na p|rati. 
 
 342. BrÈhmaÓo ca adhÊyÈna, veda’makkhÈnapaÒcamaÑ. 
 Bhiyyopi sutamiccheyya, |nattÈ hi na p|rati. 
 
 343. RÈjÈ ca pathaviÑ sabbaÑ, sasamuddaÑ sapabbataÑ. 
 AjjhÈvasaÑ vijinitvÈ, anantaratanocitaÑ. 
 PÈraÑ samuddaÑ pattheti, |nattÈ hi na p|rati. 
 
 344. EkamekÈya itthiyÈ, aÔÔhaÔÔha patino siyÈ. 
 S|rÈ ca balavanto ca, sabbakÈmarasÈharÈ. 
 Kareyya navame chandaÑ, |nattÈ hi na p|rati. 
 
 345. Sabbi’tthiyo sikhÊriva sabbabhakkhÈ, 
 Sabbi’tthiyo nadÊriva sabbavÈhÊ. 
 Sabbi’tthiyo kaÓÔakÈnaÑva sÈkhÈ. 
 Sabbi’tthiyo dhanahetu vajanti. 
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 346. VÈtaÒca jÈlena naro parÈmase, 
 OsiÒcaye sÈgara’mekapÈÓinÈ. 
 Sakena hatthena kareyya ghosaÑ, 
 Yo sabbabhÈvaÑ pamadÈsu ossaje. 
 
 347. CorÊnaÑ bahubuddhÊnaÑ, yÈsu saccaÑ sudullabhaÑ. 
 ThÊnaÑ bhÈvo durÈjÈno, macchassevo’dake gataÑ. 
 
 348. AnalÈ mudusambhÈsÈ, dupp|rÈ tÈ nadÊsamÈ. 
 SÊdanti naÑ viditvÈna, ÈrakÈ parivajjaye. 
 
 349. ŒvaÔÔanÊ mahÈmÈyÈ, brahmacariyavikopanÈ. 
 SÊdanti naÑ viditvÈna, ÈrakÈ parivajjaye. 
 
 350. YaÑ etÈ upasevanti, chandasÈ vÈ dhanena vÈ. 
 JÈtavedova saÑÔhÈnaÑ, khippaÑ anudahanti nan’ti”. 

 Tattha dijampatÊti dijajeÔÔhakaÑ kuÓÈlaÑ Èlapati. “SaritÈ”ti-Èdi 
ÔhapitamÈtikÈya bhÈjanatthaÑ vuttaÑ. �nattÈti udakapatiÔÔhÈnassa 
mahantatÈya |nÈ eva. AdhÊyÈnÈti sajjhÈyitvÈ. VedamakkhÈnapaÒcamanti 
itihÈsapaÒcamaÑ vedacatukkaÑ. �nattÈti so hi ajjhÈsayamahantatÈya 
sikkhitabbassa na p|rati. Anantaratanocitanti nÈnÈratanehi ocitaÑ 
paripuÓÓaÑ. �nattÈti so hi taÓhÈmahantatÈya na p|rati. SiyÈti siyuÑ, 
ayameva vÈ pÈÔho. SabbakÈmarasÈharÈti sabbesaÑ kÈmarasÈnaÑ ÈharakÈ. 
“Navame”ti aÔÔhahi atittabhÈvadassanatthaÑ vuttaÑ. SÈ pana dasamepi 
vÊsatimepi tato uttaritarepi chandaÑ karoteva. �nattÈti sÈ hi kÈmataÓhÈya 
mahantatÈya na p|rati. KaÓÔakÈnaÑva sÈkhÈti sambÈdhamagge 
kaÓÔakasÈkhasadisÈ. YathÈ hi sÈkhÈ laggitvÈ ÈkaÉÉhati, evaÑ etÈpi r|pÈdÊhi 
kaÉÉhanti. YathÈ sÈkhÈ hatthÈdÊsu vijjhitvÈ dukkhaÑ uppÈdeti, evaÑ etÈpi 
phuÔÔhamattÈ sarÊrasamphassena vijjhitvÈ mahÈvinÈsaÑ pÈpenti. VajantÊti 
parapurisaÑ vajanti. 

 ParÈmaseti gaÓheyya. OsiÒcayeti1 nhÈyituÑ otiÓÓo ekena pÈÓinÈ 
sakalasamudda-udakaÑ osiÒceyya gahetvÈ chaÉÉeyya. SakenÈti 
______________________________________________________________ 
 1. OsiÒciyÈti (SÊ, SyÈ, I) 
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ekena attano hatthena tameva hatthaÑ haritvÈ1 ghosaÑ uppÈdeyya. 
SabbabhÈvanti “tvameva iÔÔho kanto piyo manÈpo”ti vuccamÈno yo puriso 
“evametan”ti saddahanto sabbaÑ attano ajjhÈsayaÑ pamadÈsu ossajeyya, so 
jÈlÈdÊhi vÈtaggahaÓÈdÊni kareyyÈti attho. Gatanti gamanaÑ. AnalÈti tÊhi 
dhammehi2 alanti vacanavirahitÈ. Dupp|rÈ tÈti yathÈ mahÈnadÊ udakena, 
evaÑ kilesaratiyÈ tÈ dupp|rÈ. SÊdanti naÑ viditvÈnÈti ettha nanti 
nipÈtamattaÑ, itthiyo allÊnÈ cat|su apÈyesu sÊdantÊti viditvÈ. ŒvaÔÔanÊti yathÈ 
ÈvaÔÔanÊ mahÈjanassa hadayaÑ mohetvÈ attano vase vatteti, evametÈpÊti 
attho. VikopanÈti nÈsanatthena ca garahatthena ca brahmacariyassa kopikÈ. 
ChandasÈ vÈti piyasaÑvÈsena vÈ. Dhanena vÈti dhanahetu vÈ. SaÑÔhÈnanti 
yathÈ jÈtavedo attano ÔhÈnaÑ yaÑ yaÑ padesaÑ allÊyati, taÑ taÑ dahati, 
tathÈ etÈpi yaÑ yaÑ purisaÑ kilesavasena allÊyanti, taÑ taÑ anudahanti 
mahÈvinÈsaÑ pÈpenti. 

 EvaÑ NÈradena itthÊnaÑ aguÓe pakÈsite puna mahÈsatto visesetvÈ 
tÈsaÑ aguÓaÑ pakÈseti. TaÑ dassetuÑ SatthÈ Èha– 

“Atha khalu bho kuÓÈlo sakuÓo NÈradassa DevabrÈhmaÓassa 
ÈdimajjhakathÈpariyosÈnaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo 
ajjhabhÈsi– 

 
 351. ‘Sallape nisitakhaggapÈÓinÈ, 
 PaÓÉito api pisÈcadosinÈ. 
 Uggateja’muragampi Èside, 
 Eko ekÈya pamadÈya nÈ’lape. 
 
 352. LokacittamathanÈ hi nÈriyo, 
 NaccagÊtabhaÓitamhitÈvudhÈ. 
 BÈdhayanti anupaÔÔhitassatiÑ, 
 DÊpe rakkhasigaÓova vÈÓije. 
______________________________________________________________ 
 1. HanitvÈ (SÊ, I), paharitvÈ (SyÈ) 2. Gihidhammehi (SÊ, SyÈ) 
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 353. Natthi tÈsaÑ vinayo na saÑvaro, 
 MajjamaÑsaniratÈ asaÒÒatÈ. 
 TÈ gilanti purisassa pÈbhataÑ, 
 SÈgare’va makaraÑ timi~galo. 
 
 354. PaÒcakÈmaguÓasÈtagocarÈ, 
 UddhatÈ aniyatÈ asaÒÒatÈ. 
 Osaranti pamadÈ pamÈdinaÑ, 
 LoÓatoyavatiyaÑ’va ÈpakÈ. 
 
 355. YaÑ naraÑ upalapenti nÈriyo, 
 ChandasÈ vÈ ratiyÈ dhanena vÈ. 
 JÈtavedasadisampi tÈdisaÑ, 
 RÈgadosavadhiyo dahanti naÑ. 
 
 356. AÉÉhaÑ ÒatvÈ purisaÑ mahaddhanaÑ, 
 Osaranti sadhanaÑ saha’ttanÈ. 
 Rattacitta’mativeÔhayanti naÑ, 
 SÈla mÈluvalatÈ’va kÈnane. 
 
 357. TÈ upenti vividhena chandasÈ, 
 Citrabimbamukhiyo ala~katÈ. 
 Uhasanti pahasanti nÈriyo, 
 Sambaro’va satamÈyakovidÈ. 
 
 358. JÈtar|pamaÓimuttabh|sitÈ, 
 SakkatÈ patikulesu nÈriyo. 
 RakkhitÈ aticaranti sÈmikaÑ, 
 DÈnavaÑ’va hadayantarassitÈ. 
 
 359. TejavÈpi hi naro vicakkhaÓo, 
 Sakkato bahujanassa p|jito. 
 NÈrinaÑ vasagato na bhÈsati, 
 RÈhunÈ upahato’va candimÈ. 
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 360. YaÑ kareyya kupito diso disaÑ, 
 DuÔÔhacitto vasa’mÈgataÑ ariÑ. 
 Tena bhiyyo byasanaÑ nigacchati, 
 NÈrinaÑ vasagato apekkhavÈ. 
 
 361. Kesal|nanakhachinnatajjitÈ, 
 PÈdapÈÓikasadaÓÉatÈÄitÈ. 
 HÊnamevu’pagatÈ hi nÈriyo, 
 TÈ ramanti kuÓape’va makkhikÈ. 
 
 362. TÈ kulesu visikhantaresu vÈ, 
 RÈjadhÈninigamesu vÈ puna. 
 OÉÉitaÑ namucipÈsavÈkaraÑ, 
 CakkhumÈ parivajje sukhatthiko. 
 
 363. Ossajitva kusalaÑ tapoguÓaÑ, 
 Yo anariyacaritÈni mÈcari. 
 DevatÈhi nirayaÑ nimissati, 
 ChedagÈmimaÓiyaÑva vÈÓijo. 
 
 364. So idha garahito parattha ca, 
 DummatÊ upahato sakammunÈ. 
 GacchatÊ aniyato gaÄÈgaÄaÑ, 
 DuÔÔhagadrabharatho’va uppathe. 
 
 365. So upeti nirayaÑ patÈpanaÑ, 
 SattisimbalivanaÒca ÈyasaÑ. 
 ŒvasitvÈ tiracchÈnayoniyaÑ, 
 PetarÈjavisayaÑ na muÒcati. 
 
 366. DibyakhiÉÉaratiyo ca nandane, 
 CakkavatticaritaÒca mÈnuse. 
 NÈsayanti pamadÈ pamÈdinaÑ, 
 DuggatiÒca paÔipÈdayanti naÑ. 
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 367. DibyakhiÉÉaratiyo na dullabhÈ, 
 CakkavatticaritaÒca mÈnuse. 
 SoÓÓabyamhanilayÈ ca accharÈ, 
 Ye caranti pamadÈha’natthikÈ. 
 
 368. KÈmadhÈtusamatikkamÈ gati, 
 R|padhÈtuyÈ bhÈvo na dullabho. 
 VÊtarÈgavisay|papatti yÈ, 
 Ye caranti pamadÈha’natthikÈ. 
 
 369. SabbadukkhasamatikkamaÑ sivaÑ, 
 Accanta’macalitaÑ asa~khataÑ. 
 Nibbutehi sucihÊ na dullabhaÑ, 
 Ye caranti pamadÈha’natthikÈ’ti”. 

 Tattha sallapeti “sace mayÈ saddhiÑ sallapessasi, sÊsaÑ te pÈtessÈmÊ”ti 
vatvÈ khaggaÑ ÈdÈya ÔhitenÈpi, “sallapitamatteyeva taÑ khÈditvÈ 
jÊvitavinÈsaÑ pÈpessÈmÊ”ti dosinÈ hutvÈ ÔhitenÈpi pisÈcena saddhiÑ sallape. 
“UpagataÑ ÉaÑsitvÈ nÈsessÈmÊ”ti ÔhitaÑ uggatejaÑ uragampi Èside. Eko 
pana hutvÈ raho ekÈya pamadÈya na hi Èlape. LokacittamathanÈti lokassa 
cittaghÈtikÈ. DÊpe rakkhasigaÓoti yathÈ dÊpe rakkhasigaÓo manussavesena 
vÈÓije upalÈpetvÈ attano vase gate katvÈ khÈdati, evaÑ imÈpi paÒcahi 
kÈmaguÓehi attano vase katvÈ satte mahÈvinÈsaÑ pÈpentÊti attho. Vinayoti 
ÈcÈro. SaÑvaroti mariyÈdo. Purisassa pÈbhatanti dukkhasambhataÑ dhanaÑ 
gilanti nÈsenti.  

 AniyatÈti aniyatacittÈ. LoÓatoyavatiyanti loÓatoyavantaÑ samuddanti 
attho. ŒpakÈti ÈpagÈ, ayameva vÈ pÈÔho. YathÈ samuddaÑ nadiyo osaranti, 
evaÑ pamÈdinaÑ1 pamadÈti attho. ChandasÈti pemena. RatiyÈti 
paÒcakÈmaguÓaratiyÈ. Dhanena vÈti dhanahetu vÈ. JÈtavedasadisanti 
guÓasampattiyÈ aggimiva jalitampi. 
______________________________________________________________ 
 1. PamÈdÊnaÑ (SyÈ, Ka) 
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RÈgadosavadhiyoti kÈmarÈgadosehi vadhikÈ. RÈgadosagatiyotipi pÈÔho. 
OsarantÊti dhanagahaÓatthÈya madhuravacanena taÑ bandhantiyo 
upagacchanti. Sadhananti sadhanÈ. Ayameva vÈ pÈÔho, vatthÈla~kÈratthÈya 
kiÒci attano dhanaÑ datvÈpi osarantÊti attho. Saha’ttanÈti attabhÈvena 
saddhiÑ attabhÈvampi tasseva pariccajantiyo viya honti. AtiveÔhayantÊti 
dhanagahaÓatthÈya ativiya veÔhenti pÊÄenti. 

 Vividhena chandasÈti nÈnÈvidhena ÈkÈrena. Citrabimbamukhiyoti 
ala~kÈravasena citrasarÊrÈ citramukhiyo hutvÈ. UhasantÊti1 mahÈhasitaÑ 
hasanti. PahasantÊti mandahasitaÑ hasanti. Sambaro’vÈti mÈyÈkÈrapuriso 
viya asurindo viya ca. DÈnavaÑ’va hadayantarassitÈti yathÈ “kuto nu 
Ègacchatha bho tayo janÈ”ti KaraÓÉakajÈtake2 hadayantaranissitÈ anto-
udaragatÈpi dÈnavaÑ aticari, evaÑ aticaranti. ArakkhitÈ hetÈti dÊpeti. Na 
bhÈsatÊti na virocati haritacalomasakassapakusarÈjÈno viya. TenÈti tamhÈ 
amittena katÈ byasanÈ atirekataraÑ byasananti attho. ApekkhavÈti sataÓho. 

 Kesal|nanakhachinnatajjitÈti ÈkaÉÉhitvÈ l|nakesÈ nakhehi chinnagattÈ 
tajjitÈ pÈdÈdÊhi ca tÈÄitÈva hutvÈ. Yo kilesavasena etepi vippakÈre karoti, 
tÈdisaÑ hÊnameva upagatÈ nÈriyo ramanti, na ete vippakÈre pariharanti, 
madhurasamÈcÈre kiÑ kÈraÓÈ tÈ na ramanti. KuÓape’va makkhikÈti yasmÈ 
jegucchahatthikuÓapÈdimhi makkhikÈ viya tÈ hÊneyeva ramantÊti attho. 
OÉÉitanti na etÈ itthiyo nÈma, atha kho imesu ÔhÈnesu namucino 
kilesamÈrassa migapakkhigahaÓatthaÑ luddakehi oÉÉitaÑ pÈsaÒca 
vÈkaraÒcÈti maÒÒamÈno paÒÒÈcakkhumÈ puriso dibbamÈnusikena sukhena 
atthiko parivajjeyya. 

 OssajitvÈti devamanussesu mahÈsampattidÈyakaÑ tapoguÓaÑ 
chaÉÉetvÈ. Yoti yo puriso anariyesu aparisuddhesu kÈmaguÓesu 
kÈmaraticaritÈni Ècarati. DevatÈhi nirayaÑ nimissatÊti so devalokena 
parivattitvÈ3 nirayaÑ gaÓhissati. ChedagÈmimaÓiyaÑ’va 
_____________________________________________________________ 
 1. �hasantÊti (SÊ, I), ohasantÊti (SyÈ) 
 2. Khu 5. 196 piÔÔhe. SamuggajÈtaketi bhavitabbaÑ. 3. Devalokato nivattitvÈ (SyÈ) 
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vÈÓijoti yathÈ bÈlavÈÓijo satasahassagghabhaÓÉaÑ datvÈ 
chedagÈmimaÓikaÑ gaÓhÈti, tathÈr|po ayaÑ hotÊti attho. Soti so itthÊnaÑ 
vasaÑ gato. Aniyatoti ettakaÑ nÈma kÈlaÑ apÈyesu paccissatÊti aniyato. 
GaÄÈgaÄanti devalokÈ vÈ manussalokÈ vÈ gaÄitvÈ apÈyameva gacchatÊti attho. 
YathÈ kiÑ? DuÔÔhagadrabharatho’va uppatheti, yathÈ 
k|Ôagadrabhayuttaratho maggÈ okkamitvÈ uppatheyeva gacchati, tathÈ. 
Sattisimbalivananti sattisadisehi kaÓÔakehi yuttaÑ ÈyasaÑ simbalivanaÑ. 
PetarÈjavisayanti petavisayaÒca kÈlakaÒcika-asuravisayaÒca. 

 PamÈdinanti pamattÈnaÑ. Te hi pamadÈsu pamattÈ tÈsaÑ sampattÊnaÑ 
m|labh|taÑ kusalaÑ na karonti, iti tesaÑ pamadÈ sabbÈ tÈ nÈsenti nÈma. 
PaÔipÈdayantÊti tathÈvidhaÑ purisaÑ tÈ pamÈdavaseneva akusalaÑ kÈretvÈ 
duggatiÑ paÔipÈdenti nÈma. SoÓÓabyamhanilayÈti 
suvaÓÓamayavimÈnavÈsiniyo. PamadÈha’natthikÈti ye purisÈ pamadÈhi 
anatthikÈ hutvÈ brahmacariyaÑ caranti. KÈmadhÈtusamatikkamÈti 
kÈmadhÈtusamatikkamÈ1 yÈ gati. R|padhÈtuyÈ bhÈvoti2 yo 
kÈmadhÈtusamatikkamagatisa~khÈto r|padhÈtuyÈ bhÈvo3, so tesaÑ na 
dullabho. VÊtarÈgavisay|papatti yÈti yÈ vÊtarÈgavisaye suddhÈvÈsaloke 
upapatti, sÈpi tesaÑ na dullabhÈti attho. Accantanti antÈtÊtaÑ 
avinÈsadhammaÑ. Acalitanti kilesehi akampitaÑ. NibbutehÊti 
nibbutakilesehi. SucihÊti sucÊhi parisuddhehi evar|paÑ nibbÈnaÑ na 
dullabhanti. 

 EvaÑ mahÈsatto amatamahÈnibbÈnaÑ pÈpetvÈ desanaÑ niÔÔhÈpesi. 
Himavante kinnaramahoragÈdayo ÈkÈse ÔhitÈ devatÈ ca “aho BuddhalÊlÈya 
kathitÈ”ti sÈdhukÈraÑ adaÑsu. Œnando GijjharÈjÈ NÈrado DevabrÈhmaÓo 
PuÓÓamukho ca Phussakokilo attano attano parisaÑ ÈdÈya yathÈÔhÈnameva 
gamiÑsu. MahÈsattopi sakaÔÔhÈnameva gato. Itare pana antarantarÈ gantvÈ 
mahÈsattassa santike ovÈdaÑ gahetvÈ tasmiÑ ovÈde ÔhatvÈ saggaparÈyaÓÈ 
ahesuÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. KÈmadhÈtusamatikkamena (SyÈ, I, Ka) 
 2. R|padhÈtuyÈ bhavoti (SÊ), r|padhÈtusambhavoti (SyÈ) 
 3. R|padhÈtusambhavo (SÊ, SyÈ, I) 
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 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ jÈtakaÑ samodhÈnento 
osÈnagÈthÈ abhÈsi– 
 
 370. “KuÓÈlohaÑ tadÈ ÈsiÑ, UdÈyÊ Phussakokilo. 
 Œnando GijjharÈjÈ’si, SÈriputto ca NÈrado. 
 ParisÈ BuddhaparisÈ, evaÑ dhÈretha jÈtakan”ti. 

 Te pana bhikkh| gamanakÈle SatthÈnubhÈvena gantvÈ ÈgamanakÈle 
attano attanova ÈnubhÈvena ÈgatÈ. TesaÑ SatthÈ MahÈvaneyeva 
kammaÔÔhÈnaÑ kathesi. Sabbepi te taÑ divasameva arahattaÑ pÈpuÓiÑsu. 
MahÈdevatÈsamÈgamo ahosi. Athassa BhagavÈ MahÈsamayasuttaÑ1 
kathesi. 
 

KuÓÈlajÈtakavaÓÓanÈ catutthÈ. 
_____ 

 
5. MahÈsutasomajÈtakavaÓÓanÈ (537) 

 KasmÈ tuvaÑ rasaka edisÈnÊti idaÑ SatthÈ Jetavane viharanto 
A~gulimÈlattheradamanaÑ Èrabbha kathesi. Tassa uppatti ca pabbajjÈ ca 
upasampadÈ ca A~gulimÈlasuttavaÓÓanÈyaÑ2 vuttanayena vitthÈrato 
veditabbÈ. So pana saccakiriyÈya m|ÄhagabbhÈya itthiyÈ sotthibhÈvaÑ katvÈ 
tato paÔÔhÈya sulabhapiÓÉo hutvÈ vivekamanubr|hanto aparabhÈge 
arahattaÑ patvÈ abhiÒÒÈtova asÊtiyÈ mahÈtherÈnaÑ abbhantaro ahosi. 
TasmiÑ kÈle dhammasabhÈyaÑ kathaÑ samuÔÔhÈpesuÑ “Èvuso aho vata 
BhagavatÈ tathÈr|paÑ luddaÑ lohitapÈÓiÑ mahÈcoraÑ A~gulimÈlaÑ 
adaÓÉena asatthena dametvÈ nibbisevanaÑ karontena dukkaraÑ kataÑ, aho 
BuddhÈ nÈma dukkarakÈrino”ti. SatthÈ GandhakuÔiyaÑ Ôhitova dibbasotena 
taÑ kathaÑ sutvÈ “ajja mama gamanaÑ bahupakÈraÑ bhavissati, 
mahÈdhammadesanÈ pavattissatÊ”ti ÒatvÈ anopamÈya BuddhalÊlÈya 
dhammasabhaÑ gantvÈ varapaÒÒattÈsane nisÊditvÈ “kÈya nuttha bhikkhave 
etarahi kathÈya sannisinnÈ”ti pucchitvÈ “imÈya nÈmÈ”ti vutte “anacchariyaÑ 
bhikkhave idÈneva paramÈbhisambodhiÑ pattena mayÈ etassa damanaÑ3, 
svÈhaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DÊ 2. 203 piÔÔhe. 2. Ma-®Ôha 3. 226 piÔÔhe. 3. VinayanaÑ (SÊ, I) 
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pubbacariyaÑ caranto padesaÒÈÓe Ôhitopi etaÑ damesin”ti vatvÈ tehi yÈcito 
atÊtaÑ Èhari. 

 AtÊte KururaÔÔhe Indapatthanagare Korabyo nÈma rÈjÈ dhammena 
rajjaÑ kÈresi. TadÈ bodhisatto tassa aggamahesiyÈ kucchimhi nibbatti. 
DasamÈse atikkante suvaÓÓavaÓÓaÑ puttaÑ vijÈyi, sutavittatÈya pana naÑ 
“Sutasomo”ti saÒjÈniÑsu. TamenaÑ rÈjÈ vayappattaÑ nikkhasahassaÑ 
datvÈ disÈpÈmokkhassa Ècariyassa santike sippuggahaÓatthÈya TakkasilaÑ 
pesesi. So ÈcariyabhÈgaÑ ÈdÈya nagarÈ nikkhamitvÈ maggaÑ paÔipajji. TadÈ 
BÈrÈÓasiyaÑ KÈsiraÒÒo putto BrahmadattakumÈropi tatheva vatvÈ pitarÈ 
pesito nagarÈ nikkhamitvÈ tameva maggaÑ paÔipajji. Atha Sutasomo 
maggaÑ gantvÈ nagaradvÈre sÈlÈya phalake vissamatthÈya nisÊdi. 
BrahmadattakumÈropi gantvÈ tena saddhiÑ ekaphalake nisÊdi. Atha naÑ 
Sutasomo paÔisanthÈraÑ karonto “samma maggakilantosi, kuto ÈgacchasÊ”ti 
pucchitvÈ “BÈrÈÓasito”ti vutte “kassa puttosÊ”ti vatvÈ “KÈsiraÒÒo 
puttomhÊ”ti vutte “ko nÈmosÊ”ti vatvÈ “ahaÑ BrahmadattakumÈro nÈmÈ”ti 
vutte “kena kÈraÓena idhÈgatosÊ”ti pucchi. So “sippuggahaÓatthÈyÈ”ti vatvÈ 
“tvampi maggakilantosi, kuto ÈgacchasÊ”ti teneva nayena itaraÑ pucchi. 
Sopi tassa sabbaÑ Ècikkhi. Te ubhopi “mayaÑ khattiyÈ, ekÈcariyasseva 
santike sippuggahaÓatthÈya gacchÈmÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ mittabhÈvaÑ katvÈ 
nagaraÑ pavisitvÈ ÈcariyakulaÑ gantvÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ attano jÈti-ÈdiÑ 
kathetvÈ sippuggahaÓatthÈya ÈgatabhÈvaÑ kathesuÑ. So “sÈdh|”ti 
sampaÔicchi. Te ÈcariyabhÈgaÑ datvÈ sippaÑ paÔÔhapesuÑ.  

 Na kevalaÒca te dveva, aÒÒepi tadÈ jambudÊpe ekasatamattÈ rÈjaputtÈ 
tassa santike sippaÑ uggaÓhanti. Sutasomo tesaÑ jeÔÔhantevÈsiko hutvÈ 
sippaÑ upadisanto na cirasseva nipphattiÑ pÈpuÓi. So aÒÒassa santikaÑ 
agantvÈ “sahÈyo me”ti Brahmadattassa kumÈrasseva santikaÑ gantvÈ tassa 
piÔÔhi-Ècariyo hutvÈ sippaÑ sikkhÈpesi. Itaresampi anukkamena sippaÑ 
niÔÔhitaÑ. Te anuyogaÑ datvÈ ÈcariyaÑ vanditvÈ SutasomaÑ parivÈretvÈ 
nikkhamiÑsu. Atha ne Sutasomo maggantare ÔhatvÈ uyyojento “tumhe 
attano attano pit|naÑ sippaÑ dassetvÈ 
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rajjesu patiÔÔhahissatha, patiÔÔhitÈ ca pana mamovÈdaÑ kareyyÈthÈ”ti Èha. 
KiÑ ÈcariyÈti. Pakkhadivasesu uposathikÈ hutvÈ mÈghÈtaÑ kareyyÈthÈti. Te 
“sÈdh|”ti sampaÔicchiÑsu. Bodhisattopi a~gavijjÈpÈÔhakattÈ “anÈgate 
BÈrÈÓasiyaÑ BrahmadattakumÈraÑ nissÈya mahÈbhayaÑ uppajjissatÊ”ti 
ÒatvÈ te evaÑ ovaditvÈ uyyojesi. Te sabbepi attano attano janapadaÑ gantvÈ 
pit|naÑ sippaÑ dassetvÈ rajjesu patiÔÔhÈya patiÔÔhitabhÈvaÒceva ovÈde 
vattanabhÈvaÒca jÈnÈpetuÑ paÓÓÈkÈrena saddhiÑ paÓÓÈni pahiÓiÑsu. 
MahÈsatto taÑ pavattiÑ sutvÈ “appamattÈva hothÈ”ti paÓÓÈni paÔipesesi. 

 Tesu BÈrÈÓasirÈjÈ vinÈ maÑsena bhattaÑ na bhuÒjati. 
UposathadivasatthÈyapissa maÑsaÑ gahetvÈ Ôhapesi. AthekadivasaÑ evaÑ 
ÔhapitamaÑsaÑ bhattakÈrakassa pamÈdena rÈjagehe koleyyakasunakhÈ 
khÈdiÑsu. BhattakÈrako taÑ maÑsaÑ adisvÈ kahÈpaÓamuÔÔhiÑ ÈdÈya 
carantopi maÑsaÑ uppÈdetuÑ asakkonto “sace amaÑsakabhattaÑ 
upanÈmessÈmi, jÊvitaÑ me natthi, kiÑ nu kho karissÈmÊ”ti cintetvÈ “attheso 
upÈyo”ti vikÈle ÈmakasusÈnaÑ gantvÈ muhuttamatassa purisassa 
|rumaÑsaÑ ÈharitvÈ supakkaÑ pacitvÈ bhattaÑ upanÈmesi. RaÒÒo 
maÑsakhaÓÉaÑ jivhagge Ôhapitamattameva satta rasaharaÓisahassÈni phari, 
sakalasarÊraÑ khobhetvÈ aÔÔhÈsi. KiÑ kÈraÓÈ? Pubbe cassa sevanatÈya. So 
kira atÊtÈnantare attabhÈve yakkho hutvÈ bahuÑ manussamaÑsaÑ 
khÈditapubbo, tenassa taÑ piyaÑ ahosi. So “sacÈhaÑ tuÓhÊyeva 
bhuÒjissÈmi, na me ayaÑ imaÑ maÑsaÑ kathessatÊ”ti cintetvÈ saha kheÄena 
bh|miyaÑ pÈtesi. “NiddosaÑ deva khÈdÈhÊ”ti vutte manusse 
paÔikkamÈpetvÈ “ahametassa niddosabhÈvaÑ jÈnÈmi, kiÑ nÈmetaÑ 
maÑsan”ti pucchi. Purimadivasesu paribhogamaÑsameva devÈti. Nanu 
aÒÒasmiÑ kÈle ayaÑ raso natthÊti. Ajja supakkaÑ devÈti. Nanu pubbepi 
evameva pacasÊti. Atha naÑ tuÓhÊbh|taÑ ÒatvÈ “sabhÈvaÑ kathehi, no ce 
kathesi, jÊvitaÑ te natthÊ”ti Èha. So abhayaÑ yÈcitvÈ yathÈbh|taÑ kathesi. 
RÈjÈ “mÈ saddamakÈsi, pakatiyÈ pacanakamaÑsaÑ tvaÑ khÈditvÈ mayhaÑ 
manussamaÑsameva pacÈhÊ”ti Èha. Nanu dukkaraÑ devÈti. MÈ bhÈyi, na 
dukkaranti. NibaddhaÑ kuto labhissÈmi devÈti. Nanu bandhanÈgÈre bah| 
manussÈti. So tato paÔÔhÈya tathÈ akÈsi. 
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 AparabhÈge bandhanÈgÈre manussesu khÊÓesu “idÈni kiÑ karissÈmi 
devÈ”ti Èha. “AntarÈmagge sahassabhaÓÉikaÑ khipitvÈ yo taÑ gaÓhÈti, taÑ 
coroti gahetvÈ mÈrehÊ”ti Èha. So tathÈ akÈsi. AparabhÈge rÈjabhayena 
sahassabhaÓÉikaÑ olokentampi adisvÈ “idÈni kiÑ karissÈmÊ”ti Èha. YadÈ 
bherivelÈya1 nagaraÑ ÈkulaÑ hoti, tadÈ tvaÑ pana ekasmiÑ 
gharasandhimhi vÈ vÊthiyaÑ vÈ catukke vÈ ÔhatvÈ manusse mÈretvÈ 
maÑsaÑ gaÓhÈhÊti. So tato paÔÔhÈya tathÈ katvÈ th|lamaÑsaÑ ÈdÈya 
gacchati. Tesu tesu ÔhÈnesu kaÄevarÈni dissanti. Mama mÈtÈ na paÒÒÈyati, 
mama pitÈ na paÒÒÈyati, mama bhÈtÈ bhaginÊ ca na paÒÒÈyati, manussÈnaÑ 
paridevanasaddo s|yati. NÈgarÈ bhÊtatasitÈ “ime manusse sÊho nu kho 
khÈdati, byaggho nu kho khÈdati, yakkho nu kho khÈdatÊ”ti olokentÈ 
pahÈramukhaÑ disvÈ “eko manussakhÈdako coro ime khÈdatÊ”ti maÒÒanti. 
MahÈjanÈ rÈja~gaÓe sannipatitvÈ upakkosiÑsu. RÈjÈ “kiÑ tÈtÈ”ti pucchi. 
“Deva imasmiÑ nagare manussakhÈdako coro atthi, taÑ gaÓhÈpethÈ”ti 
ÈhaÑsu. AhaÑ kathaÑ taÑ jÈnissÈmi, kiÑ ahaÑ nagaraÑ rakkhantopi 
carÈmÊti. 

 MahÈjanÈ “rÈjÈ nagarena anatthiko, KÈÄahatthisenÈpatissa 
ÈcikkhissÈmÈ”ti gantvÈ tassa taÑ kathetvÈ “coraÑ pariyesituÑ vaÔÔatÊ”ti 
vadiÑsu. So “sÈdhu sattÈhaÑ Ègametha, pariyesitvÈ coraÑ dassÈmÊ”ti 
mahÈjane uyyojetvÈ purise ÈÓÈpesi “tÈtÈ nagare kira manussakhÈdako coro 
atthi, tumhe tesu tesu ÔhÈnesu nilÊyitvÈ taÑ gaÓhathÈ”ti. Te “sÈdh|”ti 
sampaÔicchitvÈ tato paÔÔhÈya nagaraÑ pariggaÓhanti. BhattakÈrakopi 
ekasmiÑ gharasandhimhi sampaÔicchanno hutvÈ ekaÑ itthiÑ mÈretvÈ 
ghanaghanamaÑsaÑ ÈdÈya pacchiyaÑ p|retuÑ Èrabhi. Atha naÑ te purisÈ 
gahetvÈ pothetvÈ pacchÈbÈhaÑ bandhitvÈ “gahito manussakhÈdako coro”ti 
mahÈsaddaÑ kariÑsu. MahÈjano taÑ parivÈresi. Atha naÑ suÔÔhu bandhitvÈ 
maÑsapacchiÑ gÊvÈya bandhitvÈ ÈdÈya senÈpatissa dassesuÑ. SenÈpati taÑ 
disvÈ “kiÑ nu kho esa imaÑ maÑsaÑ khÈdati, udÈhu aÒÒena maÑsena 
missetvÈ vikkiÓÈti, 
______________________________________________________________ 
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udÈhu aÒÒassa vacanena mÈretÊ”ti cintetvÈ tamatthaÑ pucchanto paÔhamaÑ 
gÈthamÈha– 
 
 371. “KasmÈ tuvaÑ rasaka edisÈni, 
 Karosi kammÈni sudÈruÓÈni. 
 HanÈsi itthÊ purise ca m|Äho, 
 MaÑsassa hetu adu dhanassa kÈraÓÈ”ti. 

 Tattha rasakÈti bhattakÈrakaÑ Èlapati. 

 Ito paraÑ uttÈnasambandhÈni vacanapaÔivacanÈni PÈÄivaseneva 
veditabbÈni– 
 
 372. “Na attahet| na dhanassa kÈraÓÈ, 
 Na puttadÈrassa sahÈyaÒÈtinaÑ. 
 BhattÈ ca me BhagavÈ bh|mipÈlo, 
 So khÈdati maÑsaÑ bhadante’disaÑ. 
 
 373. Sace tuvaÑ bhatturatthe payutto, 
 Karosi kammÈni sudÈruÓÈni. 
 PÈtova antepuraÑ pÈpuÓitvÈ, 
 LapeyyÈsi me rÈjino sammukhe taÑ. 
 
 374. TathÈ karissÈmi ahaÑ bhadante, 
 YathÈ tuvaÑ bhÈsasi KÈÄahatthi. 
 PÈtova antepuraÑ pÈpuÓitvÈ, 
 VakkhÈmi te rÈjino sammukhe tan”ti. 

 Tattha BhagavÈti gÈravÈdhivacanaÑ. Sace tuvanti “saccaÑ nu kho 
bhaÓati, udÈhu maraÓabhayena musÈ bhaÓatÊ”ti vÊmaÑsanto evamÈha. 
Tattha sudÈruÓÈnÊti manussaghÈtakammÈni. Sammukhetanti sammukhe 
ÔhatvÈ evaÑ vadeyyÈsÊti. So sampaÔicchanto gÈthamÈha. 

 Atha naÑ senÈpati gÈÄhabandhanameva sayÈpetvÈ vibhÈtÈya rattiyÈ 
amaccehi ca nÈgarehi ca saddhiÑ mantetvÈ sabbesu ekacchandesu jÈtesu 
sabbaÔÔhÈnesu ÈrakkhaÑ ÔhapetvÈ nagaraÑ hatthagataÑ katvÈ rasakassa 
gÊvÈyaÑ 
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maÑsapacchiÑ bandhitvÈ ÈdÈya rÈjanivesanaÑ pÈyÈsi. SakalanagaraÑ 
viravi. RÈjÈ hiyyo bhuttapÈtarÈso sÈyamÈsampi alabhitvÈ “rasako idÈni 
Ègacchissati, idÈni ÈgacchissatÊ”ti nisinnova taÑ rattiÑ vÊtinÈmetvÈ “ajjapi 
rasako nÈgacchati, nÈgarÈnaÒca mahÈsaddo s|yati, kiÑ nu kho etan”ti 
vÈtapÈnena olokento taÑ tathÈ ÈnÊyamÈnaÑ disvÈ “pÈkaÔaÑ idaÑ kÈraÓaÑ 
jÈtan”ti cintetvÈ satiÑ upaÔÔhapetvÈ palla~keyeva nisÊdi. KÈÄahatthipi naÑ 
upasa~kamitvÈ anuyuÒji, sopissa kathesi. TamatthaÑ pakÈsento SatthÈ 
Èha– 
 
 375. “Tato ratyÈ vivasÈne, s|riyuggamanaÑ pati. 
 KÈÄo rasaka’mÈdÈya, rÈjÈnaÑ upasa~kami. 
 Upasa~kamma rÈjÈnaÑ, idaÑ vacana’mabravi. 
 
 376. SaccaÑ kira mahÈrÈja, rasako pesito tayÈ. 
 Hanati itthipurise, tuvaÑ maÑsÈni khÈdasi. 
 
 377. Evameva tathÈ KÈÄa, rasako pesito mayÈ. 
 Mama atthaÑ karontassa, ki’metaÑ paribhÈsasÊ”ti. 

 Tattha KÈÄÈti KÈÄahatthi. EvamevÈti tena senÈpatinÈ tejavantena 
anuyutto rÈjÈ musÈ vattuÑ asakkonto evamÈha. Tattha tathÈti idaÑ 
purimassa vevacanaÑ. Mama atthanti mama vuÉÉhiÑ. KarontassÈti 
karontaÑ. Ki’metanti kasmÈ etaÑ. ParibhÈsasÊti aho dukkaraÑ karosi, 
KÈÄahatthi tvaÑ nÈma aÒÒaÑ coraÑ aggahetvÈ mama pesanakÈrakaÑ 
gaÓhÈsÊti tassa bhayaÑ janento kathesi. 

 TaÑ sutvÈ senÈpati “ayaÑ sakeneva mukhena paÔijÈnÈti, aho sÈhasiko, 
ettakaÑ nÈma kÈlaÑ ime manussÈ etena khÈditÈ, vÈressÈmi nan”ti cintetvÈ 
Èha “mahÈrÈja mÈ evaÑ kari, mÈ manussamaÑsaÑ khÈdasÊ”ti. KÈÄahatthi 
kiÑ kathesi, nÈhaÑ viramituÑ sakkomÊti. MahÈrÈja sace na viramissasi, 
attÈnaÒca raÔÔhaÒca nÈsessasÊti. EvaÑ nassantepi ahaÑ neva tato viramituÑ 
sakkomÊti. Tato senÈpati tassa saÒÒÈpanatthÈya vatthuÑ ÈharitvÈ dasseti–
atÊtasmiÒhi kÈle mahÈsamudde cha mahÈmacchÈ ahesuÑ. Tesu Œnando 
Timinando 
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AjjhÈrohoti ime tayo macchÈ paÒcayojanasatikÈ, Timi~galo Timirapi~galo 
MahÈtimirapi~galoti ime tayo macchÈ sahassayojanikÈ honti. Te sabbepi 
pÈsÈÓasevÈlabhakkhÈ ahesuÑ. Tesu Œnando mahÈsamuddassa ekapasse 
vasati. TaÑ bah| macchÈ dassanÈya upasa~kamanti, ekadivasaÑ “sabbesaÑ 
dvipadacatuppadÈnaÑ sattÈnaÑ rÈjÈ paÒÒÈyati, amhÈkaÑ rÈjÈ natthi, 
mayampetaÑ rÈjÈnaÑ karissÈmÈ”ti cintetvÈ sabbe ekacchandÈ hutvÈ 
ŒnandaÑ rÈjÈnaÑ kariÑsu. Te macchÈ tato paÔÔhÈya tassa sÈyaÑ pÈtova 
upaÔÔhÈnaÑ gacchanti. 

 AthekadivasaÑ Œnando ekasmiÑ pabbate pÈsÈÓasevÈlaÑ khÈdanto 
ajÈnitvÈ “sevÈlo”ti saÒÒÈya ekaÑ macchaÑ khÈdi. Tassa taÑ maÑsaÑ 
khÈdantassa sakalasarÊraÑ sa~khobhesi1. So “kiÑ nu kho idaÑ ativiya 
madhuran”ti nÊharitvÈ olokento macchamaÑsakhaÓÉaÑ disvÈ “ettakaÑ 
kÈlaÑ ajÈnitvÈ na khÈdÈmÊ”ti cintetvÈ “sÈyaÑ pÈtopi macchÈnaÑ ÈgantvÈ 
gamanakÈle ekaÑ dve macche khÈdissÈmi, pÈkaÔaÑ katvÈ khÈdiyamÈne 
ekopi maÑ na upasa~kamissati, sabbe palÈyissanti, paÔicchanno hutvÈ 
pacchÈ osakkitosakkitaÑ paharitvÈ khÈdissÈmÊ”ti tathÈ katvÈ khÈdi. MacchÈ 
parikkhayaÑ gacchantÈ cintayiÑsu “kuto nu kho ÒÈtÊnaÑ bhayaÑ 
uppajjissatÊ”ti. Atheko paÓÉito maccho “mayhaÑ Œnandassa kiriyÈ na 
ruccati, pariggaÓhissÈmi nan”ti macchesu upaÔÔhÈnaÑ gatesu Œnandassa 
kaÓÓapatte2 paÔicchanno aÔÔhÈsi. Œnando macche uyyojetvÈ sabbapacchato 
gacchantaÑ macchaÑ khÈdi. So paÓÉitamaccho tassa kiriyaÑ disvÈ itaresaÑ 
Èrocesi. Te sabbepi bhÊtatasitÈ palÈyiÑsu. 

 Œnando tato paÔÔhÈya macchamaÑsagiddhena aÒÒaÑ gocaraÑ na gaÓhi. 
So jighacchÈya pÊÄito kilanto “kahaÑ nu kho ime gatÈ”ti te macche 
pariyesanto ekaÑ pabbataÑ disvÈ “mama bhayena imaÑ pabbataÑ nissÈya 
vasanti maÒÒe, pabbataÑ parikkhipitvÈ upadhÈressÈmÊ”ti na~guÔÔhena ca 
sÊsena ca ubho passe parikkhipitvÈ gaÓhi. Tato “sace idha vasanti, 
palÈyissantÊ”ti pabbataÑ parikkhipantaÑ attano na~guÔÔhaÑ disvÈ “ayaÑ 
maccho maÑ vaÒcetvÈ pabbataÑ nissÈya vasatÊ”ti kuddho 
paÓÓÈsayojanamattaÑ sakana~guÔÔhakhaÓÉaÑ aÒÒamacchasaÒÒÈya daÄhaÑ 
gahetvÈ 
______________________________________________________________ 
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murumurÈyanto khÈdi, dukkhavedanÈ uppajji. Lohitagandhena macchÈ 
sannipatitvÈ luÒcitvÈ khÈdantÈ yÈva sÊsÈ ÈgamaÑsu. MahÈsarÊratÈya 
parivattetuÑ asakkonto tattheva jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi, pabbatarÈsi viya 
aÔÔhirÈsi ahosi. ŒkÈsacÈrino tÈpasaparibbÈjakÈ manussÈnaÑ kathayiÑsu. 
SakalajambudÊpe manussÈ jÈniÑsu. TaÑ vatthuÑ ÈharitvÈ dassento 
KÈÄahatthi Èha– 
 
 378. “Œnando sabbamacchÈnaÑ, khÈditvÈ rasagiddhimÈ. 
 ParikkhÊÓÈya parisÈya, attÈnaÑ khÈdiyÈ mato. 
 
 379. EvaÑ pamatto rasagÈrave ratto, 
 BÈlo yadÊ Èyati nÈvabujjhati. 
 Vidhamma putte caji ÒÈtake ca, 
 Parivattiya attÈnaÒÒeva khÈdati. 
 
 380. IdaÑ te sutvÈna vigetu chando, 
 MÈ bhakkhayÊ rÈja manussamaÑsaÑ. 
 MÈ tvaÑ imaÑ kevalaÑ vÈrijova, 
 DvipadÈdhipa suÒÒamakÈsi raÔÔhan”ti. 

 (Tattha Œnandoti mahÈrÈja atÊtasmiÑ kÈle mahÈsamudde 
paÒcasatayojaniko Œnando nÈma mahÈmaccho sabbesaÑ macchÈnaÑ rÈjÈ 
mahÈsamuddassa ekapasse Ôhito. KhÈditvÈti sakajÈtikÈnaÑ macchÈnaÑ 
rasagiddhimÈ macche khÈditvÈ. ParikkhÊÓÈyÈti macchaparisÈya 
khayappattÈya. AttÈnanti aÒÒaÑ gocaraÑ aggahetvÈ pabbataÑ 
parikkhipanto paÓÓÈsayojanamattaÑ attano na~guÔÔhakhaÓÉaÑ 
aÒÒamacchasaÒÒÈya khÈditvÈ mato maraÓappatto hutvÈ idÈni mahÈsamudde 
pabbatamatto aÔÔhirÈsi ahosi. EvaÑ pamattoti yathÈ mahÈmaccho Œnando, 
evampi tathÈ tvaÑ taÓhÈrasagiddhiko hutvÈ pamatto pamÈdabhÈvappatto. 

 RasagÈrave rattoti1 manussamaÑsassa rasagÈrave ratto atirattacitto 
hoti. BÈloti yadi bÈlo duppaÒÒo ÈyatiÑ anÈgate kÈle uppajjanakadukkhaÑ 
nÈvabujjhati na jÈnÈti. VidhammÈti vidhametvÈ 
______________________________________________________________ 
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vinÈsetvÈ. Putteti puttadhÊtaro ca. ©Ètake cÈti sesaÒÈtake ca sahÈye ca, 
vidhamma putte ca cajitvÈ ÒÈtake cÈti attho. ParivattiyÈti aÒÒaÑ ÈhÈraÑ 
alabhitvÈ jighacchÈya pÊÄito sakalanagaraÑ parivattiya vicaritvÈ 
manussamaÑsaÑ alabhitvÈ attÈnaÑ khÈdanto Œnando maccho viya 
attÈnaÒÒeva khÈdati. 

 IdaÑ te sutvÈnÈti mahÈrÈja te tuyhaÑ mayÈ ÈnÊtaÑ idaÑ udÈharaÓaÑ 
sutvÈ chando manussamaÑsakhÈdanacchando vigetu vigacchatu viramatu. 
MÈ bhakkhayÊti rÈja manussamaÑsaÑ mÈ bhakkhayi mÈ khÈdi. MÈ tvaÑ 
imaÑ kevalanti mahÈsamuddaÑ suÒÒaÑ karonto vÈrijo Œnando maccho iva 
bho dvipadÈdhipa dvipadÈnaÑ manussÈnaÑ issara mahÈrÈja tvaÑ kevalaÑ 
saccato imaÑ tava KÈsiraÔÔhaÑ nagaraÑ suÒÒaÑ mÈ akÈsÊti attho.)1 

 TaÑ sutvÈ rÈjÈ “bho KÈÄahatthi na tvameva upamaÑ jÈnÈsi, ahampi 
jÈnÈmÊ”ti manussamaÑsagiddhatÈya porÈÓakavatthuÑ ÈharitvÈ dassento 
Èha– 
 
 381. “SujÈto nÈma nÈmena, oraso tassa atrajo. 
 Jambupesi’maladdhÈna, mato so tassa sa~khaye. 
 
 382. Evameva ahaÑ KÈÄa, bhutvÈ bhakkhaÑ rasuttamaÑ. 
 AladdhÈ mÈnusaÑ maÑsaÑ, maÒÒe hissÈmi jÊvitan”ti. 

 (Tattha SujÈto nÈmÈti KÈÄahatthi kuÔumbiko nÈmena SujÈto nÈma, tassa 
atrajo putto oraso jambupesiÑ aladdhÈna alabhitvÈna. Matoti yathÈ tassÈ 
jambupesiyÈ sa~khaye so kuÔumbikaputto mato, evameva ahaÑ rasuttamaÑ 
aÒÒarasÈnaÑ uttamaÑ manussÈnaÑ maÑsaÑ bhutvÈ bhuÒjitvÈ aladdhÈ 
manussamaÑsaÑ jÊvitaÑ hissÈmÊti maÒÒe maÒÒÈmi.)2 
______________________________________________________________ 
 1. (Tattha sabbamacchÈnanti sabbesaÑ macchÈnaÑ jeÔÔhako. KhÈditvÈti so attano 

parisaÑ khÈdi. KhÈdiyÈti pacchÈ attÈnaÑ khÈditvÈ mato. Œyatinti yadi anÈgate 
uppajjanadukkhaÑ na jÈnÈti. VidhammÈti vidhamitvÈ nÈsetvÈ. Putte cÈti puttadhÊtaro 
caji. ©Ètake cÈti sesaÒÈtake caji, vidhamma putte cajitvÈ ÒÈtake cÈti attho. 
ParivattiyÈti aÒÒaÑ alabhanto nivattitvÈ attÈnameva khÈdati. Vihet|ti vigacchatu. 
Kevalanti sakalaraÔÔhaÑ. VÈrijovÈti Œnandamaccho viya.) (SÊ, I) 

 2. (Tattha tassÈti tassa SujÈtassa) (SÊ, SyÈ, I) 
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 AtÊte kira BÈrÈÓasiyaÑ SujÈto nÈma kuÔumbiko loÓambilasevanatthÈya 
Himavantato ÈgatÈni paÒca isisatÈni attano uyyÈne vasÈpetvÈ upaÔÔhÈsi. 
Ghare cassa nibaddhaÑ paÒcasatamattÈ bhikkhÈ ahosi. Te pana tÈpasÈ 
kadÈci janapadepi bhikkhÈya caranti, kadÈci mahÈjambupesiÑ ÈharitvÈ 
khÈdanti. TesaÑ jambupesiÑ ÈharitvÈ khÈdanakÈle SujÈto cintesi “ajja 
bhaddantÈnaÑ tayo cattÈro divasÈ anÈgacchantÈnaÑ, kahaÑ nu kho gatÈ”ti. 
So attano puttakaÑ a~guliyaÑ gÈhÈpetvÈ tesaÑ bhattakiccakÈle tattha 
agamÈsi. TasmiÑ samaye mahallakÈnaÑ mukhavikkhÈlanakÈle udakaÑ 
datvÈ sabbanavako jambupesiÑ khÈdati. SujÈto tÈpase vanditvÈ nisinno”kiÑ 
bhante khÈdathÈ”ti pucchi. MahÈjambupesiÑ Èvusoti. TaÑ sutvÈ kumÈro 
pipÈsaÑ uppÈdesi. Athassa gaÓajeÔÔhako tÈpaso thokaÑ dÈpesi. So taÑ 
khÈditvÈ madhurarase bajjhitvÈ “jambupesiÑ me dethÈ”ti punappunaÑ yÈci. 
KuÔumbiko dhammaÑ suÓanto “puttaka mÈ viravi, gehaÑ gantvÈ 
khÈdissasÊ”ti taÑ vaÒcetvÈ “imaÑ nissÈya bhadantÈ ukkaÓÔheyyun”ti taÑ 
samassÈsento isigaÓaÑ anÈpucchitvÈ gehaÑ gato. GatakÈlato paÔÔhÈya cassa 
putto “jambupesiÑ me dethÈ”ti paridevi. SujÈto “isayopi ÈcikkhissÈmÊ”ti 
uyyÈnaÑ gato. Te isayopi “idha ciraÑ vasimhÈ”ti Himavantameva gatÈ. 
ŒrÈme isayo apassanto tassa jambu-ambapanasamocÈdÊnaÑ pesiyo 
madhusakkharacuÓÓasaÑyuttÈ adÈsi. TÈ tassa jivhagge ÔhapitamattÈ 
halÈhalavisasadisÈ honti. So sattÈhaÑ nirÈhÈro hutvÈ jÊvitakkhayaÑ pÈpuÓi. 
RÈjÈ idaÑ kÈraÓaÑ ÈharitvÈ dassento evamÈha. (  )1 

 Tato KÈÄahatthi “ayaÑ rÈjÈ ativiya rasagiddho, aparÈnipissa 
udÈharaÓÈni ÈharissÈmÊ”ti cintetvÈ “mahÈrÈja viramÈhÊ”ti Èha. AhaÑ 
viramituÑ na sakkomÊti. Deva sace na viramissasi, tuvaÑ ÒÈtimaÓÉalato 
ceva rajjasirito ca parihÈyissasi. AtÊtasmiÑ hi mahÈrÈja idheva BÈrÈÓasiyaÑ 
paÒcasÊlarakkhakaÑ SotthiyakulaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (Tassa sa~khayeti tassÈ jambupesiyÈ khaye aÒÒaÑ ÈhÈraÑ anÈharitvÈ mato. 

Bhakkhanti khÈdanÊyaÑ. Rasuttamanti uttamarasaÑ. HessÈmÊti jahissÈmi, hissÈmÊtipi 
pÈÔho.) (SÊ, SyÈ, I) 
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ahosi. Tassa kulassa ekaputtako ahosi. So mÈtÈpit|naÑ piyo manÈpo ahosi 
paÓÉito byatto tiÓÓaÑ vedÈnaÑ pÈrag|. So samavayehi taruÓehi saddhiÑ 
gaÓabandhanena vicari. SesÈ gaÓabandhÈ macchamaÑsÈdÊni khÈdantÈ suraÑ 
pivanti. MÈÓavo maÑsÈdÊni na khÈdati, suraÑ na pivati. Te mantayiÑsu 
“ayaÑ surÈya apivanato amhÈkaÑ m|laÑ na deti, upÈyena naÑ suraÑ 
pÈyessÈmÈ”ti. Te sannipatitvÈ “samma chaÓakÊÄaÑ kÊÄissÈmÈ”ti ÈhaÑsu. 
Samma tumhe suraÑ pivatha, ahaÑ suraÑ na pivÈmi, tumheva gacchathÈti. 
Samma tava pivanatthÈya khÊraÑ gaÓhÈpessÈmÈti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. 
DhuttÈ uyyÈnaÑ gantvÈ paduminipattesu tikhiÓasuraÑ bandhÈpetvÈ 
ÔhapayiÑsu. Atha nesaÑ pÈnakÈle mÈÓavassa khÊraÑ upanayiÑsu. Atha eko 
dhutto “pokkharamadhuÑ bho ÈharÈ”ti ÈharÈpetvÈ paduminipattapuÔaÑ 
heÔÔhÈ chiddaÑ katvÈ a~gulÊhi mukhe ÔhapetvÈ ÈkaÉÉhi. EvaÑ itarepi 
ÈharÈpetvÈ piviÑsu. MÈÓavo “kiÑ nÈmetan”ti pucchi. 
PokkharamadhunÈmÈti. Ahampi thokaÑ labhissÈmi, detha bhontoti. Tassapi 
dÈpayiÑsu. So pokkharamadhusaÒÒÈya suraÑ pivi. Athassa 
a~gÈrapakkamaÑsaÑ adaÑsu, tampi khÈdi. 

 Evamassa punappunaÑ pivantassa mattakÈle “na etaÑ pokkharamadhu, 
surÈ esÈ”ti vadiÑsu. So “ettakaÑ kÈlaÑ evaÑ madhurarasaÑ na jÈniÑ, 
Èharatha bho suran”ti Èha. Te ÈharitvÈ punapi adaÑsu. PipÈsÈ mahatÊ ahosi. 
Athassa punapi yÈcantassa “khÊÓÈ”ti vadiÑsu. So “handa taÑ bho 
ÈharÈpethÈ”ti a~gulimuddikaÑ adÈsi, so sakaladivasaÑ tehi saddhiÑ pivitvÈ 
matto rattakkho kampanto vilapanto gehaÑ gantvÈ nipajji. Athassa pitÈ 
surÈya pivitabhÈvaÑ ÒatvÈ vigate matte “tÈta ayuttaÑ te kataÑ Sotthiyakule 
jÈtena suraÑ pivantena, mÈ puna evaÑ akÈsÊ”ti Èha. TÈta ko mayhaÑ 
dosoti. SurÈya pivitabhÈvoti. TÈta kiÑ kathesi, mayÈ evar|paÑ 
madhurarasaÑ ettakaÑ kÈlaÑ aladdhapubbanti. BrÈhmaÓo punappunaÑ 
yÈci. Sopi “na sakkomi viramitun”ti Èha. Atha brÈhmaÓo “evaÑ sante 
amhÈkaÑ kulavaÑso ca ucchijjissati, dhanaÒca vinassissatÊ”ti cintetvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 383. “MÈÓava abhir|po’si, kule jÈto’si sotthiye. 
 Na tvaÑ arahasi tÈta, abhakkhaÑ bhakkhayetave”ti. 
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 (Tattha mÈÓavÈti mÈÓava tvaÑ abhir|po asi, sotthiye kule jÈtopi asi. 
AbhakkhaÑ bhakkhayetaveti tÈta tvaÑ abhakkhitabbayuttakaÑ 
bhakkhayituÑ na arahasi.)1 

 EvaÒca pana vatvÈ “tÈta virama, sace na viramasi, ahaÑ taÑ ito gehÈ 
nikkhÈmessÈmi, tava2 raÔÔhÈ pabbÈjanÊyakammaÑ karissÈmÊ”ti Èha. MÈÓavo 
“evaÑ santepi ahaÑ suraÑ jahituÑ na sakkomÊ”ti vatvÈ gÈthÈdvayamÈha– 
 
 384. “RasÈnaÑ aÒÒataraÑ etaÑ, kasmÈ maÑ tvaÑ nivÈraye. 
 SohaÑ tattha gamissÈmi, yattha lacchÈmi edisaÑ. 
 
 385. SovÈ’haÑ nippatissÈmi, na te vacchÈmi santike. 
 Yassa me dassanena tvaÑ, nÈbhinandasi brÈhmaÓÈ”ti. 

 Tattha rasÈnanti 
loÓambilatittakakaÔukakhÈrikamadhurakasÈvasa~khÈtÈnaÑ sattannaÑ 
rasÈnaÑ aÒÒataraÑ uttamarasametaÑ majjaÑ nÈma. SovÈ’hanti so ahaÑ 
eva. NippatissÈmÊti nikkhamissÈmi. 

 EvaÒca pana vatvÈ “nÈhaÑ surÈpÈnÈ viramissÈmi, yaÑ te ruccati, taÑ 
karohÊ”ti Èha. Atha brÈhmaÓo “tayi amhe pariccajante mayampi taÑ 
pariccajissÈmÈ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 386. “AddhÈ aÒÒepi dÈyÈde, putte lacchÈma mÈÓava. 
 TvaÒca jamma vinassassu, yattha pattaÑ na taÑ suÓe”ti. 

 Tattha yattha pattanti yattha gataÑ taÑ “asukaÔÔhÈne nÈma vasatÊ”ti na 
suÓoma, tattha gacchÈhÊti attho. 

 Atha naÑ vinicchayaÑ netvÈ aputtabhÈvaÑ katvÈ nÊharÈpesi. So 
aparabhÈge nippaccayo kapaÓo jiÓÓapilotikaÑ nivÈsetvÈ kapÈlahattho 
piÓÉÈya caranto aÒÒataraÑ kuÔÔaÑ nissÈya kÈlamakÈsi. IdaÑ kÈraÓaÑ 
ÈharitvÈ KÈÄahatthi raÒÒo dassetvÈ “mahÈrÈja sace tvaÑ amhÈkaÑ vacanaÑ 
na karissasi, pabbÈjanÊyakammaÑ te karissantÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. (Tattha abhakkhaÑ bhakkhayetaveti abhakkhitabbayuttakaÑ bhakkhituÑ) (SÊ, SyÈ, I) 
 2. AhaÑ vÈ ito gehÈ nikkhamissÈmi, tava vÈ (SÊ, I) 
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 387. “Evameva tuvaÑ rÈja, dvipadinda suÓohi me. 
 PabbÈjessanti taÑ raÔÔhÈ, soÓÉaÑ mÈÓavakaÑ yathÈ”ti. 

 (Tattha dvipadindÈti dvipadÈnaÑ inda bho mahÈrÈja me mama vacanaÑ 
suÓohi tuvaÑ, evameva soÓÉaÑ mÈÓavakaÑ yathÈ taÑ bhavantaÑ raÔÔhato 
pabbÈjessanti.)1 

 EvaÑ KÈÄahatthinÈ upamÈya ÈhaÔÈyapi rÈjÈ tato viramituÑ asakkonto 
aparampi udÈharaÓaÑ dassetuÑ Èha– 
 
 388. “SujÈto nÈma nÈmena, bhÈvitattÈna sÈvako. 
 AccharaÑ kÈmayantova, na so bhuÒji na so pivi. 
 
 389. KusaggenudakamÈdÈya, samudde udakaÑ mine. 
 EvaÑ mÈnusakÈ kÈmÈ, dibbakÈmÈna santike. 
 
 390. Evameva ahaÑ kÈÄa, bhutvÈ bhakkhaÑ rasuttamaÑ. 
 AladdhÈ mÈnusaÑ maÑsaÑ, maÒÒe hissÈmi jÊvitan”ti. 

 Vatthu heÔÔhÈ vuttasadisameva. 

 Tattha bhÈvitattÈnÈti bhÈvitacittÈnaÑ2 tesaÑ paÒcannaÑ isisatÈnaÑ. 
AccharaÑ kÈmayantovÈti so kira tesaÑ isÊnaÑ mahÈjambupesiyÈ 
khÈdanakÈle anÈgamanaÑ viditvÈ “kiÑ nu kho kÈraÓÈ na Ègacchanti, sace 
katthaci gatÈ, jÈnissÈmi, no ce, atha nesaÑ santike dhammaÑ suÓissÈmÊ”ti 
uyyÈnaÑ gantvÈ isigaÓe vanditvÈ gaÓajeÔÔhakassa santike dhammaÑ suÓanto 
nisinnova s|riye attha~gate uyyojiyamÈnopi “ajja idheva vasissÈmÊ”ti vatvÈ 
isigaÓaÑ vanditvÈ paÓÓasÈlaÑ pavisitvÈ nipajji. RattibhÈge Sakko devarÈjÈ 
devaccharÈsa~ghaparivuto saddhiÑ attano paricÈrikÈhi isigaÓaÑ vandituÑ 
Ègato, sakalÈrÈmo ekobhÈso ahosi. SujÈto “kiÑ nu kho etan”ti uÔÔhÈya 
paÓÓasÈlachiddena olokento SakkaÑ isigaÓaÑ vandituÑ ÈgataÑ 
devaccharÈparivutaÑ disvÈ accharÈnaÑ saha dassanena rÈgaratto ahosi. 
Sakko nisÊditvÈ dhammakathaÑ sutvÈ sakaÔÔhÈnameva gato. KuÔumbikopi 
punadivase isigaÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi. 2. BhÈvitattÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 
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vanditvÈ pucchi “bhante ko nÈmesa rattibhÈge tumhÈkaÑ vandanatthÈya 
Ègato”ti. Sakko Èvusoti. TaÑ parivÈretvÈ nisinnÈ kÈ nÈmetÈti. DevaccharÈ 
nÈmetÈti. So isigaÓaÑ vanditvÈ gehaÑ gantvÈ gatakÈlato paÔÔhÈya 
“accharaÑ me detha, accharaÑ me dethÈ”ti vilapi. ©ÈtakÈ parivÈretvÈ 
“bh|tÈviÔÔho nu kho”ti accharaÑ pahariÑsu. So “nÈhaÑ etaÑ accharaÑ 
kathemi, devaccharaÑ kathemÊ”ti vatvÈ “ayaÑ accharÈ”ti ala~karitvÈ ÈnÊtaÑ 
bhariyampi gaÓikampi olokento “nÈyaÑ accharÈ, yakkhinÊ esÈ, 
devaccharaÑ me dethÈ”ti vilapanto nirÈhÈro hutvÈ tattheva jÊvitakkhayaÑ 
pÈpuÓi. Tena vuttaÑ– 

 “AccharaÑ kÈmayantova, na so bhuÒji na so pivÊ”ti. 

 KusaggenudakamÈdÈya, samudde udakaÑ mineti samma KÈÄahatthi yo 
kusaggeneva udakaÑ gahetvÈ “ettakaÑ siyÈ mahÈsamudde udakan”ti tena 
saddhiÑ upamÈya mineyya, so kevalaÑ mineyyeva, kusagge pana udakaÑ 
atiparittakameva. YathÈ taÑ, evaÑ mÈnusakÈ kÈmÈ dibbakÈmÈnaÑ santike, 
tasmÈ so SujÈto aÒÒaÑ itthiÑ na olokesi, accharameva patthento mato. 
EvamevÈti yathÈ so dibbakÈmaÑ alabhanto jÊvitaÑ jahi, evaÑ ahampi 
uttamarasaÑ manussamaÑsaÑ alabhanto jÊvitaÑ jahissÈmÊti vadati.  

 TaÑ sutvÈ KÈÄahatthi “ayaÑ rÈjÈ ativiya rasagiddho, saÒÒÈpessÈmi 
nan”ti sakajÈtikÈnaÑ maÑsaÑ khÈditvÈ ÈkÈsacarÈ SuvaÓÓahaÑsÈpi tÈva 
vinaÔÔhÈti dassetuÑ gÈthÈdvayamÈha– 
 
 391. “YathÈpi te DhataraÔÔhÈ, haÑsÈ vehÈyasa~gamÈ. 
 Abhuttaparibhogena, sabbe abbhatthataÑ gatÈ. 
 
 392. Evameva tuvaÑ rÈja, dvipadinda suÓohi me. 
 AbhakkhaÑ rÈja bhakkhesi, tasmÈ pabbÈjayanti tan”ti. 

 Tattha abhuttaparibhogenÈti attano samÈnajÈtikÈnaÑ paribhogena1. 
AbbhatthataÑ gatÈti sabbe maraÓameva pattÈ. AtÊte kira Cittak|Ôe 
SuvaÓÓaguhÈyaÑ navuti haÑsasahassÈni vasanti. Te vassike cattÈro mÈse na 
nikkhamanti, sace nikkhameyyuÑ, udakapuÓÓehi pattehi uppatituÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AvuttiparibhogenÈti attano anÈjÊvabh|tena paribhogena (SÊ, I) 
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asakkontÈ mahÈsamuddeyeva pateyyuÑ, tasmÈ na ca nikkhamanti. 
UpakaÔÔhe pana vassakÈle jÈtassarato sayaÑjÈtasÈliyo ÈharitvÈ guhaÑ1 
p|retvÈ sÈliÑ khÈdantÈ vasanti. TesaÑ pana guhaÑ paviÔÔhakÈle guhadvÈre 
eko rathacakkappamÈÓo uÓÓanÈbhi nÈma makkaÔako ekekasmiÑ mÈse 
ekekaÑ jÈlaÑ vinandhati. Tassa ekekaÑ suttaÑ gorajjuppamÈÓaÑ hoti. 
HaÑsÈ “taÑ jÈlaÑ bhindissatÊ”ti ekassa taruÓahaÑsassa dve koÔÔhÈse denti. 
So vigate deve purato gantvÈ taÑ jÈlaÑ bhindati. Tena maggena sesÈ 
gacchanti. AthekasmiÑ kÈle paÒca mÈse vasso vuÔÔho2 ahosi. HaÑsÈ 
khÊÓagocarÈ “kiÑ nu kho kattabban”ti mantetvÈ “mayaÑ jÊvantÈ aÓÉÈni 
labhissÈmÈ”ti paÔhamaÑ aÓÉÈni khÈdiÑsu, tato potake, tato jiÓÓahaÑse. 
PaÒcamÈsaccayena vassaÑ apagataÑ. MakkaÔako paÒca jÈlÈni vinandhi. 
HaÑsÈ sakajÈtikÈnaÑ maÑsaÑ khÈditvÈ appathÈmÈ jÈtÈ. 
DviguÓakoÔÔhÈsalÈbhÊ haÑsataruÓo jÈle paharitvÈ cattÈri bhindi, paÒcamaÑ 
chindituÑ nÈsakkhi, tattheva laggi. Athassa sÊsaÑ vijjhitvÈ makkaÔako 
lohitaÑ pivi. AÒÒopi ÈgantvÈ jÈlaÑ pahari, sopi tattheva laggÊti evaÑ 
sabbesaÑ makkaÔako lohitaÑ pivi. TadÈ DhataraÔÔhakulaÑ ucchinnanti 
vadanti. Tena vuttaÑ “sabbe abbhatthataÑ gatÈ”ti. 

 Evameva tuvanti yathÈ ete haÑsÈ abhakkhaÑ sakajÈtikamaÑsaÑ 
khÈdiÑsu, tathÈ tvampi khÈdasi, sakalanagaraÑ bhayappattaÑ, virama 
mahÈrÈjÈti. TasmÈ pabbÈjayanti tanti yasmÈ abhakkhaÑ sakajÈtikamaÑsaÑ 
bhakkhesi, tasmÈ ime nagaravÈsino taÑ raÔÔhÈ pabbÈjayanti. 

 RÈjÈ aÒÒampi upamaÑ vattukÈmo ahosi. NÈgarÈ pana uÔÔhÈya “sÈmi 
senÈpati kiÑ karosi, kiÑ manussamaÑsakhÈdakaÑ coraÑ gahetvÈ vicarasi, 
sace na viramissati, raÔÔhato naÑ pabbÈjehÊ”ti vatvÈ nÈssa kathetuÑ adaÑsu. 
RÈjÈ bah|naÑ kathaÑ sutvÈ bhÊto puna vattuÑ nÈsakkhi. Punapi naÑ 
senÈpati “kiÑ mahÈrÈja viramituÑ sakkhissasi, udÈhu na sakkhissasÊ”ti 
vatvÈ “na sakkomÊ”ti vutte sabbaÑ orodhagaÓaÒca puttadhÊtaro ca 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉite passe ÔhapetvÈ “mahÈrÈja ime ÒÈtimaÓÉale ceva 
amaccagaÓaÒca rajjasiriÒca olokehi, mÈ vinassi, virama 
manussamaÑsato”.ti Èha. RÈjÈ 
______________________________________________________________ 
 1. GuhÈyaÑ (Ka) 2. VassÈratto (SÊ) 
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“Na mayhaÑ ete manussamaÑsato piyatarÈ”ti vatvÈ “tena hi mahÈrÈja 
imamhÈ nagarÈ ca raÔÔhÈ ca nikkhamathÈ”ti vutte “KÈÄahatthi na me 
rajjenattho, nagarÈ nikkhamÈmi, ekaÑ pana me khaggaÒca rasakaÒca 
bhÈjanaÒca dehÊ”ti Èha. Athassa khaggaÒca maÑsapacanabhÈjanaÒca 
pacchiÒca ukkhipÈpetvÈ rasakaÒca datvÈ raÔÔhÈ pabbÈjanÊyakammaÑ 
kariÑsu. 

 So khaggaÒca rasakaÒca ÈdÈya nagarÈ nikkhamitvÈ araÒÒaÑ pavisitvÈ 
ekasmiÑ nigrodham|le vasanaÔÔhÈnaÑ katvÈ tattha vasanto aÔavimagge 
ÔhatvÈ manusse mÈretvÈ ÈharitvÈ rasakassa deti. Sopissa maÑsaÑ pacitvÈ 
upanÈmeti. EvaÑ ubhopi jÊvanti. ManussagahaÓakÈle “ahaÑ are 
manussacoro PorisÈdo”ti vatvÈ tasmiÑ pakkhante koci sakabhÈvena 
saÓÔhÈtuÑ na sakkoti, sabbe bh|miyaÑ patanti. Tesu yaÑ icchati, taÑ 
uddhaÑpÈdaÑ adhosÊtaÑ katvÈ ÈharitvÈ rasakassa deti. So ekadivasaÑ 
araÒÒe kaÒci manussaÑ alabhitvÈ Ègato rasakena “kiÑ devÈ”ti vutte 
“uddhane ukkhaliÑ ÈropehÊ”ti Èha. MaÑsaÑ kahaÑ devÈti. LabhissÈmahaÑ 
maÑsanti. So “natthi me dÈni jÊvitan”ti kampamÈno uddhane aggiÑ katvÈ 
ukkhaliÑ Èropesi. Atha naÑ PorisÈdo asinÈ mÈretvÈ maÑsaÑ pacitvÈ khÈdi. 
Tato paÔÔhÈya ekakova jÈto sayameva pacitvÈ khÈdati. “PorisÈdo magge 
maggapaÔipanne hanatÊ”ti sakalajambudÊpe pÈkaÔo ahosi. 

 TadÈ eko sampannavibhavo brÈhmaÓo paÒcahi sakaÔasatehi vohÈraÑ 
karonto pubbantato aparantaÑ saÒcarati. So cintesi “PorisÈdo nÈma kira 
coro antarÈmagge manusse mÈresi, dhanaÑ datvÈ taÑ aÔaviÑ 
atikkamissÈmÊ”ti. So aÔavimukhavÈsÊnaÑ manussÈnaÑ “tumhe maÑ aÔavito 
atikkÈmethÈ”ti sahassaÑ datvÈ tehi saddhiÑ maggaÑ paÔipajji. Gacchanto 
ca brÈhmaÓo sabbasatthaÑ purato katvÈ sayaÑ nhÈtÈnulitto 
sabbÈla~kÈrapaÔimaÓÉito setagoÓayutte sukhayÈnake nisinno tehi 
aÔavivÈsikapurisehi parivuto sabbapacchato agamÈsi. TasmiÑ khaÓe 
PorisÈdo rukkhaÑ Èruyha purise upadhÈrento sesamanussesu “kiÑ imesu 
mayÈ khÈditabbaÑ atthÊ”ti vigatacchando hutvÈ brÈhmaÓaÑ diÔÔhakÈlato 
paÔÔhÈya taÑ khÈditukÈmatÈya paggharitakheÄo ahosi. So tasmiÑ attano 
santikaÑ Ègate 
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rukkhato oruyha “ahaÑ are PorisÈdo”ti nÈmaÑ tikkhattuÑ sÈvetvÈ khaggaÑ 
parivattento vÈlukÈya tesaÑ akkhÊni p|rento viya pakkhandi. Ekopi ÔhÈtuÑ 
samattho nÈma natthi, sabbe bh|miyaÑ urena nipajjiÑsu. So sukhayÈnake 
nisinnaÑ brÈhmaÓaÑ pÈde gahetvÈ piÔÔhiyaÑ adhosÊsakaÑ olambetvÈ sÊsaÑ 
gopphakehi paharanto ukkhipitvÈ pÈyÈsi. 

 TadÈ te purisÈ uÔÔhÈya “bho purisÈ mayaÑ brÈhmaÓassa hatthato 
kahÈpaÓasahassaÑ gaÓhimhÈ, ko nÈma amhÈkaÑ purisakÈro, sakkontÈ vÈ 
asakkontÈ vÈ thokaÑ anubandhÈmÈ”ti vatvÈ anubandhiÑsu. PorisÈdopi 
nivattitvÈ olokento kaÒci adisvÈ saÓikaÑ pÈyÈsi. TasmiÑ khaÓe 
thÈmasampanno eko s|rapuriso vegena taÑ pÈpuÓi. So taÑ disvÈ ekaÑ 
vatiÑ la~ghanto khadirakhÈÓukaÑ akkami, khÈÓuko piÔÔhipÈdena nikkhami. 
Lohitena paggharantena la~ghamÈno yÈti. Atha naÑ so disvÈ “bho mayÈ esa 
viddho, kevalaÑ tumhe pacchato etha, gaÓhissÈmi nan”ti Èha. Te 
dubbalabhÈvaÑ ÒatvÈ taÑ anubandhiÑsu. So tehi anubaddhabhÈvaÑ ÒatvÈ 
brÈhmaÓaÑ vissajjetvÈ attÈnaÑ sotthimakÈsi. Atha aÔavivÈsikapurisÈ 
brÈhmaÓassa laddhakÈlato paÔÔhÈya “kiÑ amhÈkaÑ corenÈ”ti tato 
nivattiÑsu. 

 PorisÈdopi attano nigrodham|laÑ gantvÈ pÈrohantaraÑ pavisitvÈ 
nipanno “ayye rukkhadevate sace me sattÈhabbhantareyeva vaÓaÑ 
phÈsukaÑ kÈtuÑ sakkhissasi, sakalajambudÊpe ekasatakhattiyÈnaÑ 
galalohitena tava khandhaÑ dhovitvÈ antehi parikkhipitvÈ 
paÒcamadhuramaÑsena balikammaÑ karissÈmÊ”ti ÈyÈcanaÑ kari. Tassa 
annapÈnamaÑsaÑ alabhantassa sarÊraÑ sussitvÈ antosattÈheyeva vaÓo 
phÈsuko ahosi. So devatÈnubhÈvena tassa phÈsukabhÈvaÑ sallakkhesi. So 
katipÈhaÑ manussamaÑsaÑ khÈditvÈ balaÑ gahetvÈ cintesi “bahupakÈrÈ 
me devatÈ, ÈyÈcanÈ assÈ muccissÈmÊ”ti. So khaggaÑ ÈdÈya rukkham|lato 
nikkhamitvÈ “rÈjÈno ÈnessÈmÊ”ti pÈyÈsi. Atha naÑ purimabhave yakkhakÈle 
ekato manussamaÑsakhÈdako sahÈyakayakkho anuvicarantaÑ disvÈ “ayaÑ 
mama atÊtabhave sahÈyo”ti ÒatvÈ “samma maÑ saÒjÈnÈsÊ”ti pucchi. Na 
saÒjÈnÈmÊti. Athassa purimabhave 
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katakÈraÓaÑ kathesi. So taÑ saÒjÈnitvÈ paÔisanthÈramakÈsi. “KahaÑ 
nibbattosÊ”ti puÔÔho nibbattaÔÔhÈnaÒca raÔÔhÈ pabbÈjitakÈraÓaÒca idÈni 
vasanaÔÔhÈnaÒca khÈÓunÈ viddhakÈraÓaÒca devatÈya ÈyÈcanÈmocanatthaÑ 
gamanakÈraÓaÒca sabbaÑ ÈrocetvÈ “tayÈpi mametaÑ kiccaÑ 
nittharitabbaÑ, ubhopi gacchÈma sammÈ”ti Èha. Samma na  
 gaccheyyahaÑ, ekaÑ pana me kammaÑ atthi, ahaÑ kho pana anagghaÑ 
padalakkhaÓaÑ nÈma ekaÑ mantaÑ jÈnÈmi, so balaÒca javaÒca saddaÒca 
karoti, taÑ mantaÑ gaÓhÈhÊti. So “sÈdh|”ti sampaÔicchi. Yakkhopissa taÑ 
datvÈ pakkÈmi. 

 PorisÈdo mantaÑ uggahetvÈ tato paÔÔhÈya vÈtajavo atis|ro ahosi. So 
sattÈhabbhantareyeva ekasatarÈjÈno uyyÈnÈdÊni gacchante disvÈ vÈtavegena 
pakkhanditvÈ “ahaÑ are manussacoro PorisÈdo”ti nÈmaÑ sÈvetvÈ vagganto 
nadanto bhayappatte katvÈ pÈde gahetvÈ adhosÊsake katvÈ paÓhiyÈ sÊsaÑ 
paharanto vÈtavegena netvÈ hatthatalesu chiddÈni katvÈ rajjuyÈ ÈvunitvÈ 
nigrodharukkhe olambesi aggapÈda~gulÊhi bh|miyaÑ phusamÈnÈhi. Te 
sabbe rÈjÈno vÈte paharante milÈtakuraÓÉakadÈmÈni viya parivattantÈ 
olambiÑsu. “Sutasomo pana me piÔÔhi-Ècariyo hoti, sace gaÓhissÈmi, 
sakalajambudÊpo tuccho bhavissatÊ”ti taÑ na nesi. So “balikammaÑ 
karissÈmÊ”ti aggiÑ katvÈ s|le tacchanto nisÊdi. RukkhadevatÈ taÑ kiriyaÑ 
disvÈ “mayhaÑ kiresa balikammaÑ karoti, vaÓampissa mayÈ kiÒci 
phÈsukaÑ kataÑ natthi, idÈni imesaÑ mahÈvinÈsaÑ karissati, kiÑ nu kho 
kattabban”ti cintetvÈ “ahaÑ etaÑ vÈretuÑ na sakkhissÈmÊ”ti 
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ santikaÑ gantvÈ tamatthaÑ kathetvÈ “nivÈretha nan”ti 
Èha. Tehipi “na mayaÑ PorisÈdassa kammaÑ nivÈretuÑ sakkhissÈmÈ”ti 
vutte “ko sakkhissatÊ”ti pucchitvÈ “Sakko devarÈjÈ”ti sutvÈ SakkaÑ 
upasa~kamitvÈ tamatthaÑ kathetvÈ “nivÈretha nan”ti Èha. Sopi “nÈhaÑ 
sakkomi nivÈretuÑ, samatthaÑ pana ÈcikkhissÈmÊ”ti vatvÈ “konÈmo”ti vutte 
“sadevake loke aÒÒo natthi, KururaÔÔhe pana Indapatthanagare 
KorabyarÈjaputto Sutasomo nÈma taÑ nibbisevanaÑ katvÈ damessati, 
rÈj|naÒca jÊvitaÑ dassati, taÒca manussamaÑsÈ oramÈpessati, 
sakalajambudÊpe amataÑ viya dhammaÑ abhisiÒcissati, sacepi 
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rÈj|naÑ jÊvitaÑ dÈtukÈmo, ‘SutasomaÑ ÈnetvÈ balikammaÑ kÈtuÑ vaÔÔatÊ’ti 
vadehÊ”ti Èha. 

 SÈ “sÈdh|”ti sampaÔicchitvÈ khippaÑ ÈgantvÈ pabbajitavesena tassa 
avid|re pÈyÈsi. So padasaddena “rÈjÈ nu kho koci palÈto bhavissatÊ”ti 
olokento taÑ disvÈ “pabbajitÈ nÈma khattiyÈva, imaÑ gahetvÈ ekasataÑ 
p|retvÈ balikammaÑ karissÈmÊ”ti uÔÔhÈya asihattho anubandhi, tiyojanaÑ 
anubandhitvÈpi taÑ pÈpuÓituÑ nÈsakkhi, gattehi sedÈ mucciÑsu. So cintesi 
“ahaÑ pubbe hatthimpi assampi rathampi dhÈvantaÑ anubandhitvÈ 
gaÓhÈmi, ajja imaÑ pabbajitaÑ sakÈya gatiyÈ gacchantaÑ sabbathÈmena 
dhÈvantopi gaÓhituÑ na sakkomi, kiÑ nu kho kÈraÓan”ti. Tato so “pabbajitÈ 
nÈma vacanakarÈ honti, ‘tiÔÔhÈ’ti naÑ vatvÈ ÔhitaÑ gahessÈmÊ”ti cintetvÈ 
“tiÔÔha samaÓÈ”ti Èha. AhaÑ tÈva Ôhito, tvaÑ pana dhÈvituÑ 
vÈyÈmamakÈsÊti. Atha naÑ “bho pabbajitÈ nÈma jÊvitahetupi alikaÑ na 
bhaÓanti, tvaÑ pana musÈvÈdaÑ kathesÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 393. “TiÔÔhÈhÊ’ti mayÈ vutto, so tvaÑ gacchasi pammukho.   
 AÔÔhito tvaÑ ÔhitomhÊ’ti, lapasi brahmacÈrini. 
 IdaÑ te samaÓÈ’yuttaÑ, asiÒca me maÒÒasi ka~kapattan”ti1. 

 (Tassattho–SamaÓa tiÔÔhÈhi iti vacanaÑ mayÈ vutto so tvaÑ 
pammukho parammukho hutvÈ gacchasi, brahmacÈrini aÔÔhito samÈno tvaÑ 
Ôhito amhi iti lapasi, asiÒca me ka~kapattaÑ maÒÒasÊti.)2 

 Tato devatÈ gÈthÈdvayamÈha– 
 
 394. “®hitoha’masmÊ sadhammesu rÈja, 
 Na nÈmagottaÑ parivattayÈmi. 
 CoraÒca loke aÔhitaÑ vadanti, 
 ŒpÈyikaÑ nerayikaÑ ito cutaÑ. 
 
 395. Sace tvaÑ saddahasi rÈja, sutaÑ gaÓhÈhi khattiya. 
 Tena yaÒÒaÑ yajitvÈna, evaÑ saggaÑ gamissasÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ka~khapattanti (SyÈ, Ka) 2. (Tattha pammukhoti parammukho) (SÊ, SyÈ, I) 
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 (Tattha sadhammes|ti mahÈrÈja ahaÑ sakesu dasasu 
kusalakammapathadhammesu Ôhito asmi bhavÈmi. Na nÈmagottanti tvaÑ 
pubbe daharakÈle Brahmadatto hutvÈ pitari kÈlakate BÈrÈÓasiÑ rajjaÑ 
labhitvÈ BÈrÈÓasirÈjÈ jÈto, taÑ nÈmaÑ jahitvÈ PorisÈdo hutvÈ idÈni 
kammÈsapÈdo jÈto, khattiyakule jÈtopi abhakkhaÑ manussamaÑsaÑ yasmÈ 
bhakkhesi, tasmÈ attano nÈmagottaÑ yathÈ parivattesi, tathÈ ahaÑ attano 
nÈmagottaÑ na parivattayÈmi. CoraÒcÈti loke coraÒca 
dasakusalakammapathesu aÔhitaÑ nÈma vadanti. Ito cutanti ito cutaÑ hutvÈ 
apÈye niraye patiÔÔhitaÑ. Khattiya bh|mipÈla mahÈrÈja tvaÑ mama vacanaÑ 
sace saddahasi, SutasomaÑ gaÓhÈhi, tena Sutasomena yaÒÒaÑ yajitvÈna 
evaÑ saggaÑ gamissasi.)1 Bho PorisÈda musÈvÈdi tayÈ mayhaÑ 
“sakalajambudÊpe rÈjÈno ÈnetvÈ balikammaÑ karissÈmÊ”ti paÔissutaÑ, idÈni 
ye vÈ te vÈ dubbalarÈjÈno Ènesi, jambudÊpatale jeÔÔhakaÑ SutasomarÈjÈnaÑ 
sace tvaÑ na Ènessasi, vacanaÑ te musÈ nÈma hoti, tasmÈ SutasomaÑ 
gaÓhÈhÊti. 

 EvaÒca pana vatvÈ devatÈ pabbajitavesaÑ antaradhÈpetvÈ sakena 
vaÓÓena ÈkÈse taruÓas|riyo viya jalamÈnÈ aÔÔhÈsi. So tassÈ kathaÑ sutvÈ 
r|paÒca oloketvÈ “kÈsi tvan”ti Èha. ImasmiÑ rukkhe nibbattadevatÈti. So 
“diÔÔhÈ me attano devatÈ”ti tussitvÈ “sÈmi devarÈja mÈ Sutasomassa kÈraÓÈ 
cintayi, attano rukkhaÑ pavisÈ”ti Èha. DevatÈ tassa passantasseva rukkhaÑ 
pÈvisi. TasmiÑ khaÓe s|riyo attha~gato, cando uggato. PorisÈdo 
veda~gakusalo nakkhattacÈraÑ jÈnÈti. So nabhaÑ oloketvÈ “sve 
phussanakkhattaÑ bhavissati, Sutasomo nhÈyituÑ uyyÈnaÑ gamissati, tattha 
gaÓhissÈmi, Èrakkho panassa mahÈ bhavissati, samantÈ tiyojanaÑ 
sakalanagaravÈsino rakkhantÈ carissanti, asaÑvihite Èrakkhe 
______________________________________________________________ 
 1. (Tattha sadhammes|ti sakesu kusalakammapathadhammesu. NÈmagottanti yathÈ 

tvaÑ pubbe Brahmadatto hutvÈ taÑ nÈmaÑ jahitvÈ PorisÈdo hutvÈ idÈni 
kammÈsapÈdo jÈto, khattiyakule jÈtopi abhakkhaÑ bhakkhesi, nÈhaÑ tathÈ 
nÈmagottaÑ parivattayÈmi. CoraÒcÈti akusalakammapathesu ÔhitaÑ coraÑ aÔÔhitaÑ 
nÈma vadanti. Ito cutanti ito cutaÑ hutvÈ apÈye niraye nibbattamÈnaÑ. So hi niraye 
patanto patiÔÔhaÑ na labhati nÈma. Sutanti) (SÊ, I) 
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paÔhamayÈmeyeva MigÈjinaÑ uyyÈnaÑ1 gantvÈ ma~galapokkharaÓiÑ 
otaritvÈ ÔhassÈmÊ”ti cintetvÈ tattha gantvÈ pokkharaÓiÑ oruyha 
padumapattena sÊsaÑ paÔicchÈdetvÈ aÔÔhÈsi. Tassa tejena 
macchakacchapÈdayo osakkitvÈ udakapariyante vaggavaggÈ hutvÈ 
vicariÑsu. 

 Kuto pana laddhoyaÑ tejoti? Pubbayogavasena. So hi 
Kassapadasabalassa kÈle khÊrasalÈkabhattaÑ paÔÔhapesi, tena mahÈthÈmo 
ahosi. AggisÈlaÒca kÈretvÈ bhikkhusaÑghassa sÊtavinodanatthaÑ aggiÒca 
dÈr|ni ca dÈrucchedanavÈsiÒca pharasuÒca adÈsi, tena tejavÈ ahosi. 

 EvaÑ tasmiÑ anto-uyyÈnaÑ gateyeva balavapacc|sasamaye samantÈ 
tiyojanaÑ ÈrakkhaÑ gaÓhiÑsu. RÈjÈpi pÈtova bhuttapÈtarÈso 
ala~katahatthikkhandhavaragato catura~giniyÈ senÈya parivuto nagarato 
nikkhami. TadÈ Takkasilato NandonÈma brÈhmaÓo catasso satÈrahÈ gÈthÈyo 
ÈdÈya vÊsatiyojanasataÑ maggaÑ atikkamitvÈ taÑ nagaraÑ patvÈ 
dvÈragÈme vasitvÈ s|riye uggate nagaraÑ pavisanto rÈjÈnaÑ pÈcÊnadvÈrena 
nikkhantaÑ disvÈ hatthaÑ pasÈretvÈ jayÈpesi. RÈjÈ disÈcakkhuko hutvÈ 
gacchanto unnatappadese Ôhitassa brÈhmaÓassa pasÈritahatthaÑ disvÈ 
hatthinÈ taÑ upasa~kamitvÈ pucchi– 
 
 396. “KismiÑ nu raÔÔhe tava jÈtibh|mi, 
 Atha kena atthena idhÈ’nupatto. 
 AkkhÈhi me brÈhmaÓa etamatthaÑ, 
 Ki’micchasÊ demi taya’jja patthitan”ti. 

 (Tassattho–bho brÈhmaÓa tava jÈtibh|mi kismiÑ raÔÔhe atthi nu, kena 
atthena payojanena hetubh|tena idha imasmiÑ nagare anuppatto, bho 
brÈhmaÓa mayÈ pucchito so tvaÑ etamatthaÑ etaÑ payojanaÑ me mayhaÑ 
akkhÈhi kathehi, tayÈ patthitavatthuÑ te tuyhaÑ ajja idÈni dadÈmi, kiÑ 
vatthuÑ icchasÊti.)2 
______________________________________________________________ 
 1. MigÈciruyyÈnaÑ (SÊ, I), migÈciravanuyyÈnaÑ (SyÈ) 
 2. (...) natthi SÊ-I-potthakesu. 
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 Atha naÑ so gÈthamÈha– 
 
 397. “GÈthÈ catasso dharaÓÊmahissara, 
 SugambhÊratthÈ varasÈgar|pamÈ. 
 Taveva atthÈya idhÈgato’smi, 
 SuÓohi gÈthÈ paramatthasaÑhitÈ”ti. 

  (Tattha dharaÓÊmahissarÈti bh|mipÈla catasso gÈthÈ kiÑ bh|tÈ?1. 
SugambhÊratthÈ varasÈgar|pamÈ, taveva tava eva atthÈya idha ÔhÈnaÑ 
anuppatto asmi bhavÈmi. SuÓohÊti Kassapadasabalena desitÈ 
paramatthasaÑhitÈ imÈ satÈrahÈ gÈthÈyo suÓohÊti attho.)2. 

 Iti vatvÈ “mahÈrÈja imÈ Kassapadasabalena desitÈ catasso satÈrahÈ 
gÈthÈyo ‘tumhe sutavittakÈ’ti sutvÈ tumhÈkaÑ desetuÑ ÈgatomhÊ”ti Èha. 
RÈjÈ tuÔÔhamÈnaso hutvÈ “Ècariya suÔÔhu te ÈgataÑ, mayÈ pana nivattituÑ na 
sakkÈ, ajja phussanakkhattayogena sÊsaÑ nhÈyituÑ Ègatomhi, ahaÑ 
punadivase ÈgantvÈ sossÈmi, tvaÑ mÈ ukkaÓÔhÊ”ti vatvÈ “gacchatha 
brÈhmaÓassa asukagehe sayanaÑ paÒÒÈpetvÈ ghÈsacchÈdanaÑ 
saÑvidahathÈ”ti amacce ÈÓÈpetvÈ uyyÈnaÑ pÈvisi. TaÑ aÔÔhÈrasahatthena 
pÈkÈrena parikkhittaÑ ahosi. TaÑ aÒÒamaÒÒaÑ saÑghaÔÔentÈ samantÈ 
hatthino parikkhipiÑsu, tato assÈ, tato rathÈ, tato dhanuggahÈ, tato pattÊti, 
sa~khubhitamahÈsamuddo viya unnÈdento balakÈyo ahosi. Atha rÈjÈ 
oÄÈrikÈni ÈbharaÓÈni omuÒcitvÈ massukammaÑ kÈretvÈ ubbaÔÔitasarÊro 
pokkharaÓiyÈ anto rÈjavibhavena nhatvÈ paccuttaritvÈ 
udakaggahaÓasÈÔakena nivÈsetvÈ aÔÔhÈsi. Athassa dussagandhamÈlÈla~kÈre 
upanayiÑsu. PorisÈdo cintesi “rÈjÈ ala~katakÈle bhÈriko bhavissati, 
sallahukakÈleyeva naÑ gaÓhissÈmÊ”ti. So nadanto vagganto udake macchaÑ 
ÈluÄento vijjulatÈ viya matthake khaggaÑ paribbhamento “ahaÑ are 
manussacoro PorisÈdo”ti nÈmaÑ sÈvetvÈ a~guliÑ nalÈÔe ÔhapetvÈ udakÈ 
uttari. Tassa saddaÑ sutvÈva hatthÈrohÈ hatthÊhi, 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ sutÈ (Ka) 2. (...) natthi SÊ-I-potthakesu. 
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assÈrohÈ assehi, rathÈrohÈ rathehi bhassiÑsu. BalakÈyo gahitagahitÈni 
ÈvudhÈni chaÉÉetvÈ urena bh|miyaÑ nipajji. 

 PorisÈdo SutasomaÑ ukkhipitvÈ gaÓhi, sesarÈjÈno pÈde gahetvÈ 
adhosÊsake katvÈ paÓhiyÈ sÊsaÑ paharanto gacchati. BodhisattaÑ pana 
upagantvÈ onato ukkhipitvÈ khandhe nisÊdÈpesi. So “dvÈrena gamanaÑ 
papaÒco bhavissatÊ”ti sammukhaÔÔhÈneyeva aÔÔhÈrasahatthaÑ pÈkÈraÑ 
la~ghitvÈ purato galitamadamattavÈraÓakumbhe1 akkamitvÈ pabbatak|ÔÈni 
pÈtento viya vÈtajavÈnaÑ assatarÈnaÑ piÔÔhe akkamanto pÈtetvÈ 
rathadhurarathasÊsesu akkamitvÈ bhamikaÑ2 bhamanto viya nÊlaphalakÈni 
nigrodhapattÈni maddanto viya ekavegeneva tiyojanamattaÑ maggaÑ 
gantvÈ “atthi nu kho koci SutasomassatthÈya pacchato Ègacchanto”ti 
oloketvÈ kaÒci adisvÈ saÓikaÑ gacchanto Sutasomassa kesehi udakabind|ni 
attano ure3 patitÈni disvÈ “maraÓassa abhÈyanto nÈma natthi, Sutasomopi 
maraÓabhayena rodati maÒÒe”ti cintetvÈ Èha– 
 
 398. “Na ve rudanti matimanto sapaÒÒÈ, 
 BahussutÈ ye bahuÔhÈnacintino. 
 DÊpaÑ hi etaÑ paramaÑ narÈnaÑ, 
 YaÑ paÓÉitÈ sokanudÈ bhavanti. 
 
 399. AttÈnaÑ ÒÈtÊ udÈhu puttadÈraÑ, 
 DhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ. 
 Kimeva tvaÑ SutasomÈ’nutappe, 
 KorabyaseÔÔha vacanaÑ suÓoma te’tan”ti.  

 (Tattha bho Sutasoma mahÈrÈja ye paÓÉitÈ kiÑ bh|tÈ? Matimanto 
atthÈnatthaÑ kÈraÓÈkÈraÓaÑ jÈnanapaÒÒÈya samannÈgatÈ, sappaÒÒÈ 
vicaraÓapaÒÒÈya samannÈgatÈ, bahussutÈ bahussutadharÈ bahuÔÔhÈnacintino 
bahukÈraÓacintanasÊlÈ, te paÓÉitÈ maraÓabhaye uppanne sati bhÊtÈ hutvÈ ve 
ekantena na rudanti na paridevanti. DÊpaÑ hÊti bho 
______________________________________________________________ 
 1. PaggalitapÈdena mattavaravÈraÓakumbhe (SyÈ) 
 2. BhamarikaÑ (SÊ, I), bhamaracakkaÑ (SyÈ) 3. Upari (SÊ, I) 
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Sutasoma mahÈrÈja hi kasmÈ pana vadÈmi, mahÈsamudde bhinnanÈvÈnaÑ 
vÈÓijakÈnaÑ janÈnaÑ patiÔÔhÈbh|taÑ mahÈdÊpaÑ iva, evampi tathÈ etaÑ 
paÓÉitaÑ appaÔisaraÓÈnaÑ narÈnaÑ paramaÑ. YaÑ yena kÈraÓena ye 
paÓÉitÈ sokÊnaÑ janÈnaÑ sokanudÈ bhavanti, bho Sutasoma mahÈrÈja tvaÑ 
maraÓabhayena paridevÊti maÒÒe maÒÒÈmi. AttÈnanti bho Sutasoma 
mahÈrÈja attahetu udÈhu ÒÈtihetu puttadÈrahetu udÈhu 
dhaÒÒadhanarajatajÈtar|pahetu kimeva tvaÑ kimeva dhammajÈtaÑ tvaÑ 
anutappe anutappeyyÈsi. KorabyaseÔÔha KururaÔÔhavÈsÊnaÑ seÔÔha uttama 
bho mahÈrÈja etaÑ tava vacanaÑ suÓomÈti)1. 

 Sutasomo Èha– 
 
 400. “NevÈha’mattÈna’manutthunÈmi, 
 Na puttadÈraÑ na dhanaÑ na raÔÔhaÑ. 
 SataÒca dhammo carito purÈÓo, 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓassÈ’nu tappe. 
 
 401. Kato mayÈ sa~garo brÈhmaÓena, 
 RaÔÔhe sake issariye Ôhitena. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓasappadÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈvajissan”ti. 

 (Tattha nevÈha’mattÈna’manutthunÈmÊti ahaÑ tÈva attatthÈya neva 
rodÈmi na socÈmi, imesampi puttÈdÊnaÑ atthÈya na rodÈmi na socÈmi, apica 
kho pana sataÑ paÓÉitÈnaÑ carito purÈÓadhammo atthi, yaÑ sa~garaÑ 
katvÈ pacchÈ anutappanaÑ nÈma, taÑ sa~garaÑ brÈhmaÓassa ahaÑ 
anusocÈmÊti 
______________________________________________________________ 
 1. (Tattha yaÑ paÓÉitÈti yaÑ tumhÈdisÈ paÓÉitÈ aÒÒesaÑ sokanudÈ bhavanti, evaÑ 

sokavinodanaÑ aÒÒesampi dÊpaÑ mahÈsamudde bhinnanÈvÈnaÑ dÊpo viya patiÔÔhÈ 
hoti, tasmÈ tumhÈdisÈ matimanto na rudantÊti attho. Kimo nu tvanti samma Sutasoma 
tumhÈdisemaraÓabhayena rodante aÒÒe andhabÈlÈ kiÑ karissanti, apica taÑ 
pucchÈmi, imesu puttÈdÊsu kimo nu tvaÑ SutasomÈnutappeti kimeva anusocasi, kiÑ 
cintesÊti attho.) (SÊ, SyÈ, I) 
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attho)1. SaccÈnurakkhÊti saccaÑ anurakkhanto. So hi brÈhmaÓo Takkasilato 
Kassapadasabalena desitÈ catasso satÈrahÈ gÈthÈyo ÈdÈya Ègato, tassÈhaÑ 
ÈgantukavattaÑ kÈretvÈ “nhatvÈ Ègato suÓissÈmi, yÈva mamÈgamanÈ 
ÈgamehÊ”ti sa~garaÑ katvÈ Ègato, tvaÑ tÈ gÈthÈyo sotuÑ adatvÈva maÑ 
gaÓhi. Sace maÑ vissajjesi, taÑ dhammaÑ sutvÈ saccÈnurakkhÊ 
punarÈvajissÈmÊti vadati. 

 Atha naÑ PorisÈdo Èha– 
 
 402. “NevÈha’metaÑ abhisaddahÈmi, 
 SukhÊ naro maccumukhÈ pamutto. 
 AmittahatthaÑ punarÈvajeyya, 
 KorabyaseÔÔha na hi maÑ upesi. 
 
 403. Mutto tuvaÑ PorisÈdassa hatthÈ, 
 GantvÈ sakaÑ mandiraÑ kÈmakÈmÊ. 
 MadhuraÑ piyaÑ jÊvitaÑ laddha rÈja, 
 Kuto tuvaÑ ehisi me sakÈsan”ti. 

 Tattha sukhÊti sukhappatto hutvÈ. MaccumukhÈ pamuttoti mÈdisassa 
corassa hatthato muttatÈya maraÓamukhÈ mutto nÈma hutvÈ (amittahatthaÑ 
punarÈvajeyya Ègaccheyya, ahaÑ etaÑ vacanaÑ neva abhisaddahÈmi, 
KorabyaseÔÔha tvaÑ mama santikaÑ na hi upesi. Muttoti Sutasoma tuvaÑ 
PorisÈdassa hatthato mutto. SakaÑ mandiranti rÈjadhÈnigehaÑ gantvÈ. 
KÈmakÈmÊti kÈmaÑ kÈmayamÈno. LaddhÈti ativiya piyaÑ jÊvitaÑ labhitvÈ 
tuvaÑ me mama santike kuto kena nÈma kÈraÓena ehisi)2. 
______________________________________________________________ 
 1. (Tattha anuttunÈmÊti ahaÑ neva rudÈmi, imesampi puttÈdÊnaÑ atthÈya na 

anutthunÈmi Na socÈmi, apica kho sataÑ paÓÉitÈnaÑ carito purÈÓadhammo atthi, 
sa~garaÑ katvÈ saccaÑ nÈmetaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓassa ahaÑ anusocÈmÊti attho) 
(SÊ, I) 

 2. (Na hi maÑ upesÊti na hi maÑ upagamissasi. Mandiranti rÈjadhÈniÑ gehaÑ vÈ. 
KÈmakÈmÊti ÈlapanametaÑ, kÈmaÑ kÈmayamÈnÈti attho. Kutoti kena nÈma 
kÈraÓena.) (SÊ, I) 
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 TaÑ sutvÈ mahÈsatto sÊho viya asambhito Èha– 
 
 404. “MataÑ vareyya parisuddhasÊlo, 
 Na jÊvitaÑ garahito pÈpadhammo. 
 Na hi taÑ naraÑ tÈyati duggatÊhi, 
 YassÈpi hetu alikaÑ bhaÓeyya. 
 
 405. Sacepi vÈto giri’mÈvaheyya, 
 Cando ca suriyo ca chamÈ pateyyuÑ. 
 SabbÈ ca najjo paÔisotaÑ vajeyyuÑ, 
 Na tveva’haÑ rÈja musÈ bhaÓeyyaÑ. 
 
 406. NabhaÑ phaleyya udadhÊpi susse, 
 SaÑvattaye bh|tadharÈ vasundharÈ. 
 Siluccayo meru sam|la’muppate, 
 Na tveva’haÑ rÈja musÈ bhaÓeyyan”ti1. 

  (Tattha mataÑ vareyyÈti PorisÈda yo naro parisuddhasÊlo jÊvitahetu 
aÓumattampi pÈpaÑ na karoti, sÊlasampanno hutvÈ vareyya taÑ maraÓaÑ 
iccheyya, garahito pÈpadhammo taÑ jÊvitaÑ na seyyo, dussÊlo puggalo 
yassÈpi hetu attÈdinopi hetu alikaÑ vacanaÑ bhaÓeyya, taÑ naraÑ 
evar|paÑ duggatÊhi taÑ alikaÑ na tÈyate.)2 Sacepi vÈto giri’mÈvaheyyÈti 
samma PorisÈda tayÈ3 saddhiÑ ekÈcariyakule sikkhito evar|po sahÈyako 
hutvÈ ahaÑ jÊvitahetu musÈ na kathemi, kiÑ na saddahasi. Sace 
puratthimÈdibhedo vÈto uÔÔhÈya mahantaÑ giriÑ t|lapicuÑ viya ÈkÈse 
Èvaheyya, cando ca s|riyo ca attano attano vimÈnena saddhiÑ chamÈ 
pathaviyaÑ pateyyuÑ, sabbÈpi najjo patisotaÑ vajeyyuÑ, bho 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ gÈthÈ SÊ-I-potthakesu na dissati. 
 2. (Tattha mataÑ vareyyÈti maraÓaÑ iccheyya, icchatu patthet|ti attho. Nahi jÊvitanti 

pÈpadhammo pana garahito jÊvitaÑ na vareyya, mÈ icchatu. JÊvitaÑ hi tassa 
anÈyatibhaddakattÈva dujjÊvitaÑ nÈma. YassÈti yassa attÈdino atthÈya dussÊlo alikaÑ 
bhaÓeyya, etaÑ attÈdivatthuÑ taÑ purisaÑ duggatÊhi na tÈyate na 

 rakkhati.) (SÊ, SyÈ, I) 
 3. MayÈ (SÊ, SyÈ, I) 
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PorisÈda evar|paÑ vacanaÑ sace bhaÓeyya, taÑ saddahitabbaÑ, ahaÑ 
musÈ bhaÓeyyaÑ iti vacanaÑ tuyhaÑ janehi vuttaÑ, na tveva taÑ 
saddahitabbaÑ. 

 EvaÑ vuttepi so na saddahiyeva. Atha bodhisatto “ayaÑ mayhaÑ na 
saddahati, sapathenapi naÑ saddahÈpessÈmÊ”ti cintetvÈ “samma PorisÈda 
khandhato tÈva maÑ otÈrehi, sapathaÑ katvÈ taÑ saddahÈpessÈmÊ”ti vutte 
tena otÈretvÈ bh|miyaÑ Ôhapito sapathaÑ karonto Èha– 
 
 407. “AsiÒca sattiÒca parÈmasÈmi, 
 Sapathampi te samma ahaÑ karomi. 
 TayÈ pamutto anaÓo bhavitvÈ, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈvajissan”ti. 

 Tassattho–samma PorisÈda sace icchasi, evar|pehi Èvudhehi 
saÑvihitÈrakkhe khattiyakule me nibbatti nÈma mÈ hot|ti asiÒcasattiÒca 
parÈmasÈmi. Sace aÒÒehi rÈj|hi akattabbaÑ aÒÒaÑ vÈ yaÑ icchasi, taÑ 
sapathampi te samma ahaÑ karomi. YathÈhaÑ tayÈ pamutto gantvÈ 
brÈhmaÓassa anaÓo hutvÈ saccamanurakkhanto punarÈgamissÈmÊti. 

 Tato PorisÈdo “ayaÑ Sutasomo khattiyehi akattabbaÑ sapathaÑ karoti, 
kiÑ me iminÈ, esa etu vÈ mÈ vÈ, ahampi khattiyarÈjÈ, mameva bÈhulohitaÑ 
gahetvÈ devatÈya balikammaÑ karissÈmi, ayaÑ ativiya kilamatÊ”ti 
cintetvÈ– 
 
 408. “Yo te kato sa~garo brÈhmaÓena, 
 RaÔÔhe sake issariye Ôhitena. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓasappadÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈvajass|”ti. 

 Tattha punarÈvajass|ti puna ÈgaccheyyÈsi. 

 Atha naÑ mahÈsatto “samma mÈ cintayi, catasso satÈrahÈ gÈthÈ sutvÈ 
dhammakathikassa p|jaÑ katvÈ pÈtovÈgamissÈmÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
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 409. “Yo me kato sa~garo brÈhmaÓena, 
 RaÔÔhe sake issariye Ôhitena. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓasappadÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈvajissan”ti. 

 Atha naÑ PorisÈdo “mahÈrÈja tumhe khattiyehi akattabbaÑ sapathaÑ 
karittha, taÑ anussareyyÈthÈ”ti vatvÈ “samma PorisÈda tvaÑ maÑ 
daharakÈlato paÔÔhÈya jÈnÈsi, hÈsenapi me musÈ na kathitapubbÈ, sohaÑ 
idÈni rajje patiÔÔhito dhammÈdhammaÑ jÈnanto kiÑ musÈ kathessÈmi, 
saddahasi mayhaÑ, ahaÑ te sve balikammaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti saddahÈpito 
“tena hi gaccha mahÈrÈja tumhesu anÈgatesu balikammaÑ na bhavissati, 
devatÈpi tumhehi vinÈ na sampaÔicchati, mÈ me balikammassa antarÈyaÑ 
karitthÈ”ti mahÈsattaÑ uyyojesi. So rÈhumukhÈ muttacando viya nÈgabalo 
thÈmasampanno khippameva nagaraÑ sampÈpuÓi. SenÈpissa “Sutasomo rÈjÈ 
paÓÉito madhuradhammakathiko ekaÑ dve kathÈ kathetuÑ labhanto 
PorisÈdaÑ dametvÈ sÊhamukhÈ muttamattavÈraÓo viya Ègamissati, ‘ime 
rÈjÈnaÑ PorisÈdassa datvÈ ÈgatÈ’ti mahÈjano garahissatÊ”ti cintetvÈ 
bahinagareyeva khandhÈvÈraÑ katvÈ ÔhitÈ taÑ d|ratova ÈgacchantaÑ disvÈ 
paccuggantvÈ vanditvÈ “kacci mahÈrÈja PorisÈdena kilamito”ti 
paÔisanthÈraÑ katvÈ “PorisÈdena mayhaÑ mÈtÈpit|hipi dukkaraÑ kataÑ, 
tathÈr|po nÈma caÓÉo sÈhasiko PorisÈdo mama dhammakathaÑ sutvÈ maÑ 
vissajjesÊ”ti vutte rÈjÈnaÑ ala~karitvÈ hatthikkhandhaÑ ÈropetvÈ parivÈretvÈ 
nagaraÑ pÈvisi. TaÑ disvÈ sabbe nÈgarÈ tussiÑsu. 

 Sopi dhammagarutÈya dhammasoÓÉatÈya mÈtÈpitaro adisvÈva 
“pacchÈpi ne passissÈmÊ”ti rÈjanivesanaÑ pavisitvÈ rÈjÈsane nisÊditvÈ 
brÈhmaÓaÑ pakkosÈpetvÈ massukammÈdÊnissa ÈÓÈpetvÈ taÑ 
kappitakesamassuÑ nhÈtÈnulittaÑ vatthÈla~kÈrapaÔimaÓÉitaÑ katvÈ ÈnetvÈ 
dassitakÈle sayaÑ pacchÈ nhatvÈ tassa attano bhojanaÑ dÈpetvÈ tasmiÑ 
bhutte sayaÑ bhuÒjitvÈ taÑ mahÈrahe palla~ke nisÊdÈpetvÈ 
dhammagarukatÈya assa gandhamÈlÈdÊhi p|jaÑ katvÈ sayaÑ nÊce Èsane 
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nisÊditvÈ “tumhehi mayhaÑ ÈbhatÈ satÈrahÈ gÈthÈ suÓoma ÈcariyÈ”ti yÈci. 
TamatthaÑ dÊpento SatthÈ gÈthamÈha– 
 
 410. “Mutto ca so PorisÈdassa hatthÈ, 
 GantvÈna taÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca. 
 SuÓomi gÈthÈyo satÈrahÈyo, 
 YÈ me sutÈ assu hitÈya brahme”ti. 

 Tattha etadavocÈti etaÑ avoca. 

 Atha brÈhmaÓo bodhisattena yÈcitakÈle gandhehi hatthe ubbaÔÔetvÈ 
pasibbakÈ manoramaÑ potthakaÑ nÊharitvÈ ubhohi hatthehi gahetvÈ “tena 
hi mahÈrÈja Kassapadasabalena desitÈ rÈgamadÈdinimmadanÈ 
amatamahÈnibbÈnasampÈpikÈ catasso satÈrahÈ gÈthÈyo suÓohÊ”ti vatvÈ 
potthakaÑ olokento Èha– 
 
 411. “Sakideva Sutasoma, sabbhi hoti samÈgamo. 
 SÈ naÑ sa~gati pÈleti, nÈ’sabbhi bahu sa~gamo. 
 
 412. Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
 SataÑ saddhamma’maÒÒÈya, seyyo hoti na pÈpiyo. 
 
 413. JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ, 
 Atho sarÊrampi jaraÑ upeti. 
 SataÒca dhammo na jaraÑ upeti, 
 Santo have sabbhi pavedayanti. 
 
 414. NabhaÒca d|re pathavÊ ca d|re, 
 PÈraÑ samuddassa ta’dÈhu d|re. 
 Tato have d|rataraÑ vadanti, 
 SataÒca dhammo asataÒca rÈjÈ”ti. 

 Tattha sakidevÈti ekavÈrameva. SabbhÊti sappurisehi. SÈ nanti sÈ sabbhi 
sappurisehi sa~gati samÈgamo ekavÈraÑ pavattopi 
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taÑ puggalaÑ pÈleti rakkhati. NÈsabbhÊti asappurisehi pana bahu sucirampi 
kato sa~gamo ekaÔÔhÈne nivÈso na pÈleti, na thÈvaro hotÊti attho. 
SamÈsethÈti saddhiÑ nisÊdeyya, sabbepi iriyÈpathe paÓÉiteheva saddhiÑ 
pavatteyyÈti attho. Santhavanti mittasanthavaÑ. SataÑ saddhammanti 
paÓÉitÈnaÑ BuddhÈdÊnaÑ sattatiÑsabodhipakkhiyadhammasa~khÈtaÑ 
saddhammaÑ. Seyyoti etaÑ dhammaÑ ÒatvÈ vaÉÉhiyeva hoti, hÈni nÈma 
natthÊti attho. RÈjarathÈti rÈj|naÑ ÈrohanÊyarathÈ. SucittÈti 
suparikammakatÈ. Sabbhi pavedayantÊti BuddhÈdayo santo “sabbhÊ”ti 
sa~khaÑ gataÑ sobhanaÑ uttamaÑ nibbÈnaÑ pavedenti thomenti, so 
nibbÈnasa~khÈto sataÑ dhammo jaraÑ na upeti na jÊrati. Nabhanti ÈkÈso. 
D|reti pathavÊ hi sappatiÔÔhÈ sagahaÓÈ, ÈkÈso nirÈlambo appatiÔÔho, iti ubho 
ete ekÈbaddhÈpi visaÑyogaÔÔhena anupalittaÔÔhena ca d|re nÈma honti. 
PÈranti orimatÊrato paratÊraÑ. Ta’dÈh|ti taÑ Èhu. 

 Iti brÈhmaÓo catasso satÈrahÈ gÈthÈ Kassapadasabalena desitaniyÈmena 
desetvÈ tuÓhÊ ahosi. TaÑ sutvÈ mahÈsatto “sapphalaÑ vata me Ègamanan”ti 
tuÔÔhacitto hutvÈ “imÈ gÈthÈ neva sÈvakabhÈsitÈ, na isibhÈsitÈ, na kenaci 
bhÈsitÈ, sabbaÒÒunÈva bhÈsitÈ, kiÑ nu kho agghantÊ”ti cintetvÈ “imÈsaÑ 
sakalampi cakkavÈÄaÑ yÈva brahmalokÈ sattaratanapuÓÓaÑ katvÈ 
dadamÈnopi neva anucchavikaÑ kÈtuÑ sakkoti, ahaÑ kho panassa 
tiyojanasate KururaÔÔhe sattayojanike Indapatthanagare rajjaÑ dÈtuÑ 
pahomi, atthi nu khvassa rajjaÑ kÈretuÑ bhÈgyan”ti a~gavijjÈnubhÈvena 
olokento nÈddasa. Tato senÈpatiÔÔhÈnÈdÊni olokento 
ekagÈmabhojakamattassapi bhÈgyaÑ adisvÈ dhanalÈbhassa olokento 
koÔidhanato paÔÔhÈya oloketvÈ catunnaÑyeva kahÈpaÓasahassÈnaÑ bhÈgyaÑ 
disvÈ “ettakena naÑ p|jessÈmÊ”ti catasso sahassatthavikÈ dÈpetvÈ “Ècariya 
tumhe aÒÒesaÑ khattiyÈnaÑ imÈ gÈthÈ desetvÈ kittakaÑ dhanaÑ labhathÈ”ti 
pucchati. EkekÈya gÈthÈya sataÑ sataÑ mahÈrÈja, teneva tÈ satÈrahÈ nÈma 
jÈtÈti. Atha naÑ mahÈsatto “Ècariya tvaÑ attanÈ gahetvÈ vikkeyyabhaÓÉassa 
agghampi na 
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jÈnÈsi, ito paÔÔhÈya ekekÈ gÈthÈ sahassÈrahÈ nÈma hont|”ti vatvÈ 
gÈthamÈha– 
 
 415. “SahassiyÈ imÈ gÈthÈ, nahimÈ gÈthÈ satÈrahÈ. 
 CattÈri tvaÑ sahassÈni, khippaÑ gaÓhÈhi brÈhmaÓÈ”ti. 

 (Tassattho–brÈhmaÓa imÈ gÈthÈ sahassiyÈ sahassÈrahÈ, imÈ gÈthÈ 
satÈrahÈ na hi hontu, brÈhmaÓa tvaÑ cattÈri sahassÈni khippaÑ gaÓhÈti.)1 

 Athassa ekaÑ sukhayÈnakaÑ datvÈ “brÈhmaÓaÑ sotthinÈ gehaÑ 
sampÈpethÈ”ti purise ÈÓÈpetvÈ taÑ uyyojesi. TasmiÑ khaÓe “SutasomaraÒÒÈ 
satÈrahÈ gÈthÈ sahassÈrahÈ katvÈ p|jitÈ sÈdhu sÈdh|”ti mahÈsÈdhukÈrasaddo 
ahosi. Tassa mÈtÈpitaro taÑ saddaÑ sutvÈ “kiÑ saddo nÈmesÈ”ti pucchitvÈ 
yathÈbh|taÑ sutvÈ attano dhanalobhatÈya2 mahÈsattassa kujjhiÑsu. Sopi 
brÈhmaÓaÑ uyyojetvÈ tesaÑ santikaÑ gantvÈ vanditvÈ aÔÔhÈsi. Athassa pitÈ 
“kathaÑ tÈta evar|passa sÈhasikassa corassa hatthato muttosÊ”ti 
paÔisanthÈramattampi akatvÈ attano dhanalobhatÈya2 “saccaÑ kira tÈta tayÈ 
catasso gÈthÈ sutvÈ cattÈri sahassÈni dinnÈnÊ”ti pucchitvÈ “saccan”ti vutte 
gÈthamÈha– 
 
 416. “ŒsÊtiyÈ nÈvutiyÈ ca gÈthÈ, 
 SatÈrahÈ cÈpi bhaveyya gÈthÈ. 
 Paccattameva Sutasoma jÈnahi, 
 SahassiyÈ nÈma kÈ atthi gÈthÈ”ti. 

 (Tassattho–gÈthÈ nÈma tÈta ÈsÊtiyÈ ca nÈvutiyÈ ca satÈrahÈ cÈpi 
bhaveyya, paccattameva attanÈva jÈnÈhi, sahassÈrahÈ nÈma gÈthÈ kÈ kassa 
santike atthÊti).3  

 Atha naÑ mahÈsatto “nÈhaÑ tÈta dhanena vuddhiÑ icchÈmi, sutena 
pana icchÈmÊ”ti saÒÒÈpento Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) natthi SÊ-SyÈ-I-potthakesu. 2. DhanalolatÈya (SÊ, I) 
 3. (Tattha paccattamevÈti attanÈ jÈnÈhi. KudhatthÊti kuhiÑ atthi.) (SÊ, I) 
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 417. “IcchÈmi vo’haÑ sutavuddhi’mattano, 
 Santoti1 maÑ sappurisÈ bhajeyyuÑ. 
 AhaÑ savantÊhi mahodadhÊva, 
 Na hi tÈta tappÈmi subhÈsitena. 
 
 418. Aggi yathÈ tiÓakaÔÔhaÑ dahanto, 
 Na tappatÊ sÈgarova nadÊbhi. 
 Evampi te paÓÉitÈ rÈjaseÔÔha, 
 SutvÈ na tappanti subhÈsitena. 
 
 419. Sakassa dÈsassa yadÈ suÓomi, 
 GÈthaÑ ahaÑ atthavatiÑ janinda. 
 Tameva sakkacca nisÈmayÈmi, 
 Na hi tÈta dhammesu mama’tthi tittÊ”ti. 

 Tattha voti nipÈtamattaÑ. “Santo”ti ete ca maÑ bhajeyyuÑ iti icchÈmi. 
SavantÊhÊti nadÊhi. SakassÈti tiÔÔhatu Nanda brÈhmaÓo, yadÈ ahaÑ attano 
dÈsassapi santike suÓomi, tÈta dhammesu mama titti na hi atthÊti. 

 EvaÒca pana vatvÈ “mÈ maÑ tÈta dhanahetu paribhÈsasi, ahaÑ 
dhammaÑ sutvÈ ÈgamissÈmÊ”ti sapathaÑ katvÈ Ègato, idÈnÈhaÑ PorisÈdassa 
santikaÑ gamissÈmi, idaÑ te rajjaÑ gaÓhathÈ”ti rajjaÑ niyyÈdento 
gÈthamÈha– 
 
 420. “IdaÑ te raÔÔhaÑ sadhanaÑ sayoggaÑ, 
 SakÈyuraÑ sabbakÈm|papannaÑ. 
 KiÑ kÈmahetu paribhÈsasi maÑ, 
 GacchÈmahaÑ PorisÈdassa Òa tte”ti.  

 Tattha Òa tteti2 santike. 

 TasmiÑ samaye pituraÒÒo hadayaÑ uÓhaÑ ahosi. So “tÈta Sutasoma 
kiÑ nÈmetaÑ kathesi, mayaÑ catura~giniyÈ senÈya coraÑ gahessÈmÈ”ti 
vatvÈ gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. Santo ca (SÊ, I, Ka), santova (SyÈ) 2. Kanteti (SÊ, I) 
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 421. “AttÈnurakkhÈya bhavanti he’te, 
 HatthÈrohÈ rathikÈ pattikÈ ca. 
 AssÈrohÈ ye ca dhanuggahÈse, 
 SenaÑ payuÒjÈma hanÈma sattun”ti. 

 Tattha hanÈmÈti sace evaÑ payojitÈ senÈ taÑ gahetuÑ na sakkonti, atha 
naÑ sakalaraÔÔhavÈsino gahetvÈ gantvÈ hanÈma sattuÑ, mÈrema taÑ 
amhÈkaÑ paccÈmittanti attho. 

 Atha naÑ mÈtÈpitaro assupuÓÓamukhÈ rodamÈnÈ vilapantÈ “tÈta mÈ 
gaccha, gantuÑ na labbhÈ”ti yÈciÑsu. SoÄasasahassÈ nÈÔakitthiyopi 
sesaparijanopi “amhe anÈthe katvÈ kuhiÑ gacchasi devÈ”ti parideviÑsu. 
Sakalanagare koci sakabhÈvena saÓÔhÈtuÑ asakkonto “Sutasomo PorisÈdassa 
kira paÔiÒÒaÑ datvÈ Ègato, idÈni catasso satÈrahÈ gÈthÈ sutvÈ 
dhammakathikassa sakkÈraÑ katvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ punapi kira corassa 
santikaÑ gamissatÊ”ti sakalanagaraÑ ekakolÈhalaÑ ahosi. Sopi mÈtÈpit|naÑ 
vacanaÑ sutvÈ gÈthamÈha– 
 
 422. “SudukkaraÑ PorisÈdo akÈsi, 
 JÊvaÑ gahetvÈna avassajÊ maÑ. 
 TaÑ tÈdisaÑ pubbakiccaÑ saranto, 
 Dubbhe ahaÑ tassa kathaÑ janindÈ”ti. 

 Tattha jÊvaÑ gahetvÈnÈti jÊvaggÈhaÑ1 gahetvÈna. TaÑ tÈdisanti taÑ 
tena kataÑ tathÈr|paÑ. Pubbakiccanti purimaÑ upakÈraÑ. JanindÈti 
pitaraÑ Èlapati. 

 So mÈtÈpitaro assÈsetvÈ “ammatÈtÈ tumhe mayhaÑ mÈ cintayittha, 
katakalyÈÓo ahaÑ, mama chakÈmassaggissariyaÑ na dullabhan”ti 
mÈtÈpitaro vanditvÈ ÈpucchitvÈ sesajanaÑ anusÈsitvÈ pakkÈmi. TamatthaÑ 
pakÈsento SatthÈ Èha– 
______________________________________________________________ 
 1. JÊvamÈnaÑ (SyÈ, Ka) 
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 423. “VanditvÈ so pitaraÑ mÈtaraÒca, 
 AnusÈsitvÈ negamaÒca balaÒca. 
 SaccavÈdÊ saccÈnurakkhamÈno, 
 AgamÈsi so yattha PorisÈdo”ti. 

 Tattha saccÈnurakkhamÈnoti saccaÑ anurakkhamÈno. AgamÈsÊti taÑ 
rattiÑ nivesaneyeva vasitvÈ punadivase aruÓuggamanavelÈya mÈtÈpitaro 
vanditvÈ ÈpucchitvÈ sesajanaÑ anusÈsitvÈ assumukhena nÈnappakÈraÑ 
paridevantena itthÈgÈrÈdinÈ mahÈjanena anugato nagarÈ nikkhamma taÑ 
janaÑ nivattetuÑ asakkonto mahÈmagge daÓÉakena tiriyaÑ lekhaÑ 
kaÉÉhitvÈ “sace mayi sineho atthi, imaÑ mÈ atikkamiÑs|”ti Èha. MahÈjano 
sÊlavato tejavantassa ÈÓaÑ atikkamituÑ asakkonto mahÈsaddena 
paridevamÈno taÑ sÊhavijambhitena gacchantaÑ oloketvÈ tasmiÑ 
dassan|pacÈraÑ atikkante ekaravaÑ ravanto nagaraÑ pÈvisi. Sopi 
Ègatamaggeneva tassa santikaÑ gato. Tena vuttaÑ “agamÈsi so yattha 
PorisÈdo”ti. 

 Tato PorisÈdo cintesi “sace mama sahÈyo Sutasomo ÈgantukÈmo, 
Ègacchatu, anÈgantukÈmo, anÈgacchatu, rukkhadevatÈ yaÑ mayhaÑ icchati, 
taÑ karotu, ime rÈjÈno mÈretvÈ paÒcamadhuramaÑsena balikammaÑ 
karissÈmÊ”ti citakaÑ katvÈ aggiÑ jÈletvÈ “a~gÈrarÈsi tÈva hot|”ti tassa s|le 
tacchantassa nisinnakÈle Sutasomo Ègato. Atha naÑ PorisÈdo disvÈ 
tuÔÔhacitto “samma gantvÈ kattabbakiccaÑ te katan”ti pucchi. MahÈsatto 
“Èma mahÈrÈja Kassapadasabalena desitÈ gÈthÈ me sutÈ, dhammakathikassa 
ca sakkÈro kato, tasmÈ gantvÈ kattabbakiccaÑ kataÑ nÈma hotÊ”ti dassetuÑ 
gÈthamÈha– 
 
 424. “Kato mayÈ sa~garo brÈhmaÓena, 
 RaÔÔhe sake issariye Ôhitena. 
 TaÑ sa~garaÑ brÈhmaÓasappadÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈgatosmi. 
 Yajassu yaÒÒaÑ khÈda maÑ PorisÈdÈ”ti. 
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 Tattha yajass|ti maÑ mÈretvÈ devatÈya vÈ yaÒÒaÑ yajassu, maÑsaÑ 
vÈ me khÈdÈhÊti attho. 

 TaÑ sutvÈ PorisÈdo “ayaÑ rÈjÈ na bhÈyati, vigatamaraÓabhayo hutvÈ 
katheti, kissa nu kho esa ÈnubhÈvo”ti cintetvÈ “aÒÒaÑ natthi, ayaÑ 
‘Kassapadasabalena desitÈ gÈthÈ me sutÈ’ti vadati, tÈsaÑ etena ÈnubhÈvena 
bhavitabbaÑ, ahampi taÑ kathÈpetvÈ tÈ gÈthÈyo sossÈmi, evaÑ ahampi 
nibbhayo bhavissÈmÊ”ti sanniÔÔhÈnaÑ katvÈ gÈthamÈha– 
 
 425. “Na hÈyate khÈditaÑ mayhaÑ pacchÈ, 
 CitakÈ ayaÑ tÈva sadh|mikÈva. 
 Niddh|make pacitaÑ sÈdhupakkaÑ, 
 SuÓomi gÈthÈyo satÈrahÈyo”ti. 

 Tattha khÈditanti1 khÈdanaÑ. TaÑ2 khÈdanaÑ mayhaÑ pacchÈ vÈ pure 
vÈ na parihÈyati, pacchÈpi hi tvaÑ mayÈ khÈditabbova. Niddh|make 
pacitanti niddh|me nijjhÈle aggimhi pakkamaÑsaÑ sÈdhupakkaÑ nÈma 
hoti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto “ayaÑ PorisÈdo pÈpadhammo, imaÑ thokaÑ 
niggahetvÈ lajjÈpetvÈ kathessÈmÊ”ti cintetvÈ Èha– 
 
 426. “Adhammiko tvaÑ PorisÈdakÈ’si, 
 RaÔÔhÈ ca bhaÔÔho udarassa hetu. 
 Dhamma’ÒcimÈ abhivadanti gÈthÈ, 
 Dhammo ca adhammo ca kuhiÑ sameti. 
 
 427. Adhammikassa luddassa, niccaÑ lohitapÈÓino. 
 Natthi saccaÑ kuto dhammo, kiÑ sutena karissasÊ”ti. 

 Tattha dhamma’ÒcimÈti imÈ ca gÈthÈ navalokuttaradhammaÑ 
abhivadanti. KuhiÑ sametÊti kattha samÈgacchati. Dhammo hi sugatiÑ 
pÈpeti nibbÈnaÑ vÈ, adhammo duggatiÑ. Kuto dhammoti 
vacÊsaccamattampi natthi, kuto dhammo. KiÑ sutenÈti tvaÑ etena sutena 
kiÑ karissasi, mattikÈbhÈjanaÑ viya hi sÊhavasÈya abhÈjanaÑ tvaÑ 
dhammassa. 
______________________________________________________________ 
 1. KhÈditunti (SÊ, SyÈ, I) 2. Tava (SÊ, SyÈ, I) 
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 So evaÑ kathitepi neva kujjhi. KasmÈ? MahÈsattassa mettÈbhÈvanÈya 
mahattena. Atha naÑ “kiÑ pana samma Sutasoma ahameva adhammiko”ti 
vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 428. “Yo maÑsahetu migavaÑ careyya, 
 Yo vÈ hane purisa’mattahetu. 
 Ubhopi te pecca samÈ bhavanti, 
 KasmÈ no adhammikaÑ br|si maÑ tvan”ti. 

 Tattha kasmÈ noti ye jambudÊpatale rÈjÈno ala~katapaÔiyattÈ 
mahÈbalaparivÈrÈ rathavaragatÈ migavaÑ carantÈ tikhiÓehi sarehi mige 
vijjhitvÈ mÈrenti, te avatvÈ kasmÈ tvaÑ maÒÒeva adhammikanti vadasi. 
Yadi te niddosÈ, ahampi niddoso evÈti dÊpeti. 

 TaÑ sutvÈ mahÈsatto tassa laddhiÑ bhindanto gÈthamÈha– 
 
 429. “PaÒca paÒca na khÈ1 bhakkhÈ, khattiyena pajÈnatÈ. 
 AbhakkhaÑ rÈja bhakkhesi, tasmÈ adhammiko tuvan”ti. 

 Tassattho–samma PorisÈda khattiyena nÈma khattiyadhammaÑ 
jÈnantena paÒca paÒca hatthi-Èdayo daseva sattÈ maÑsavasena na khÈ 
bhakkhÈ na kho khÈditabbayuttakÈ. “Na kho”tveva2 vÈ pÈÔho. Aparo nayo 
khattiyena khattiyadhammaÑ jÈnantena paÒcanakhesu sattesu sasako, 
sallako, godhÈ, kapi3 kummoti ime paÒceva sattÈ bhakkhitabbayuttakÈ, na 
aÒÒe, tvaÑ pana abhakkhaÑ manussamaÑsaÑ bhakkhesi, tena 
adhammikoti. 

 Iti so niggahaÑ patvÈ aÒÒaÑ nissaraÓaÑ4 adisvÈ attano pÈpaÑ 
paÔicchÈdento gÈthamÈha– 
 
 430. “Mutto tuvaÑ PorisÈdassa hatthÈ, 
 GantvÈ sakaÑ mandiraÑ kÈmakÈmÊ. 
 AmittahatthaÑ punarÈgato’si, 
 Na khattadhamme kusalo’si rÈjÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Na kho (Ka) 2. NakhÈtveva (Ka) 
 3. SÈmi (SÊ, I), sÈvÊ (SyÈ) 4. PaÔisaraÓaÑ (SyÈ, Ka) 
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 Tattha na khattadhammeti tvaÑ khattiyadhammasa~khÈte nÊtisatthe na 
kusalosi, attano atthÈnatthaÑ na jÈnÈsi, akÈraÓeneva te loke paÓÉitoti kitti 
patthaÔÈ, ahaÑ pana te paÓÉitabhÈvaÑ na passÈmi na jÈnÈmi, atibÈlosÊti 
vadati. 

 Atha naÑ mahÈsatto”samma khattiyadhamme kusalena nÈma 
mÈdiseneva bhavitabbaÑ. AhaÒhi taÑ jÈnÈmi, na pana tadatthÈya1 
paÔipajjÈmÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 431. “Ye khattadhamme kusalÈ bhavanti, 
 PÈyena te nerayikÈ bhavanti. 
 TasmÈ ahaÑ khattadhammaÑ pahÈya, 
 SaccÈnurakkhÊ punarÈgato’smi. 
 Yajassu yaÒÒaÑ khÈda maÑ PorisÈdÈ”ti. 

 Tattha kusalÈti tadatthÈya1 paÔipajjanakusalÈ. PÈyenÈti yebhuyyena 
nerayikÈ. Ye pana tattha na nibbattanti, te sesÈpÈyesu nibbattanti. 

 PorisÈdo Èha– 
 
 432. “PÈsÈdavÈsÈ pathavÊgavÈssÈ, 
 KÈmitthiyo kÈsikacandanaÒca. 
 SabbaÑ tahiÑ labhasi sÈmitÈya, 
 Saccena kiÑ passasi ÈnisaÑsan”ti. 

 Tattha pÈsÈdavÈsÈti samma Sutasoma tava tiÓÓaÑ ut|naÑ anucchavikÈ 
dibbavimÈnakappÈ tayo nivÈsapÈsÈdÈ. PathavÊgavÈssÈti pathavÊ ca gÈvo ca 
assÈ ca bah|. KÈmitthiyoti kÈmavatthubh|tÈ itthiyo. KÈsikacandanaÒcÈti 
kÈsikavatthaÒca lohitacandanaÒca. SabbaÑ tahinti etaÒca aÒÒaÒca 
upabhogaparibhogaÑ sabbaÑ tvaÑ tahiÑ attano nagare sÈmitÈya labhasi, 
sÈmÊ hutvÈ yathÈ icchasi, tathÈ paribhuÒjituÑ labhasi, so tvaÑ sabbametaÑ 
pahÈya saccÈnurakkhÊ idhÈgacchanto saccena kiÑ ÈnisaÑsaÑ passasÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. TathattÈya (SÊ, SyÈ, I) 
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 Bodhisatto Èha– 
 
 433. “Ye keci’me atthi rasÈ pathabyÈ, 
 SaccaÑ tesaÑ sÈdutaraÑ1 rasÈnaÑ. 
 Sacce ÔhitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca, 
 Taranti jÈtimaraÓassa pÈran”ti. 

 Tattha sÈdutaranti yasmÈ sabbepi rasÈ sattÈnaÑ saccakÈleyeva paÓÊtÈ 
madhurÈ honti, tasmÈ saccaÑ tesaÑ sÈdutaraÑ rasÈnaÑ, yasmÈ vÈ 
viratisaccavacÊsacce ÔhitÈ jÈtimaraÓasa~khÈtassa tebh|makavaÔÔassa pÈraÑ 
amatamahÈnibbÈnaÑ taranti pÈpuÓanti, tasmÈpi taÑ sÈdutaranti. 

 Evamassa mahÈsatto sacce ÈnisaÑsaÑ kathesi. Tato PorisÈdo 
vikasitapadumapuÓÓacandasassirikamevassa mukhaÑ oloketvÈ “ayaÑ 
Sutasomo a~gÈracitakaÑ maÑ ca s|laÑ tacchantaÑ passati, 
cittutrÈsamattampissa natthi, kiÑ nu kho esa satÈrahagÈthÈnaÑ ÈnubhÈvo, 
udÈhu saccassa, aÒÒasseva vÈ kassacÊ”ti cintetvÈ “pucchissÈmi tÈva nan”ti 
pucchanto gÈthamÈha– 
 
 434. “Mutto tuvaÑ PorisÈdassa hatthÈ, 
 GantvÈ sakaÑ mandiraÑ kÈmakÈmÊ. 
 AmittahatthaÑ punarÈgato’si, 
 Na hi n|na te maraÓabhayaÑ janinda. 
 AlÊnacitto asi saccavÈdÊ”ti. 

 MahÈsattopissa Ècikkhanto Èha– 
 
 435. “KatÈ me kalyÈÓÈ anekar|pÈ, 
 YaÒÒÈ yiÔÔhÈ ye vipulÈ pasatthÈ. 
 Visodhito paralokassa maggo,  
 Dhamme Ôhito ko maraÓassa bhÈye. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈdhutaraÑ (SyÈ, I, Ka) 
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 436. KatÈ me kalyÈÓÈ anekar|pÈ, 
 YaÒÒÈ yiÔÔhÈ ye vipulÈ pasatthÈ. 
 AnÈnutappaÑ paralokaÑ gamissaÑ, 
 Yajassu yaÒÒaÑ ada maÑ PorisÈda. 
 
 437. PitÈ ca mÈtÈ ca upaÔÔhitÈ me, 
 Dhammena me issariyaÑ pasatthaÑ. 
 Visodhito paralokassa maggo, 
 Dhamme Ôhito ko maraÓassa bhÈye. 
 
 438. PitÈ ca mÈtÈ ca upaÔÔhitÈ me, 
 Dhammena me issariyaÑ pasatthaÑ. 
 AnÈnutappaÑ paralokaÑ gamissaÑ, 
 Yajassu yaÒÒaÑ ada maÑ PorisÈda. 
 
 439. ©ÈtÊsu mittesu katÈ me kÈrÈ, 
 Dhammena me issariyaÑ pasatthaÑ. 
 Visodhito paralokassa maggo, 
 Dhamme Ôhito ko maraÓassa bhÈye. 
 
 440. ©ÈtÊsu mittesu katÈ me kÈrÈ, 
 Dhammena me issariyaÑ pasatthaÑ. 
 AnÈnutappaÑ paralokaÑ gamissaÑ, 
 Yajassu yaÒÒaÑ ada maÑ PorisÈda. 
 
 441. DinnaÑ me dÈnaÑ bahudhÈ bah|naÑ, 
 SantappitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca. 
 Visodhito paralokassa maggo, 
 Dhamme Ôhito ko maraÓassa bhÈye. 
 
 442. DinnaÑ me dÈnaÑ bahudhÈ bah|naÑ, 
 SantappitÈ samaÓabrÈhmaÓÈ ca. 
 AnÈnutappaÑ paralokaÑ gamissaÑ, 
 Yajassu yaÒÒaÑ ada maÑ PorisÈdÈ”ti. 
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 Tattha kalyÈÓÈti kalyÈÓakammÈ. Anekar|pÈti dÈnÈdivasena1 
anekavidhÈ. YaÒÒÈti dasavidhadÈnavatthupariccÈgavasena ativipulÈ 
paÓÉitehi pasatthÈ yaÒÒÈpi yiÔÔhÈ pavattitÈ. Dhamme Ôhitoti evaÑ dhamme 
patiÔÔhito mÈdiso ko nÈma maraÓassa bhÈyeyya. AnÈnutappanti 
anÈnutappamÈno. Dhammena me issariyaÑ pasatthanti dasavidhaÑ 
rÈjadhammaÑ akopetvÈ dhammeneva mayÈ rajjaÑ pasÈsitaÑ2. KÈrÈti ÒÈtÊsu 
ÒÈtikiccÈni, mittesu ca mittakiccÈni. DÈnanti savatthukacetanÈ. BahudhÈti 
bah|hi ÈkÈrehi. Bah|nanti na paÒcannaÑ, na dasannaÑ, satassapi 
sahassassapi satasahassassapi dinnameva. SantappitÈti gahitagahitabhÈjanÈni 
p|retvÈ suÔÔhu tappitÈ. 

 TaÑ sutvÈ PorisÈdo “ayaÑ SutasomamahÈrÈjÈ sappuriso ÒÈÓasampanno 
madhuradhammakathiko, sacÈhaÑ etaÑ khÈdeyyaÑ, muddhÈ me sattadhÈ 
phaleyya, pathavÊ vÈ pana me vivaraÑ dadeyyÈ”ti bhÊtatasito hutvÈ “samma 
na tvaÑ mayÈ khÈditabbar|po”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 443. “VisaÑ pajÈnaÑ puriso adeyya, 
 ŒsÊvisaÑ jalita’muggatejaÑ. 
 MuddhÈpi tassa viphaleyya sattadhÈ, 
 Yo tÈdisaÑ saccavÈdiÑ adeyyÈ”ti. 

 Tattha visanti tattheva mÈraÓasamatthaÑ halÈhalavisaÑ. Jalitanti attano 
visatejena jalitaÑ teneva uggatejaÑ aggikkhandhaÑ viya carantaÑ ÈsÊvisaÑ 
vÈ pana so gÊvÈya gaÓheyya. 

 Iti so mahÈsattaÑ “halÈhalavisasadiso tvaÑ, ko taÑ khÈdissatÊ”ti vatvÈ 
gÈthÈ sotukÈmo taÑ yÈcitvÈ tena dhammagÈravajananatthaÑ “evar|pÈnaÑ 
anavajjagÈthÈnaÑ tvaÑ abhÈjanan”ti paÔikkhittopi “sakalajambudÊpe iminÈ 
sadiso paÓÉito natthi, ayaÑ mama hatthÈ muccitvÈ gantvÈ tÈ gÈthÈ sutvÈ 
dhammakathikassa sakkÈraÑ katvÈ nalÈÔena maccuÑ ÈdÈya punÈgato, 
ativiya sÈdhur|pÈ gÈthÈ bhavissantÊ”ti suÔÔhutaraÑ 
saÒjÈtadhammassavanÈdaro hutvÈ taÑ yÈcanto gÈthamÈha– 
______________________________________________________________ 
 1. AnnÈdivasena (SyÈ, Ka) 2. PasaÑsitaÑ (I) 
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 444. “SutvÈ dhammaÑ vijÈnanti, narÈ kalyÈÓapÈpakaÑ. 
 Api gÈthÈ suÓitvÈna, dhamme me ramate mano”ti. 

 Tassattho–samma Sutasoma narÈ nÈma dhammaÑ sutvÈ kalyÈÓampi 
pÈpakampi jÈnanti, appeva nÈma tÈ gÈthÈ sutvÈ mamapi 
kusalakammapathadhamme mano rameyyÈti. 

 Atha mahÈsatto “sotukÈmo dÈni PorisÈdo, kathessÈmÊ”ti cintetvÈ “tena 
hi samma sÈdhukaÑ suÓÈhÊ”ti taÑ ohitasotaÑ katvÈ NandabrÈhmaÓena 
kathitaniyÈmeneva gÈthÈnaÑ thutiÑ katvÈ chasu kÈmÈvacaradevesu 
ekakolÈhalaÑ katvÈ devatÈsu sÈdhukÈraÑ dadamÈnÈsu PorisÈdassa 
dhammaÑ kathesi– 
 
 445. “Sakideva mahÈrÈja, sabbhi hoti samÈgamo. 
 SÈ naÑ sa~gati pÈleti, nÈ’sabbhi bahu sa~gamo. 
 
 446. Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
 SataÑ saddhamma’maÒÒÈya, seyyo hoti na pÈpiyo. 
 
 447. JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ, 
 Atho sarÊrampi jaraÑ upeti. 
 SataÒca dhammo na jaraÑ upeti, 
 Santo have sabbhi pavedayanti. 
 
 448. NabhaÑ ca d|re pathavÊ ca d|re, 
 PÈraÑ samuddassa ta’dÈhu d|re. 
 Tato have d|rataraÑ vadanti, 
 SataÒca dhammo asataÒca rÈjÈ”ti. 

 Tassa tena sukathitattÈ ceva attano paÓÉitabhÈvena ca tÈ gÈthÈ 
SabbaÒÒubuddhakathitÈ viyÈti cintentassa sakalasarÊraÑ paÒcavaÓÓÈya 
pÊtiyÈ parip|ri, bodhisatte muducittaÑ ahosi, setacchattadÈyakaÑ pitaraÑ 
viya naÑ amaÒÒi. So “ahaÑ Sutasomassa dÈtabbaÑ kiÒci hiraÒÒasuvaÓÓaÑ 
na passÈmi, ekekÈya panassa gÈthÈya ekekaÑ varaÑ dassÈmÊ”ti cintetvÈ 
gÈthamÈha– 
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 449. “GÈthÈ imÈ atthavatÊ subyaÒjanÈ, 
 SubhÈsitÈ tuyha janinda sutvÈ. 
 Œnandi vitto sumano patÊto, 
 CattÈri te samma vare dadÈmÊ”ti. 

 Tattha ÈnandÊti ÈnandajÈto. SesÈni tasseva vevacanÈni. CattÈropi hete 
tuÔÔhÈkÈrÈ eva.  

 Atha naÑ mahÈsatto “kiÑ nÈma tvaÑ varaÑ dassasÊ”ti apasÈdento 
gÈthamÈha– 
 
 450. “Yo na’ttano maraÓaÑ bujjhasi tuvaÑ, 
 HitÈhitaÑ vinipÈtaÒca saggaÑ. 
 Giddho rase duccarite niviÔÔho, 
 KiÑ tvaÑ varaÑ dassasi pÈpadhamma. 
 
 451. AhaÒca taÑ ‘dehi varan’ti vajjaÑ, 
 TvaÑ cÈpi datvÈ na avÈkareyya. 
 SandiÔÔhikaÑ kalaha’mimaÑ vivÈdaÑ, 
 Ko paÓÉito jÈna’mupabbajeyyÈ”ti. 

 Tattha yoti yo tvaÑ “maraÓadhammohamasmÊ”ti attanopi maraÓaÑ na 
bujjhasi na jÈnÈsi, pÈpakammameva karosi. HitÈhitanti “idaÑ me kammaÑ 
hitaÑ, idaÑ ahitaÑ, idaÑ vinipÈtaÑ nessati, idaÑ saggan”ti na jÈnÈsi. 
Raseti manussamaÑsarase. Vajjanti vadeyyaÑ. Na avÈkareyyÈti vÈcÈya 
datvÈ “dehi me varan”ti vuccamÈno na avÈkareyyÈsi na dadeyyÈsi. 
UpabbajeyyÈti ko imaÑ kalahaÑ paÓÉito upagaccheyya. 

 Tato PorisÈdo “nÈyaÑ mayhaÑ saddahati, saddahÈpessÈmi nan”ti 
gÈthamÈha– 
 
 452. “Na taÑ varaÑ arahati jantu dÈtuÑ, 
 YaÑ vÈpi datvÈ na avÈkareyya. 
 Varassu samma avikampamÈno, 
 PÈÓaÑ cajitvÈnapi dassa’mevÈ”ti. 

 Tattha avikampamÈnoti anolÊyamÈno. 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈ 537
  

 Atha mahÈsatto “ayaÑ ativiya s|ro hutvÈ katheti, karissati me vacanaÑ, 
varaÑ gaÓhissÈmi, sace pana ‘manussamaÑsaÑ na khÈditabban’ti 
paÔhamameva varaÑ vÈrayissaÑ, ativiya kilamissati, paÔhamaÑ aÒÒe tayo 
vare gahetvÈ pacchÈ etaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ Èha– 
 
 453. “Ariyassa ariyena sameti sakhyaÑ, 
 PaÒÒassa paÒÒÈÓavatÈ sameti. 
 Passeyya taÑ vassasataÑ arogaÑ, 
 EtaÑ varÈnaÑ paÔhamaÑ varÈmÊ”ti. 

 Tattha ariyassÈti ÈcÈra-ariyassa. Sakhyanti sakhidhammo1 
mittadhammo. PaÒÒÈÓavatÈti ÒÈÓasampannena. SametÊti Ga~godakaÑ viya 
Yamunodakena saÑsandati. DhÈtuso hi sattÈ saÑsandanti. Passeyya tanti 
Sutasomo PorisÈdassa ciraÑ jÊvitaÑ icchanto viya paÔhamaÑ attano 
jÊvitavaraÑ yÈcati. PaÓÉitassa hi “mama jÊvitaÑ dehÊ”ti vattuÑ ayuttaÑ, 
apica so ‘mayhameva esa ÈrogyaÑ icchatÊ’ti cintetvÈ tussissatÊti evamÈha. 

 Sopi taÑ sutvÈva “ayaÑ issariyÈ dhaÑsetvÈ idÈni maÑsaÑ 
khÈditukÈmassa evaÑ mahÈ-anatthakarassa mahÈcorassa mayhameva 
jÊvitaÑ icchati, aho mama hitakÈmo”ti tuÔÔhamÈnaso vaÒcetvÈ varassa 
gahitabhÈvaÑ ajÈnitvÈ taÑ varaÑ dadamÈno gÈthamÈha– 
 
 454. “Ariyassa ariyena sameti sakhyaÑ, 
 PaÒÒassa paÒÒÈÓavatÈ sameti. 
 PassÈsi maÑ vassasataÑ arogaÑ, 
 EtaÑ varÈnaÑ paÔhamaÑ dadÈmÊ”ti. 

 Tattha varÈnanti catunnaÑ varÈnaÑ paÔhamaÑ. 

 Tato bodhisatto Èha– 
 
 455. “Ye khattiyÈse idha bh|mipÈlÈ, 
 MuddhÈbhisittÈ katanÈmadheyyÈ. 
 Na tÈdise bh|mipatÊ adesi, 
 EtaÑ varÈnaÑ dutiyaÑ varÈmÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SakkhÊti sakkhidhammo (SÊ, I) 
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 Tattha katanÈmadheyyÈti muddhani abhisittattÈva “muddhÈbhisittÈ”ti 
katanÈmadheyyÈ. Na tÈdiseti tÈdise khattiye na adesi mÈ khÈdi. 

 Iti so dutiyaÑ varaÑ gaÓhanto parosatÈnaÑ khattiyÈnaÑ jÊvitavaraÑ 
gaÓhi. PorisÈdopissa dadamÈno Èha– 
 
 456. “Ye khattiyÈse idha bh|mipÈlÈ, 
 MuddhÈbhisittÈ katanÈmadheyyÈ. 
 Na tÈdise bh|mipatÊ ademi, 
 EtaÑ varÈnaÑ dutiyaÑ dadÈmÊ”ti. 

 KiÑ pana te tesaÑ saddaÑ suÓanti, na suÓantÊti? Na sabbaÑ suÓanti. 
PorisÈdena hi rukkhassa dh|majÈla-upaddavabhayena paÔikkamitvÈ aggi 
kato, aggino ca rukkhassa ca antare nisÊditvÈ mahÈsatto tena saddhiÑ 
kathesi, tasmÈ sabbaÑ asutvÈ upaÉÉhupaÉÉhaÑ suÓiÑsu. Te “idÈni 
Sutasomo PorisÈdaÑ damessati, mÈ bhÈyathÈ”ti aÒÒamaÒÒaÑ 
samassÈsesuÑ. TasmiÑ khaÓe mahÈsatto imaÑ gÈthamÈha– 
 
 457. “ParosataÑ khattiyÈ te gahÊtÈ, 
 TalÈvutÈ assumukhÈ rudantÈ. 
 Sake te raÔÔhe paÔipÈdayÈhi, 
 EtaÑ varÈnaÑ tatiyaÑ varÈmÊ”ti. 

 Tattha parosatanti atirekasataÑ. Te gahÊtÈti tayÈ gahitÈ. TalÈvutÈti 
hatthatalesu ÈvutÈ. 

 Iti mahÈsatto tatiyaÑ varaÑ gaÓhanto tesaÑ khattiyÈnaÑ 
sakaraÔÔhaniyyÈtanavaraÑ gaÓhi. KiÑ kÈraÓÈ? So akhÈdantopi verabhayena 
sabbe te dÈse katvÈ araÒÒeyeva vÈseyya, mÈretvÈ vÈ chaÉÉeyya, paccantaÑ 
netvÈ vÈ vikkiÓeyya, tasmÈ tesaÑ sakaraÔÔhaniyyÈtanavaraÑ gaÓhi. 
Itaropissa dadamÈno imaÑ gÈthamÈha– 
 
 458. “ParosataÑ khattiyÈ me gahÊtÈ, 
 TalÈvutÈ assumukhÈ rudantÈ. 
 Sake te raÔÔhe paÔipÈdayÈmi, 
 EtaÑ varÈnaÑ tatiyaÑ dadÈmÊ”ti. 
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 CatutthaÑ pana varaÑ gaÓhanto bodhisatto imaÑ gÈthamÈha– 
 
 459. “ChiddaÑ te raÔÔhaÑ byathitÈ bhayÈ hi, 
 Puth| narÈ leÓa’manuppaviÔÔhÈ. 
 ManussamaÑsaÑ viramehi rÈja, 
 EtaÑ varÈnaÑ catutthaÑ varÈmÊ”ti. 

 Tattha chiddanti na ghanavÈsaÑ1 tattha tattha gÈmÈdÊnaÑ uÔÔhitattÈ 
savivaraÑ. ByathitÈ2 bhayÈ hÊti “PorisÈdo idÈni ÈgamissatÊ”ti tava bhayena 
kampitÈ3. LeÓa’manuppaviÔÔhÈti dÈrake hatthesu gahetvÈ 
tiÓagahanÈdinilÊyanaÔÔhÈnaÑ paviÔÔhÈ. ManussamaÑsanti dugandhaÑ 
jegucchaÑ paÔikk|laÑ manussamaÑsaÑ pajaha. Nissakkatthe vÈ upayogaÑ, 
manussamaÑsato viramÈhÊti attho.  

 EvaÑ vutte PorisÈdo pÈÓiÑ paharitvÈ hasanto “samma Sutasoma kiÑ 
nÈmetaÑ kathesi, kathÈhaÑ tumhÈkaÑ etaÑ varaÑ dassÈmi, sace 
gaÓhitukÈmo, aÒÒaÑ gaÓhÈhÊ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 460. “AddhÈ hi so bhakkho mama manÈpo, 
 Etassa hetu’mhi vanaÑ paviÔÔho. 
 SohaÑ kathaÑ etto upÈrameyyaÑ, 
 AÒÒaÑ varÈnaÑ catutthaÑ varass|”ti. 

 Tattha vananti rajjaÑ pahÈya imaÑ vanaÑ paviÔÔho. 

 Atha naÑ mahÈsatto “tvaÑ ‘manussamaÑsassa piyatarattÈ tato 
viramituÑ na sakkomÊ’ti vadasi. Yo hi piyaÑ nissÈya pÈpaÑ karoti, ayaÑ 
bÈlo”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 461. “Na ve ‘piyaÑ me’ti janinda tÈdiso, 
 AttaÑ niraÑkacca piyÈni sevati. 
 AttÈva seyyo paramÈ ca seyyo, 
 LabbhÈ piyÈ ocitatthena pacchÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ghanasanni vÈsaÑ (SyÈ), gharÈvÈsaÑ (Ka) 2. ByathitaÑ (SÊ), byÈdhitaÑ (I) 
 3. KampitaÑ (SÊ), kampamÈnÈ (I) 
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 Tattha tÈdisoti janinda tÈdiso yuvÈ abhir|po mahÈyaso “idaÑ nÈma me 
piyan”ti piyavatthulobhena tattha attÈnaÑ niraÑkatvÈ sabbasugatÊhi ceva 
sukhavisesehi ca cavitvÈ niraye pÈtetvÈ na ve piyÈni sevati. ParamÈ ca1 
seyyoti purisassa hi paramÈ piyavatthumhÈ attÈva varataro. KiÑ kÈraÓÈ? 
LabbhÈ piyÈti, piyÈ nÈma visayavasena ceva puÒÒena ca ocitatthena 
vaÉÉhitatthena diÔÔhadhamme ceva parattha ca devamanussasampattiÑ patvÈ 
sakkÈ laddhuÑ. 

 EvaÑ vutte PorisÈdo bhayappatto hutvÈ “ahaÑ Sutasomena gahitaÑ 
varaÑ vissajjÈpetumpi manussamaÑsato viramitumpi na sakkomi, kiÑ nu 
kho karissÈmÊ”ti assupuÓÓehi nettehi gÈthamÈha– 
 
 462. “PiyaÑ me mÈnusaÑ maÑsaÑ, Sutasoma vijÈnahi. 
 Na’mhi sakkÈ nivÈretuÑ, aÒÒaÑ varaÑ samma varass|”ti. 

 Tattha vijÈnahÊti tvampi jÈnÈhi. 

 Tato bodhisatto Èha– 
 
 463. “Yo ve ‘piyaÑ me’ti piyÈnurakkhÊ2,  
 AttaÑ niraÑkacca piyÈni sevati. 
 SoÓÉova pitvÈ visamissapÈnaÑ3, 
 Teneva so hoti dukkhÊ parattha. 
 
 464. Yo cÊ’dha sa~khÈya piyÈni hitvÈ, 
 Kicchenapi sevati ariyadhamme. 
 Dukkhitova pitvÈna yathosadhÈni, 
 Teneva so hoti sukhÊ paratthÈ”ti. 

 Tattha yo veti samma PorisÈda yo puriso “idaÑ me piyan”ti 
pÈpakiriyÈya attÈnaÑ niraÑkatvÈ piyÈni vatth|ni sevati, so surÈpemena 
visamissaÑ suraÑ pitvÈ soÓÉo viya tena pÈpakammena parattha nirayÈdÊsu 
dukkhÊ hoti. Sa~khÈyÈti jÈnitvÈ tuletvÈ. PiyÈni hitvÈti 
adhammapaÔisaÑyuttÈni piyÈni chaÉÉetvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParamÈva (SÊ, SyÈ, I) 2. PiyÈnuka~khÊ (SÊ, I) 3. Visassa thÈlaÑ (SÊ, I) 
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  EvaÑ vutte PorisÈdo kal|naÑ1 paridevanto gÈthamÈha– 
 
 465. “OhÈya’haÑ pitaraÑ mÈtaraÒca, 
 ManÈpiye kÈmaguÓe ca paÒca. 
 Etassa hetu’mhi vanaÑ paviÔÔho, 
 TaÑ te varaÑ kinti mahaÑ dadÈmÊ”ti. 

 Tattha etassÈti manussamaÑsassa2. Kinti mahanti kinti katvÈ ahaÑ taÑ 
varaÑ demi. 

 Tato mahÈsatto imaÑ gÈthamÈha– 
 
 466. “Na paÓÉitÈ diguÓa’mÈhu vÈkyaÑ, 
 SaccappaÔiÒÒÈva bhavanti santo. 
 ‘Varassu samma’ iti maÑ avoca, 
 Icca’bravÊ tvaÑ na hi te sametÊ”ti. 

 Tattha diguÓanti samma PorisÈda paÓÉitÈ nÈma ekaÑ vatvÈ puna taÑ 
visaÑvÈdentÈ dutiyaÑ vacanaÑ na kathenti. Iti maÑ avocÈti “samma 
Sutasoma varassu varan”ti evaÑ maÑ abhÈsasi. Icca’bravÊti tasmÈ3 yaÑ 
tvaÑ iti abravi, taÑ te idÈni na sameti. 

 So puna rodanto eva gÈthamÈha– 
 
 467. “ApuÒÒalÈbhaÑ ayasaÑ akittiÑ, 
 PÈpaÑ bahuÑ duccaritaÑ kilesaÑ. 
 ManussamaÑsassa kate upÈgÈ, 
 TaÑ te varaÑ kinti mahaÑ dadeyyan”ti. 

 Tattha pÈpanti kammapathaÑ appattaÑ. Duccaritanti 
kammapathappattaÑ. Kilesanti dukkhaÑ. ManussamaÑsassa kateti4 

manussamaÑsassa hetu. UpÈgÈti upagatomhi. TaÑ teti taÑ tuyhaÑ 
kathÈhaÑ varaÑ demi, mÈ maÑ vÈrayi, anukampaÑ kÈruÒÒaÑ mayi karohi, 
aÒÒaÑ varaÑ gaÓhÈhÊti Èha. 
______________________________________________________________ 
 1. KaruÓaÑ (SÊ), kapaÓaÑ (I) 2. ManussamaÑsaÑ dasseti (SÊ, SyÈ, I) 
 3. KasmÈ (Ka) 4. Bhavoti (SyÈ, Ka) 
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 Atha mahÈsatto Èha– 
 
 468. “Na taÑ varaÑ arahati jantu dÈtuÑ, 
 YaÑ vÈpi datvÈ na avÈkareyya. 
 Varassu samma avikampamÈno, 
 PÈÓaÑ cajitvÈnapi dassa’mevÈ”ti. 

 EvaÑ tena paÔhamaÑ vuttagÈthaÑ ÈharitvÈ dassetvÈ varadÈne 
ussÈhento gÈthÈ Èha– 
 
 469. “PÈÓaÑ cajanti santo nÈpi dhammaÑ, 
 SaccappaÔiÒÒÈva bhavanti santo. 
 DatvÈ varaÑ khippa’mavÈkarohi, 
 Etena sampajja surÈjaseÔÔha. 
 
 470. Caje dhanaÑ a~gavarassa hetu, 
 A~gaÑ caje jÊvitaÑ rakkhamÈno. 
 A~gaÑ dhanaÑ jÊvitaÒcÈpi sabbaÑ, 
 Caje naro dhamma’manussaranto”ti. 

 Tattha pÈÓanti jÊvitaÑ. Santo nÈma api jÊvitaÑ cajanti, na dhammaÑ. 
Khippa’mavÈkarohÊti idha khippaÑ mayhaÑ dehÊti attho. EtenÈti etena 
dhammena ceva saccena ca sampajja sampanno upapanno hohi. 
SurÈjaseÔÔhÈti taÑ paggaÓhanto Èlapati. Caje dhananti samma PorisÈda 
paÓÉito puriso hatthapÈdÈdimhi a~ge chijjamÈne tassa rakkhaÓatthÈya 
bahumpi dhanaÑ cajeyya. Dhamma’manussarantoti a~gadhanajÊvitÈni 
pariccajantopi “sataÑ dhammaÑ na vÊtikkamissÈmÊ”ti evaÑ dhammaÑ 
anussaranto. 

 EvaÑ mahÈsatto imehi kÈraÓehi taÑ sacce patiÔÔhÈpetvÈ idÈni attano 
gurubhÈvaÑ dassetuÑ gÈthamÈha– 
 
 471. “YasmÈ hi dhammaÑ puriso vijaÒÒÈ, 
 Ye ca’ssa ka~khaÑ vinayanti santo. 
 TaÑ hi’ssa dÊpaÒca parÈyaÓaÒca, 
 Na tena mittiÑ jirayetha paÒÒo”ti. 
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 Tattha yasmÈti1 yamhÈ purisÈ. Dhammanti kusalÈkusalajotakaÑ 
kÈraÓaÑ. VijaÒÒÈti vijÈneyya. TaÑ hi’ssÈti taÑ ÈcariyakulaÑ etassa 
puggalassa patiÔÔhÈnaÔÔhena dÊpaÑ, uppanne bhaye gantabbaÔÔhÈnaÔÔhena 
parÈyaÓaÒca. Na tena mittinti2 tena Ècariyapuggalena saha so paÓÉito 
kenacipi kÈraÓena mittiÑ3 na jÊrayetha na vinÈseyya. 

 EvaÒca pana vatvÈ “samma PorisÈda guÓavantassa Ècariyassa vacanaÑ 
nÈma bhindituÑ na vaÔÔati, ahaÒca taruÓakÈlepi tava piÔÔhi-Ècariyo hutvÈ 
bahuÑ sikkhaÑ sikkhÈpesiÑ, idÈnipi BuddhasÊlÈya satÈrahÈ gÈthÈ te 
kathesiÑ, tena me vacanaÑ kÈtuÑ arahasÊ”ti Èha. TaÑ sutvÈ PorisÈdo 
“ayaÑ Sutasomo mayhaÑ Ècariyo ceva paÓÉito ca, varo cassa mayÈ dinno, 
kiÑ sakkÈ kÈtuÑ, ekasmiÑ attabhÈve maraÓaÑ nÈma dhuvaÑ, 
manussamaÑsaÑ na khÈdissÈmi, dassÈmissa varan”ti assudhÈrÈhi 
pavattamÈnÈhi uÔÔhÈya Sutasomanarindassa pÈdesu patitvÈ varaÑ dadamÈno 
imaÑ gÈthamÈha– 
 
 472. “AddhÈ hi so bhakkho mama manÈpo, 
 Etassa hetu’mhi vanaÑ paviÔÔho. 
 Sace ca maÑ yÈcasi eta’matthaÑ, 
 Etampi te samma varaÑ dadÈmÊ”ti. 

 Atha naÑ mahÈsatto evamÈha “samma sÊle Ôhitassa maraÓampi varaÑ, 
gaÓhÈmi, mahÈrÈja tayÈ dinnaÑ varaÑ, ajja4 paÔÔhÈya ariyapathe 
patiÔÔhitosi, evaÑ santepi taÑ yÈcÈmi, sace te mayi sineho atthi, paÒca sÊlÈni 
gaÓha mahÈrÈjÈ”ti. SÈdhu samma dehi me sÊlÈnÊti. GaÓha mahÈrÈjÈti. So 
mahÈsattaÑ paÒcapatiÔÔhitena vanditvÈ ekamantaÑ nisÊdi. MahÈsattopi naÑ 
paÒcasÊlesu patiÔÔhÈpesi. TasmiÑ khaÓe tattha sannipatitÈ bhummÈ devÈ 
mahÈsatte pÊtiÑ janetvÈ “AvÊcito yÈva bhavaggÈ aÒÒo PorisÈdaÑ 
manussamaÑsato nivÈretuÑ samattho nÈma natthi, aho Sutasomena 
dukkarataraÑ katan”ti mahantena saddena vanaÑ unnÈdentÈ sÈdhukÈraÑ 
adaÑsu. TesaÑ saddaÑ sutvÈ CÈtumahÈrÈjikÈti evaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. YassÈti (SÊ, SyÈ, I) 2. Mettinti (SyÈ) 3. MettiÑ (SÊ, SyÈ, I) 4. Ajjato (SyÈ, Ka) 
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yÈva brahmalokÈ ekakolÈhalaÑ ahosi. Rukkhe laggitarÈjÈnopi taÑ 
devatÈnaÑ sÈdhukÈrasaddaÑ suÓiÑsu. RukkhadevatÈpi sakavimÈne ÔhitÈva 
sÈdhukÈramadÈsi. Iti devatÈnaÑ saddova s|yati, r|paÑ na dissati. 
DevatÈnaÑ sÈdhukÈrasaddaÑ sutvÈ rÈjÈno cintayiÑsu “SutasomaÑ nissÈya 
no jÊvitaÑ laddhaÑ, dukkaraÑ kataÑ Sutasomena PorisÈdaÑ damentenÈ”ti 
bodhisattassa thutiÑ kariÑsu. PorisÈdo mahÈsattassa pÈde vanditvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha naÑ bodhisatto “samma khattiye mocehÊ”ti Èha. So 
cintesi “ahaÑ etesaÑ paccÈmitto, ete mayÈ mocitÈ ‘gaÓhatha no 
paccÈmittan’ti maÑ hiÑseyyuÑ, mayÈ jÊvitaÑ cajantenapi na sakkÈ 
Sutasomassa santikÈ gahitaÑ sÊlaÑ bhindituÑ, iminÈ saddhiÑyeva gantvÈ 
mocessÈmi, evaÑ me bhayaÑ na bhavissatÊ”ti. Atha bodhisattaÑ vanditvÈ 
“Sutasoma ubhopi gantvÈ khattiye mocessÈmÈ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 
 
 473. “SatthÈ ca me hosi sakhÈ ca me’si, 
 Vacanampi te samma ahaÑ akÈsiÑ. 
 Tuvampi me samma karohi vÈkyaÑ, 
 Ubhopi gantvÈna pamocayÈmÈ”ti. 

 Tattha SatthÈti saggamaggassa desitattÈ SatthÈ ca, taruÓakÈlato paÔÔhÈya 
sakhÈ ca. 

 Atha naÑ bodhisatto Èha– 
 
 474. “SatthÈ ca te homi sakhÈ ca tya’mhi, 
 Vacanampi me samma tuvaÑ akÈsi. 
 Ahampi te samma karomi vÈkyaÑ, 
 Ubhopi gantvÈna pamocayÈmÈ”ti. 

 EvaÑ vatvÈ te upasa~kamitvÈ Èha– 
 
 475. “KammÈsapÈdena viheÔhita’ttha, 
 TalÈvutÈ assumukhÈ rudantÈ. 
 Na jÈtu dubbhetha imassa raÒÒo,  
 SaccappaÔiÒÒaÑ me paÔissuÓÈthÈ”ti. 
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 Tattha kammÈsapÈdenÈti idaÑ mahÈsatto “ubhopi gantvÈna 

pamocayÈmÈ”ti sampaÔicchitvÈ “khattiyÈ nÈma mÈnathaddhÈ honti, 

muttamattÈva ‘iminÈ mayaÑ viheÔhitamhÈ’ti PorisÈdaÑ potheyyumpi 

haneyyumpi, na kho panesa tesu dubbhissati, ahaÑ ekakova gantvÈ 

paÔiÒÒaÑ tÈva nesaÑ gaÓhissÈmÊ”ti cintetvÈ tattha gantvÈ te hatthatale 

ÈvunitvÈ aggapÈda~gulÊhi bh|miÑ phusamÈnÈhi rukkhasÈkhÈsu olaggite 

pÈtappaharaÓakÈle nÈgadantesu olaggitakuraÓÉakadÈmÈni viya 

samparivattante addasa. Tepi taÑ disvÈ “idÈnimhÈ mayaÑ arogÈ”ti 

ekappahÈreneva mahÈviravaÑ raviÑsu. Atha ne mahÈsatto “mÈ bhÈyitthÈ”ti 

assÈsetvÈ “mayÈ PorisÈdo damito, tumhÈkaÑ abhayaÑ gahitaÑ, tumhe pana 

me vacanaÑ karothÈ”ti vatvÈ evamÈha. Tattha na jÈt|ti ekaÑseneva na 

dubbhetha. 

 Te ÈhaÑsu– 

 

 476. “KammÈsapÈdena viheÔhita’mhÈ, 

 TalÈvutÈ assumukhÈ rudantÈ. 

 Na jÈtu dubbhema imassa raÒÒo, 

 SaccappaÔiÒÒaÑ te paÔissuÓÈmÈ”ti. 

 Tattha paÔissuÓÈmÈti evaÑ paÔiÒÒaÑ adhivÈsema sampaÔicchÈma, apica 

kho pana mayaÑ kilantÈ kathetuÑ na sakkoma, tumhe sabbasattÈnaÑ 

saraÓaÑ, tumheva kathetha, mayaÑ vo vacanaÑ sutvÈ paÔiÒÒaÑ dassÈmÈti. 

 Atha ne bodhisatto “tena hi paÔiÒÒaÑ dethÈ”ti vatvÈ gÈthamÈha– 

 

 477. “YathÈ pitÈ vÈ atha vÈpi mÈtÈ, 

 AnukampakÈ atthakÈmÈ pajÈnaÑ. 

 Evameva vo hotu ayaÒca rÈjÈ, 

 Tumhe ca vo hotha yatheva puttÈ”ti. 
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 Atha naÑ tepi sampaÔicchamÈnÈ imaÑ gÈthamÈhaÑsu– 
 
 478. “YathÈ pitÈ vÈ atha vÈpi mÈtÈ, 
 AnukampakÈ atthakÈmÈ pajÈnaÑ. 
 Evameva no hotu ayaÒca rÈjÈ, 
 Mayampi hessÈma yatheva puttÈ”ti. 

 Tattha tumhe ca voti vo-kÈro nipÈtamattaÑ. 

 Iti mahÈsatto tesaÑ paÔiÒÒaÑ gahetvÈ PorisÈdaÑ pakkositvÈ “ehi 
samma khattiye mocehÊ”ti Èha. So khaggaÑ gahetvÈ ekassa raÒÒo 
bandhanaÑ chindi. RÈjÈ sattÈhaÑ nirÈhÈro vedanappatto saha 
bandhanachedÈ mucchito bh|miyaÑ pati. TaÑ disvÈ mahÈsatto kÈruÒÒaÑ 
katvÈ “samma PorisÈda mÈ evaÑ chindÊ”ti ekaÑ rÈjÈnaÑ ubhohi hatthehi 
daÄhaÑ gahetvÈ ure katvÈ “idÈni bandhanaÑ chindÈhÊ”ti Èha. PorisÈdo 
khaggena chindi. MahÈsatto thÈmasampannatÈya naÑ ure nipajjÈpetvÈ 
orasaputtaÑ viya muducittena otÈretvÈ bh|miyaÑ nipajjÈpesi. EvaÑ 
sabbepi te bh|miyaÑ nipajjÈpetvÈ vaÓe dhovitvÈ dÈrakÈnaÑ kaÓÓato 
suttakaÑ viya saÓikaÑ rajjuyo nikkaÉÉhitvÈ pubbalohitaÑ dhovitvÈ vaÓe 
niddose katvÈ “samma PorisÈda ekaÑ rukkhatacaÑ pÈsÈÓe ghaÑsitvÈ 
ÈharÈ”ti ÈharÈpetvÈ saccakiriyaÑ katvÈ tesaÑ hatthatalÈni makkhesi. 
Ta~khaÓaÒÒeva vaÓo phÈsukaÑ ahosi. PorisÈdo taÓÉulaÑ gahetvÈ taralaÑ1 
paci, ubho janÈ parosataÑ khattiye pÈyesuÑ. Iti te sabbeva santappitÈ, 
s|riyo attha~gato. Punadivase pÈto ca majjhanhike ca sÈyaÒca taralameva 
pÈyetvÈ tatiyadivase sasitthakayÈguÑ pÈyesuÑ, tÈvatÈ te arogÈ ahesuÑ. 

 Atha ne mahÈsatto “gantuÑ sakkhissathÈ”ti pucchitvÈ “gacchÈmÈ”ti 
vutte “ehi samma PorisÈda sakaÑ raÔÔhaÑ gacchÈmÈ”ti Èha. So rodamÈno 
tassa pÈdesu patitvÈ “tvaÑ samma rÈjÈno gahetvÈ gaccha, ahaÑ idheva 
vanam|laphalÈni khÈdanto vasissÈmÊ”ti Èha. Samma idha kiÑ karissasi, 
ramaÓÊyaÑ te raÔÔhaÑ, BÈrÈÓasiyaÑ rajjaÑ kÈrehÊti. “Samma kiÑ kathesi, 
na sakkÈ mayÈ tattha gantuÑ, sakalanagaravÈsino 
______________________________________________________________ 
 1. TaraÄaÑ (SÊ), vÈraÓaÑ (SyÈ, I), taraÓaÑ (Ka) 
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hi me verino, te ‘iminÈ mayhaÑ mÈtÈ khÈditÈ, mayhaÑ pitÈ, mayhaÑ 
bhÈtÈ’ti maÑ paribhÈsissanti, ‘gaÓhatha imaÑ coran’ti ekekadaÓÉena vÈ 
ekekaleÉÉunÈ vÈ maÑ jÊvitÈ voropessanti, ahaÒca tumhÈkaÑ santike sÊlesu 
patiÔÔhito, jÊvitahetupi na sakkÈ mayÈ paraÑ mÈretuÑ, tasmÈ nÈhaÑ 
gacchÈmi, ahaÑ manussamaÑsato viratattÈ kittakaÑ jÊvissÈmi, idÈni mama 
tumhÈkaÑ dassanaÑ natthÊ”ti roditvÈ “gacchatha tumhe”ti Èha. Atha 
mahÈsatto tassa piÔÔhiÑ parimajjitvÈ “samma PorisÈda mÈ cintayi, Sutasomo 
nÈmÈhaÑ, mayÈ tÈdiso kakkhaÄo pharuso vinÊto, BÈrÈÓasivÈsikesu kiÑ 
vattabbaÑ atthi, ahaÑ taÑ tattha patiÔÔhÈpessÈmi, asakkonto attano rajjaÑ 
dvidhÈ bhinditvÈ dassÈmÊ”ti vatvÈ “tumhÈkampi nagare mama verino 
atthiyevÈ”ti vutte “iminÈ mama vacanaÑ karontena dukkaraÑ kataÑ, yena 
kenaci upÈyena porÈÓakayase patiÔÔhapetabbo esa mayÈ”ti cintetvÈ tassa 
palobhanatthÈya nagarasampattiÑ vaÓÓento Èha– 
 
 479. “CatuppadaÑ sakuÓaÒcÈpi maÑsaÑ, 
 S|dehi randhaÑ sukataÑ suniÔÔhitaÑ. 
 SudhaÑ’va indo paribhuÒjiyÈna, 
 HitvÈ kathe’ko ramasÊ araÒÒe. 
 
 480. TÈ khattiyÈ vellivilÈkamajjhÈ, 
 Ala~katÈ samparivÈrayitvÈ. 
 IndaÑ’va devesu pamodayiÑsu, 
 HitvÈ kathe’ko ramasÊ araÒÒe. 
 
 481. Tamb|padhÈne bahugoÓakamhi, 
 Subhamhi2 sabbassayanamhi sa~ge. 
 Seyyassa majjhamhi sukhaÑ sayitvÈ 
 HitvÈ kathe’ko ramasÊ araÒÒe. 
 
 482. PÈÓissaraÑ kumbha th|ÓaÑ nisÊthe, 
 Athopi ve nippurisampi t|riyaÑ. 
 BahuÑ sugÊtaÒca suvÈditaÒca, 
 HitvÈ kathe’ko ramasÊ araÒÒe. 
______________________________________________________________ 
 1. ManussamaÑsassa (Ka) 2. Sucimhi (SÊ, I) 
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 483. UyyÈnasampannaÑ pah|tamÈlyaÑ, 
 MigÈjin|petaÑ puraÑ surammaÑ. 
 Hayehi nÈgehi rathehu’petaÑ, 
 HitvÈ kathe’ko ramasÊ araÒÒe”ti. 

 Tattha sukatanti nÈnappakÈrehi suÔÔhu kataÑ. SuniÔÔhitanti 
nÈnÈsambhÈrayojanena suÔÔhu niÔÔhitaÑ. Kathe’koti kathaÑ eko. RamasÊti 
m|laphalÈdÊni khÈdanto kathaÑ ramissasi, ehi mahÈrÈja gamissÈmÈti. 
VellivilÈkamajjhÈti ettha vellÊti rÈsi, vilÈkamajjhÈti vilaggamajjhÈ. 
UttattaghanasuvaÓÓarÈsipabhÈ ceva tanudÊghamajjhÈcÈti dasseti. Deves|ti 
devalokesu accharÈ indaÑ viya ramaÓÊye BÈrÈÓasinagare pubbe taÑ 
pamodayiÑsu, tÈ hitvÈ idha kiÑ karissasi, ehi samma gacchÈmÈti. 
Tamb|padhÈneti ratt|padhÈne. SabbassayanamhÊti sabbattharaÓatthate 
sayane. Sa~geti1 anekabh|mike dassetvÈ addharatta-a~gayutte2 tattha tvaÑ 
pubbe sayÊti attho. Sukhanti tÈdisassa sayanassa majjhamhi sukhaÑ 
sayitvÈna idÈni kathaÑ araÒÒe ramissasi, ehi gacchÈma sammÈti. NisÊtheti 
rattibhÈge. HitvÈti evar|paÑ sampattiÑ chaÉÉetvÈ. UyyÈnasampannaÑ 
pah|tamÈlyanti mahÈrÈja tava uyyÈnasampannaÑ nÈnÈvidhapupphaÑ. 
MigÈjin|petaÑ puraÑ surammanti taÑ uyyÈnaÑ MigÈjinaÑ nÈma nÈmena, 
tena upetaÑ purampi te suÔÔhu rammaÑ. HitvÈti evar|paÑ manoramaÑ 
nagaraÑ chaÉÉetvÈ. 

 Iti mahÈsatto “appeva nÈmesa pubbe upabhuttaparibhogarasaÑ saritvÈ 
gantukÈmo bhaveyyÈ”ti paÔhamaÑ bhojanena palobhesi, dutiyaÑ kilesena, 
tatiyaÑ sayanena, catutthaÑ naccagÊtavÈditena, paÒcamaÑ uyyÈnena ceva 
nagarena cÈti imehi ettakehi palobhetvÈ “ehi mahÈrÈja ahaÑ taÑ ÈdÈya 
gantvÈ BÈrÈÓasiyaÑ patiÔÔhÈpetvÈ pacchÈ sakaraÔÔhaÑ gamissÈmi, sace 
BÈrÈÓasirajjaÑ na labhissasi, upaÉÉharajjaÑ te dassÈmi, kiÑ te 
araÒÒavÈsena, mama vacanaÑ karohÊ”ti Èha. So tassa vacanaÑ sutvÈ 
gantukÈmo hutvÈ “Sutasomo mayhaÑ atthakÈmo anukampako, paÔhamaÑ 
maÑ kalyÈÓe patiÔÔhÈpetvÈ ‘idÈni porÈÓakayaseva patiÔÔhÈpessÈmÊ’ti vadati, 
sakkhissati cesa patiÔÔhÈpetuÑ, iminÈ saddhiÑyeva gantuÑ vaÔÔati, kiÑ me 
araÒÒavÈsenÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. SaÒÒateti (SÊ, I), ala~kateti (SyÈ) 2. AddharattÈla~katayutte (SÊ, SyÈ, I) 
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cintetvÈ tuÔÔhacitto tassa guÓaÑ nissÈya vaÓÓaÑ kathetukÈmo “samma 
Sutasoma kalyÈÓamittasaÑsaggato sÈdhutaraÑ, pÈpamittasaÑsaggato vÈ 
pÈpataraÑ nÈma natthÊ”ti vatvÈ Èha– 
 
 484. “KÈÄapakkhe yathÈ cando, hÈyate’va suve suve. 
 KÈÄapakkh|pamo rÈja, asataÑ hoti samÈgamo. 
 
 485. YathÈ’haÑ rasaka’mÈgamma, s|daÑ kÈpurisÈdhamaÑ. 
 AkÈsiÑ pÈpakaÑ kammaÑ, yena gacchÈmi duggatiÑ. 
 
 486. Sukkapakkhe yathÈ cando, vaÉÉhateva suve suve. 
 Sukkapakkh|pamo rÈja, sataÑ hoti samÈgamo. 
 
 487. YathÈ’haÑ tuva’mÈgamma, Sutasoma vijÈnahi. 
 KÈhÈmi kusalaÑ kammaÑ, yena gacchÈmi suggatiÑ. 
 
 488. Thale yathÈ vÈri janinda vuÔÔhaÑ, 
 AnaddhaneyyaÑ na ciraÔÔhitÊkaÑ. 
 Evampi hoti asataÑ samÈgamo, 
 Anaddhaneyyo udakaÑ thale’va. 
 
 489. Sare yathÈ vÈri janinda vuÔÔhaÑ, 
 CiraÔÔhitÊkaÑ naravÊraseÔÔha. 
 Evampi ve hoti sataÑ samÈgamo, 
 CiraÔÔhitÊko udakaÑ sare’va. 
 
 490. AbyÈyiko hoti sataÑ samÈgamo, 
 YÈvampi tiÔÔheyya tatheva hoti. 
 KhippaÑ hi veti asataÑ samÈgamo, 
 TasmÈ sataÑ dhammo asabbhi ÈrakÈ”ti. 

 Tattha suve suveti divase divase. Anaddhaneyyanti na 
addhÈnakkhamaÑ. Sareti samudde. NaravÊraseÔÔhÈti naresu vÊriyena seÔÔha. 
UdakaÑ sare’vÈti samudde vuÔÔha-udakaÑ viya. AbyÈyikoti avigacchanako. 
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YÈvampi tiÔÔheyyÈti yattakaÑ kÈlaÑ jÊvitaÑ tiÔÔheyya, tattakaÑ kÈlaÑ 
tatheva hoti, na jÊrati sappurisehi mittabhÈvoti. 

 Iti PorisÈdo sattahi gÈthÈhi mahÈsattasseva vaÓÓaÑ kathesi. 
MahÈsattopi PorisÈdaÒca te ca rÈjÈno gahetvÈ attano paccantagÈmaÑ 
agamÈsi. PaccantagÈmavÈsino mahÈsattaÑ disvÈ nagaraÑ gantvÈ 
amaccÈnaÑ ÈcikkhiÑsu. AmaccÈ balakÈyaÑ ÈdÈya gantvÈ parivÈrayiÑsu. 
MahÈsatto tena parivÈrena BÈrÈÓasirajjaÑ agamÈsi. AntarÈmagge 
janapadavÈsino bodhisattassa paÓÓÈkÈraÑ datvÈ anugacchiÑsu, mahanto 
parivÈro ahosi, tena saddhiÑ BÈrÈÓasiÑ pÈpuÓi. TadÈ PorisÈdassa putto rÈjÈ 
hoti, senÈpati KÈÄahatthiyeva. NÈgarÈ raÒÒo ÈrocayiÑsu “mahÈrÈja 
Sutasomo kira PorisÈdaÑ dametvÈ ÈdÈya idhÈgacchati, nagaramassa 
pavisituÑ na dassÈmÈ”ti sÊghaÑ nagaradvÈrÈni pidahitvÈ ÈvudhahatthÈ 
aÔÔhaÑsu. MahÈsatto dvÈrÈnaÑ pihitabhÈvaÑ ÒatvÈ PorisÈdaÒca parosataÒca 
rÈjÈno ohÈya katipayehi amaccehi saddhiÑ ÈgantvÈ “ahaÑ SutasomarÈjÈ, 
dvÈraÑ vivarathÈ”ti Èha. PurisÈ gantvÈ raÒÒo ÈrocesuÑ. So “khippaÑ 
vivarathÈ”ti vivarÈpesi. MahÈsatto nagaraÑ pÈvisi. RÈjÈ ca KÈÄahatthi cassa 
paccuggamanaÑ katvÈ ÈdÈya pÈsÈdaÑ ÈropayiÑsu. 

 So rÈjapalla~ke nisÊditvÈ PorisÈdassa aggamahesiÑ sesÈmacce ca 
pakkosÈpetvÈ KÈÄahatthiÑ Èha “KÈÄahatthi kasmÈ raÒÒo nagaraÑ pavisituÑ 
na dethÈ”ti. So rajjaÑ kÈrento imasmiÑ nagare bah| manusse khÈdi, 
khattiyehi akattabbaÑ kari, sakalajambudÊpaÑ chiddamakÈsi, evar|po 
pÈpadhammo, tena kÈraÓenÈti. “IdÈni ‘so evar|paÑ karissatÊ’ti mÈ 
cintayittha, ahaÑ taÑ dametvÈ sÊlesu patiÔÔhÈpesiÑ, jÊvitahetupi kaÒci na 
viheÔhessati, natthi vo tato bhayaÑ, evaÑ mÈ karittha, puttehi nÈma 
mÈtÈpitaro paÔijaggitabbÈ, mÈtÈpituposakÈ hi saggaÑ gacchanti, itare 
nirayan”ti evaÑ so nÊcÈsane nisinnassa puttarÈjassa ovÈdaÑ datvÈ 
“KÈÄahatthi tvaÑ raÒÒo sahÈyo ceva sevako ca, raÒÒÈpi mahante issariye 
patiÔÔhÈpito, tayÈpi raÒÒo atthaÑ carituÑ vaÔÔatÊ”ti senÈpatimpi anusÈsitvÈ 
“devi tvampi kulagehÈ ÈgantvÈ tassa santike aggamahesiÔÔhÈnaÑ patvÈ 
puttadhÊtÈhi vaÉÉhippattÈ, tayÈpi tassa atthaÑ 
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carituÑ vaÔÔatÊ”ti deviyÈpi ovÈdaÑ datvÈ tamevatthaÑ matthakaÑ pÈpetuÑ 
dhammaÑ desento gÈthÈ Èha– 
 
 491. “Na so rÈjÈ yo ajeyyaÑ jinÈti, 
 Na so sakhÈ yo sakhÈraÑ jinÈti. 
 Na sÈ bhariyÈ yÈ patino na vibheti, 
 Na te puttÈ ye na bharanti jiÓÓaÑ. 
 
 492. Na sÈ sabhÈ yattha na santi santo, 
 Na te santo ye na bhaÓanti dhammaÑ. 
 RÈgaÒca dosaÒca pahÈya mohaÑ, 
 DhammaÑ bhaÓantÈva bhavanti santo. 
 
 493. NÈ’bhÈsamÈnaÑ jÈnanti, missaÑ bÈlehi paÓÉitaÑ. 
 BhÈsamÈnaÒca jÈnanti, desentaÑ amataÑ padaÑ. 
 
 494. BhÈsaye jotaye dhammaÑ, paggaÓhe isinaÑ dhajaÑ. 
 SubhÈsitaddhajÈ isayo, dhammo hi isinaÑ dhajo”ti. 

 Tattha ajeyyanti ajeyyÈ nÈma mÈtÈpitaro, te jinanto rÈjÈ nÈma na hoti. 
Sace tvampi pitu santakaÑ rajjaÑ labhitvÈ tassa paÔisattu hosi, akiccakÈrÊ 
nÈma bhavissasi. SakhÈraÑ jinÈtÊti k|ÔaÉÉena jinÈti. Sace tvaÑ KÈÄahatthi 
raÒÒÈ saddhiÑ mittadhammaÑ na p|resi, adhammaÔÔho hutvÈ niraye 
nibbattissasi. Na vibhetÊti na bhÈyati. Sace tvaÑ raÒÒo na bhÈyasi, 
bhariyÈdhamme1 ÔhitÈ nÈma na hosi, akiccakÈrÊ nÈma bhavissasi. JiÓÓanti 
mahallakaÑ. TasmiÑ hi kÈle abharantÈ puttÈ puttÈ nÈma na honti. 

 Santoti paÓÉitÈ. Ye na bhaÓanti dhammanti ye pucchitÈ saccasabhÈvaÑ 
na vadanti, na te paÓÉitÈ nÈma. DhammaÑ bhaÓantÈvÈti ete rÈgÈdayo 
pahÈya parassa hitÈnukampakÈ hutvÈ sabhÈvaÑ bhaÓantÈva paÓÉitÈ nÈma 
honti. NÈ’bhÈsamÈnanti na abhÈsamÈnaÑ. AmataÑ padanti 
amatamahÈnibbÈnaÑ desentaÑ “paÓÉito”ti jÈnanti, teneva PorisÈdo maÑ 
ÒatvÈ pasannacitto cattÈro vare datvÈ paÒcasu sÊlesu patiÔÔhito. 
______________________________________________________________ 
 1. Ariyadhamme (I, Ka) 
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BhÈsayeti paÓÉito puriso dhammaÑ bhÈseyya joteyya, BuddhÈdayo isayo 

yasmÈ dhammo etesaÑ dhajo, tasmÈ subhÈsitaddhajÈ nÈma subhÈsitaÑ 

paggaÓhanti1, bÈlÈ pana subhÈsitaÑ paggaÓhantÈ2 nÈma natthÊti. 

 Imassa dhammakathaÑ sutvÈ rÈjÈ ca senÈpati ca devÊ ca tuÔÔhÈ 

“gacchÈma mahÈrÈja ÈnemÈ”ti vatvÈ nagare bheriÑ carÈpetvÈ nÈgare 

sannipÈtetvÈ “tumhe mÈ bhÈyittha, rÈjÈ kira dhamme patiÔÔhito, etha naÑ 

ÈnemÈ”ti mahÈjanaÑ ÈdÈya mahÈsattaÑ purato katvÈ raÒÒo santikaÑ gantvÈ 

vanditvÈ kappake upaÔÔhÈpetvÈ kappitakesamassuÑ nhÈtÈnulittapasÈdhitaÑ3 

rÈjÈnaÑ ratanarÈsimhi ÔhapetvÈ abhisiÒcitvÈ nagaraÑ pavesesuÑ. PorisÈdo 

rÈjÈ hutvÈ parosatÈnaÑ khattiyÈnaÑ mahÈsattassa ca mahÈsakkÈraÑ kÈresi. 

“Sutasomanarindena kira PorisÈdaÑ dametvÈ rajje patiÔÔhÈpito”ti 

sakalajambudÊpe mahÈkolÈhalaÑ udapÈdi. IndapatthanagaravÈsinopi “rÈjÈ 

no Ègacchat|”ti d|taÑ pahiÓiÑsu. So tattha mÈsamattaÑ vasitvÈ “samma 

gacchÈmahaÑ, tvaÑ appamatto hohi, nagaradvÈresu ca majjhe cÈti paÒca 

dÈnasÈlÈyo kÈrehi, dasa rÈjadhamme akopetvÈ agatigamanaÑ pariharÈ”ti 

PorisÈdaÑ ovadi. ParosatÈhi rÈjadhÈnÊhi balakÈyo yebhuyyena sannipati. So 

tena balakÈyena parivuto BÈrÈÓasito nikkhami. PorisÈdopi nikkhamitvÈ 

upaÉÉhapathÈ nivatti. MahÈsatto avÈhanÈnaÑ rÈj|naÑ vÈhanÈni datvÈ 

uyyojesi. Tepi rÈjÈno tena saddhiÑ sammoditvÈ mahÈsattaÑ vandanÈdÊni 

katvÈ attano attano janapadaÑ agamiÑsu. 

 MahÈsattopi nagaraÑ patvÈ IndapatthanagaravÈsÊhi devanagaraÑ viya 

ala~katanagaraÑ pavisitvÈ mÈtÈpitaro vanditvÈ madhurapaÔisanthÈraÑ katvÈ 

mahÈtalaÑ abhiruhi. So dhammena rajjaÑ kÈrento cintesi “rukkhadevatÈ 

mayhaÑ bah|pakÈrÈ, balikammalÈbhamassÈ karissÈmÊ”ti. So tassa 

nigrodhassa avid|re mahantaÑ taÄÈkaÑ kÈretvÈ bah|ni kulÈni 

______________________________________________________________ 
 1. GaÓhanti (SÊ, SyÈ, I) 2. GaÓhantÈ (SÊ, SyÈ, I) 3. NhÈtÈnulittaÑ pasobhitaÑ (Ka) 
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pesetvÈ gÈmaÑ nivesesi. GÈmo mahÈ ahosi asÊtimatta-
ÈpaÓasahassapaÔimaÓÉito. Tampi rukkham|laÑ sÈkhantato paÔÔhÈya 
samatalaÑ kÈretvÈ parikkhittavedikatoraÓadvÈrayuttaÑ akÈsi, devatÈ 
abhippasÊdi. KammÈsapÈdassa damitaÔÔhÈne nivuÔÔhattÈ pana so gÈmo 
KammÈsadammanigamo nÈma jÈto. Tepi sabbe rÈjÈno mahÈsattassa ovÈde 
ÔhatvÈ dÈnÈdÊni puÒÒÈni katvÈ ÈyupariyosÈne saggaÑ p|rayiÑsu. 

 SatthÈ imaÑ dhammadesanaÑ ÈharitvÈ saccÈni pakÈsetvÈ “na 
bhikkhave idÈnevÈhaÑ A~gulimÈlaÑ damemi, pubbepesa mayÈ 
damitoyevÈ”ti vatvÈ jÈtakaÑ samodhÈnesi “tadÈ PorisÈdo rÈjÈ A~gulimÈlo 
ahosi, KÈÄahatthi SÈriputto, NandabrÈhmaÓo Œnando, rukkhadevatÈ 
Kassapo, Sakko Anuruddho, sesarÈjÈno BuddhaparisÈ, mÈtÈpitaro 
mahÈrÈjakulÈni, SutasomarÈjÈ pana ahameva ahosin”ti. 
 

MahÈsutasomajÈtakavaÓÓanÈ paÒcamÈ. 
 

JÈtakuddÈnaÑ 

    Sumukho pana haÑsavaro ca mahÈ, 
    Sudhabhojaniko ca paro pavaro. 
    SakuÓÈladijÈdhipativhayano, 
    Sutasomavaruttamasavhayanoti. 

 

 

AsÊtinipÈtavaÓÓanÈ niÔÔhitÈ. 
 

(PaÒcamo bhÈgo niÔÔhito.) 
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SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÑsaÑ 339 
AkaÑ 171 
AkakkasaÑ 217 
Akakkasa~go 217 
Akatattassa 375 
AkammÈya 130 
AkammunÈ 130 
AkaraÑ 71 
AkaraÓÊyaÑ 250 
AkÈmÈ 250 
AkÈle 247 
AkÈsi 30 
AkiccaÑ 471 
AkiÒcanaÑ 487 
AkutobhayÈ 270 
Akkhassa 166 
AkkhÈtar|paÑ 21 
AkkhÈtÈ 289 
AkkhÈyati 440 
AkkhÈhi 149 
AkkhiÑ 81 
AkkhobhaÓÊ 342 
AkhÈdi 217 
AkhÊlakÈni 216 
Agacchittha 202 
AgatÊ 271 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AgamÈ 169 
AgamÈsi 528 
AgahanaÑ 277 
AgÈrino 105 
AguÓaÑ 470 
Aggagimhe 217 
AggapakatimÈ 375 
AggaraÒÒo 401 
AggahiÑ 75 
AggahÊto 82 
Aggi 212 
AggijÈriva 431 
AggiÔÔhaÑ 165 
AggihuttaÑ 218 
AgghiyaÑ 344 
AgyÈyatanaÑ 4 
AghaÑ 105 
Aghamhi 15 
A~gadÊ 10 
A~gapÈvuraÓena 352 
A~gÈ 71 
A~gÊrasaÑ 153 
AcapalaÑ 217 
AcariÑ 11 
AcalitaÑ 494 
AcÈri 91 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AcintetvÈ 403 
Acelova 19 
Acodayi 117 
AccantaÑ 494 
AccantakÈmÈnugatassa 479 
AccantapemÈnugatassa 486 
AccantavaÓÓÈ 483 
AccantasÊlÈsu 486 
AccasariÑ 75 
AccÈcarati 470 
AccÈbhikkhaÓasaÑsaggÈ 247 
AccÈhitaÑ 155 
Accimanto 293 
AccimÈlÊ 65 
AccisaÑghapareto 291 
Acchati 44, 45 
Acchar|pamÈ 101 
AjinaÑ 405 
Ajin|pasevitaÑ 435 
AjeyyaÑ 551 
AjjadhÈresi 323 
AjjhattaÒca 129 
AjjhattaÒÒeva 68 
Ajjhappatto 169 
AjjhabhÈsatha 370 
Ajjhavodahi 388 
AjjhÈvaraÑ 342 
AjjhÈvaramhÈ 344 
AjjhupÈgamuÑ 343 
AjjhenÈni 11 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AÒjanalomasÈdisÈ 217 
AÒÒamaÒÒÈtirocisuÑ 331 
AÒÒamaÒÒassa 329 
AÒÒÈtaÑ 9 
AÒÒÈtakaÑ 236 
AÒÒoÒÒanissitÈ 265 
AÔanakÈ 110 
AÔÔÈ 54 
AÔÔito 77 
AÔÔhÈsi 384 
AÔÔhikatvÈ 160 
AÉÉhuÉÉhÈni 447 
AÉÉhummatto 390 
AÓÉajehi 201 
Atikassa 186 
AtikÈyÈ 292 
AtikÈyo 290 
AtigÈÄhitÈ 428 
Atitthe 68 
AtidÊghÈ 167 
Atibr|hayi 384 
AtimaÒÒati 294 
AtiveÔhayanti 493 
AtivelasÈyÊ 19 
AtisÈraÑ 404 
AtÊtamattho 81 
Attakammaphal|pago 292 
AttakÈrÈni 428 
Attadukkhena 236 
AttadukhÈvahaÑ 11 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AttapariyÈyaÑ 392 
AttamajjhÈ 182 
Attahetu 155 
AttÈnaÑ 9 
AtthaÑ 105 
AtthayaÑ 52 
AtthavatiÑ 399 
AtthavatÊ 160 
AtthasandassanÊ 271 
Atthesu 390 
Attho 253 
Atrajo 61 
Atricca 435 
Athajjuno 153 
AdanÈni 395 
AdassanaÑ 160 
Adassayi 370 
AdÈnaÑ 412 
AdissamÈno 421 
Adu 397 
Ad|sakaÑ 153 
Ad|sake 152 
Ad|sikaÑ 259 
Ad|siyaÑ 237 
Adetu 207 
AdeyyuÑ 112 
Adevasatto 482 
Adesi 33 
AddasÈ 52 
AddasÈtha 57 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AddasÈsi 169 
AddasÈsimhi 178 
Addubbho 239 
AddhÈnapariyÈyapathe 447 
AdhaggÈ 167 
AdhamÈ 423 
AdhammaÑ 68 
AdhammikÈ 124 
Adhammiko 107 
Adhammena 109 
AdhikopitaÑ 124 
AdhigatÈ 270 
AdhigamÈ 347 
AdhiccaladdhaÑ 182 
AdhiÔÔhitosi 9 
AdhipannÈ 95 
AdhipannÈnaÑ 404 
AdhippÈgÈ 60 
AdhippÈyo 3 
Adhisare 124 
AdhÊyÈna 488 
AnakkhÈkitave 123 
AnagÈrÈ 105 
Ana~gaÓaÑ 321 
AnaÒÒÈya 403 
AnatthaÑ 471 
AnatthacarÈni 470 
AnatthÈya 125 
Anatthe 68 
Anaddhag|naÑ 15 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnaddhaneyyaÑ 549 
Anadhimano 31 
AnantaratanocitaÑ 488 
AnantarÈ 403 
AnapaccÈ 291 
Anapekkhova 269 
AnariyaparisambhÈse 8 
Anariyar|po 91 
AnariyÈ 482 
AnalÈ 489 
Analo 65 
AnavajjapiÓÉo 267 
AnÈgÈrassa 267 
AnÈthamÈno 19 
AnÈdi 50 
AnÈnutappaÑ 534 
AnÈyatanasÊlassa 129 
AnÈlambe 75 
AnÈvakulÈ 179 
AnÈvas|raÑ 57 
AnÈsakÈ 20, 257 
AnÈÄhiyÈ 101 
AniguyhamantaÑ 81 
AniggahÈsu 472 
Aniccato 158 
AninditÈ 58 
Aniyato 494 
Anissaro 387 
AnukampikÈ 350 
Anukaroti 471 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnukhaÓe 246 
Anugutto 426 
Anugo 366 
AnuggahÈya 159 
Anucca~gi 41 
AnuÒÒÈto 31 
AnuÒÒÈsi 405 
AnuÔÔhahati 129 
Anutappate 26 
Anutappeyya 295 
AnutiÔÔhanti 120 
Anuttaro 238 
Anutthunanto 370 
AnuddhaÔaÑ 217 
AnupacinantÈ 360 
Anupathe 321 
AnupÈdano 265 
AnuppaviÔÔhÈ 539 
AnuppÊÄaÑ 403 
AnubhutvÈ 182 
Anumajjhato 412 
AnumaÒÒantu 345 
AnumaÒÒÈsi 365 
AnumatÈ 435 
Anumitto 81 
AnumodÈma 404 
AnumodiyÈna 151 
Anuvattati 250 
AnusÈsa 307 
AnusÈsati 282 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AnusÈsasi 403 
AnusikkhÈmi 367 
AnussarantÊ 45 
Anekarukkhavividhavikati- 
   phalaÑ 448 
Anekar|pÈ 534 
AnesamÈno 19 
AnovassaÑ 336 
AntevÈsÊ 87 
AndhÈ 438 
AndhakaveÓÉaputtÈ 20 
AndhabÈlÈ 198 
AnnapÈne 101 
AnvagaÑ 185 
AnvÈgatÈ 5 
Anveti 81 
ApaggatÈmhÈ 86 
ApacÈyamÈno 239 
Apacito 363 
ApaÓÉarÈ 167 
ApaÓÓakaÑ 188 
ApatitÈ 167 
Apathena 398 
ApabbhÈrÈ 433 
AparajjhÈma 399 
AparÈdhaÑ 27 
AparicakkhitÈraÑ 81 
ApalÈyini 5 
ApasÈdeti 448 
ApassantÊ 97 
ApÈpakammino 440 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
ApÈpasatt|panisevinÊ 429 
ApiÄayha 426 
ApurÈÓavaÓÓÊ 216 
Ap|tiko 208 
ApekkhavÈ 493 
ApekkhÈno 363 
Apetadaratho 4 
ApetalomahaÑsassa 125 
AppakÈro 71 
AppaÔigandhikÈ 433 
AppaÔime 54 
AppamattaÑ 117 
AppamÈÓaÑ 202 
AppamÈdo 104 
Appameyyo 390 
AppÈnubhÈvÈ 185 
AppiyÈ 247 
Appiyo 31 
Appossuko 9 
Abbahi 208 
AbbhatikkantÈ 400 
AbbhatthataÑ gatÈ 508 
AbbhantaraÑ 246 
Abbhantaro 179 
AbbhihÈsi 181 
Abbhuto 11 
Abbh|ti 312 
AbyÈyiko 549 
AbyÈharati 84 
Abravi 206, 266 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AbravuÑ 119 
AbhakkhaÑ 506 
AbhajantaÑ 246 
AbhayÈ 89 
Abhik|jitaÑ 245 
AbhijaccabalaÑ 128 
Abhito 386 
AbhinÈdayittha 437 
AbhinnakaÔÔhosi 212 
AbhipatthayÈno 187 
AbhipÈlayanti 239 
AbhilambantaÑ 75 
Abhilambanti 293 
AbhivÈdemi 93 
AbhivÈrayi 422 
AbhisaÒcikkha 364 
Abhisatto 77 
Abhisandanti 6 
Abhisapittha 187 
Abhisamekkha 418 
Abhisambhonti 448 
AbhisaraÑ 397 
Abhisarena 398 
AbhihÈresuÑ 401 
AbhihÈsiÑ 422 
AbhihÈsÊ 435 
AbhuÑ 190 
Abhuttaparibhogena 508 
AbhojaneyyaÑ 19 
AmaccabalaÑ 128 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AmaÒÒatha 282 
AmatapadaÑ 104 
AmanussÈ 292 
AmarattaÑ 239 
Amaravarehi 418 
Amaro 83 
Amalamajjhime 4 
AmassujÈto 216 
AmbÈ 10 
Ambho 75 
Amma 307 
AmhÈ 82 
AyasÈ 289 
Ayire 145 
Ayoniso 76 
AyomukhÈ 292 
Ayyo 76 
AraÒÒe 75, 345 
Arahanto 257 
AriyaÑ 385 
Ariyap|jitaÑ 439 
AriyamaggÈvaro 346 
AriyarudaÑ 400 
Ariyavatta’si 386 
AriyavuttinaÑ 384 
AriyasamÈcÈro 348 
AriyÈvakÈso 90, 175 
Ariyo 348 
Ar|pimaÑ 426 
AlaÑ 121 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Ala~katÈ 101, 133 
Alattha 472 
Aladdhassa 123 
AladdhÈna 503 
AlabbhaÑ 84 
Avaka~khanti 371 
Avakiriya 151 
Avacamhi 178 
AvacuÑ 277 
AvajjhaÑ 194 
AvaÓÔÈ 166 
AvaÓÓe 294 
AvatthaÑ 321 
Avabujjhati 502 
Avabujjhasi 247 
AvalokayantÊ 225 
AvahÊyasi 364 
AvÈkareyya 536 
AvÈkarohi 542 
AvÈcari 479 
AvÈvaÔÈ 224 
AvikampamÈno 536 
AviccaÑ 471 
Avid|re 198 
AvinÈsake 123 
AvinibbhujaÑ 129 
AvibhajjaseviniÑ 426 
AvirodhanaÑ 403 
AvisayhasÈhi 9 
AvihiÑsÈ 403 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Avekkhati 158 
Avhayesi 237 
AsaÑgantu 219 
AsaÑsi 52 
AsakkharÈ 179 
Asa~kheyye 290 
Asa~gite 437 
AsaccaÑ 426 
Asaccassa 398 
AsaÒÒataÑ 81 
AsaÒÒato 91 
AsataÑ 82 
Asatiyo 448 
Asabbhi 524 
AsamÈnaÑ 60 
AsamphusaÑ 339 
AsambuddhaÑ 81 
AsÈ 486 
Asi 24 
AsiÒca 322 
Asite 321 
Asito 76 
Asiddhabhojano 212 
AsinÈ 322 
Asuci 146 
AsurakÈyaÑ 198 
Asuss|saÑ 129 
AsokavanikÈ 200 
Asoke 163 
AsoÓÉe 123 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AsoÓÉo 126 
Asniye 432 
Asma 58 
AsmÈkaÑ 375 
AsmÈsu 375 
AsmiÑ 82 
Asmi 77, 327, 514 
Assa 44 
AssakÈvanti 337 
AssamaÑ 207, 304 
Assamo 337 
AssarÈjaharayo 437 
AssavÈ 371 
AssavÈhÈva 89 
Assitthiyo 239 
Assu 77, 257 
AhÈsi 4 
AhitÈya 11 
AhÊratha 268 
AhuÑ 151 
Aho 210 
AÄÈrapamhehi 227 

[ Œ ] 
ŒkiÓÓÈ 289 
ŒgatÈ 273 
ŒgamÈ 77, 215 
ŒgamuÑ 186 
Œgamma 15, 453 
Œcariyo 405 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒceyyamÈno 7 
Œceraputto 147 
ŒjÈnaÑ 31 
ŒjÈnÊyÈva 276 
Œta~kinaÑ 88 
Œtattar|po 71 
ŒturaÑ 396 
ŒturÈnaÑ 364 
ŒdÈya 178 
ŒdÈsadantÈtharupacca- 
   vekkhitaÑ 321 
ŒdiccaraÑsÈvaraÓaÑ 342 
ŒdiccamajjhakathÈ- 
   pariyosÈnaÑ 486 
Œdiya 418 
Œdeti 390 
Œdeyyar|paÑ 482 
ŒdhÈrar|paÒca 212 
ŒnandÊ 536 
Œnentu 319 
ŒpakÈ 492 
ŒpaÓo 483 
ŒpatitvÈna 372 
ŒpadaÑ 392 
ŒbandhanÈni 338 
Œbh|jino 433 
ŒbhujÊparivÈrito 205 
ŒmakapakkaÑ 390 
ŒmantayÈmi 189 
ŒmisacakkhunÈ 95 
ŒmodamÈno 46
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒyaÑ 124 
ŒyatanaÑ 370 
ŒyattamanÈ 420 
ŒyasakyaÑ 20 
ŒrÈ ÈrÈ 82 
ŒrÈmakarÈsu 472 
ŒrÈmagamanasÊlÈ 470 
Œrohena 318 
Œlapi 276 
Œlapeyya 315 
ŒlayaÑ 97 
Œvajeyya 31 
ŒvaÔÔanÊ 489 
Œvahanti 7 
ŒvÈsu 482 
Œvilakkho 20 
ŒveÄine 437 
ŒsaÑ 428 
Œsajja 364 
ŒsanÈ 364 
ŒsÈdayiÑ 208 
ŒsÈdiyÈ 164 
ŒsÈduÑ 164 
ŒsÈya 436 
Œsittasatto 91 
ŒsÊvisÈ 85 
Œse 428 
Œsetha 239 
Œhatva 107 
ŒhariÑ 4 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
Œhu 119 
ŒhuneyyÈ 353 
Œhuneyyo 238 
ŒÄÈriko 313 

[ I ] 
I~gha 239 
IcchatÈ 372 
Icchati 348, 486 
IcchamÈnÈya 435 
IcchÈlobhaÑ 399 
Icche 32 
Ijjhatu 418 
IÓaÑ 251 
ItarÊtarÈpatiÔÔhÈ 463 
ItthÈgÈrehi 200 
Itthiyo 5 
IddhaÑ 105 
IddhÈni 20 
IddhiÑ 251 
IddhiguÓ|papannÈ 145 
Iddho 225 
Indasagotta 440 
Indassa 91, 439 
IndÊvarÊsÈmaÑ 97 
IrÊÓe 75 
IlliyÈ 276 
Isayo 258 
IsinÈ 290 
Isippalobhane 163

 



 JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 564 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
Isip|gasamaÒÒÈte 8 
Isisi~gaÑ 163 
IsÊnaÑ 144, 343 
IssamigÈ 447 
IssaraÑ 405 
IssariyaÑ 373, 534 
Issaro 125 

[ ¢ ] 
¢tÊnipÈtena 428 
¢sÈdantÈ 44 

[ U ] 
Ukkacca 11 
UkkaÔÔho 20 
UkkÈmukhapahaÔÔhaÑ 342 
Uggato 144, 239 
UgghaÔÔapÈdo 71 
UccaÑ 471 
UcchÈdanaÒca 82 
Ucchijjeyya 257 
UcchinnadÈyajjakatÈni 20 
Ucchinnam|lo 152 
UjuÑ 217 
UjuvaÑsÈ 265 
UÒchÈya 94 
UÔÔhÈnapÈricariyÈya 345 
UÔÔhÈnavÊriye 119 
UÔÔhÈne 120 
UÔÔhÈya 418 
UtumattakkhÈ 97 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Utumhi 352 
UtusaÑvaccharÈni 352 
UttamaÑ 435 
Uttama~gaÑ 207 
Uttamasattavo 374-5 
UttamÈhevanandaho 65 
UttarÈyaÑ 210 
UttariyaÑ 44 
UttariyÈna 217 
UdakaÑ 212, 549 
UdakavantaÑ 433 
UdaggihuttaÑ 422 
UdaÔÔhÈsi 322 
UdaÓhasamayaÑ 165 
UdatÈrayÊ 437 
UdapajjisuÑ 391 
UdapatvÈ 271 
Udappatto 76 
UdahÈrÈya 339 
UdÈvatta 169 
Udikkhati 227, 352 
UdÊraÓÈ 250 
UdÊrayi 420 
UdÊritÈ 420, 435 
UdÊresi 390 
UddÈrÈ 447 
UddÈlakÈ 210, 433 
UddhaÑ 295 
UddhaggÈ 167 
Upakappati 373 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpakÈriyasÈdisaÑ 437 
UpakkamuÑ 20 
UpagÈyati 19 
UpajÊvantÈ 106 
UpajjhagÈ 41 
UpaÒÒÈtaÑ 345 
UpaÒÒissati 227 
UpaÔÔhahaÑ 94 
UpaÔÔhahi 179, 217 
UpaÔÔhahuÑ 181 
UpaÔÔhÈnÈya 348 
UpaÔÔhito 187 
UpatthaddhÈ 319 
UpanissajÈ 345 
UpanÊtasmiÑ 400 
UpanÊyati 198 
Upanesi 55 
UpantikaÑ 59 
Upapajjati 412 
UpapÈdayi 369 
Upapphusi 448 
UpabbÈjeyya 536 
UpamaÑ 270 
UpamÈ 239 
Uparodati 323 
Uparodhati 267 
Upalikhati 471 
UpavasÈmi 5 
UpassutiÑ 106 
Upahacca 290 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UpÈgamiÑ 77 
UpÈgamuÑ 376 
UpÈgÈ 541 
UpÈyanaÑ 370 
UpÈyaso 428 
UpÈvisi 227, 341 
UpÈsato 395 
UpÈsino 370 
Upetar|pÈ 216 
Upenti 19 
Uppathe 494 
Uppathena 282 
UppalaÑ 449 
UppalamÈlabhÈrÊ 46 
Uppalasseva 166 
UbbÈhettha 448 
Ubhato 293 
Ubhayampi 352 
UbhinnaÑ 363 
UbhosandhiÑ 399 
UmhayamÈnÈ 313 
UmhÈyeyya 315 
UyyÈnaÑ 200 
Uragamiva 465 
Urasi 190 
Ure 216 
UregaÓÉÈyo 170 
Usabho 239 
Us|yake 119 
UsmÈgataÑ 220 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
Ussite 258 
Uhasanti 493 
UÄÈro 44 

[ � ] 
�nattÈ 488 
�haÒÒate 198 
�hate 430 

[ E ] 
EkaÑsakato 437 
EkaccavasanÈ 227 
Ekath|pÈ 20 
Ekarathe 331 
EkÈsnaÑ 423 
Eko 386 
EkodibhÈvaÑ 270 
EÓeyyakÈ 167 
EtadatthÈya 372 
EtamatthaÑ 15, 150 
Eti 339 
Etehi 156 
Etto 237 
Eritassa 44 
EvaÑkaro 158 
EvaÑgataÑ 206 
EsaÑ 3 
EsÈ 121 
EsÈnÈ 267 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ O ] 
Okkami 172 
OkkÈkaputto 325 
OkkitÈ 77 
Ogayha 292, 398 
Oghavane 452 
OjadÈnabalÊkÈre 258 
OÉÉitaÑ 493 
OtaraÓÊ 271 
Odare 55 
Odahi 439 
OdhÈya 50 
OpÈnabh|taÑ 185 
Oraso 61 
Orena 77 
Olokaya 44 
Olokayi 49 
Olokeyya 315 
Osadhyo 97 
Osaranti 493 
OsiÒcaye 488 
OsittavaÓÓaÑ 426 
OssajitvÈ 493 
OhÈya 82 
Ohite 101 

[ Ka ] 
KaÑso 117 
Kakk|panisevitaÑ 321 
Ka~khati 440 
KaccikÈra 452
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KacchaÑ 471 
Kacchavitate 453 
KacchÈni 24 
KaÒcanacittasannibhaÑ 437 
KaÒcanajÈluracchadÈ 227 
KaÒcanajÈluracchade 437 
KaÒcanadepiÒcha 363 
KaÒcanapaÔÔena 342 
KaÒcanapattehi 401 
KaÒcanavelliviggahe 425, 432 
KaÒcinaÑ 227 
KaÒÒÈ 277 
KaÔÈdutÊyÈ 101 
KaÔisamohitÈni 216 
KaÔukaÑ 76, 154 
KaÔÔhena 471 
KaÓikÈrÈ 452 
KaÓikÈrassa 313 
KaÓÔakaÑ 107 
KaÓÔakÈnaÑ 488 
KaÓÔako 282 
KaÓÔhe 216 
KaÓÓikÈ 434 
KaÓÓikÈra 452 
KaÓhaÒjanasseva 166 
KaÓhadÊpÈyanaÑ 290 
KaÓhariva 207 
KaÓhavattanÊ 65 
KaÓhasappasir|pamÈ 483 
KaÓhÈbhijÈtiko 91 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KataÑ 340, 345, 482 
KataÒjalÊ 420 
KataÒÒ| 156 
Katanissame 258 
KatamaÑ 43 
Katar|paÑ 336 
KatavedÊ 156 
KatahatthÈ 42 
KatÈkataÑ 124 
Kate 541 
KattuputtÈ 238 
KathaÑkaro 86, 158 
KathaÑvidhaÑ 154 
KathinÈ 486 
KadariyatÈpanÈ 289 
KadalÊdhajapaÒÒÈÓo 205 
Kanakattac|pamÈ 418 
KanakabyÈsamocitÈ 167 
KantÈ 483 
KannappakannaÑ 482 
Kapi 75 
Kappeti 251 
Kappesi 190 
Kabandhe 459 
Kamanti 209 
KamalÈsadisitthiyo 170 
Kamasi 15 
KambutalÈbhÈsÈ 167 
KambuvimaÔÔhadhÈrinÊ 426 
KambusahatthÈyo 277
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KammaÑ 71, 257 
KammakaraÑ 235 
KammajÈtaÑ 26 
KammunÈ 369 
KayirÈ 119 
KaraÓÊyaÑ 250 
Karassu 33 
Kari 76 
Kare 124 
Kareri 433 
KarontaÑ 236 
KarontÈ 50 
KalahaÑ 420 
KalÈpasannaddho 342 
KalyÈÓÈ 534 
KalyÈÓÊ 132, 169 
KalyÈÓe 120 
KasÈyayogaÑ 208 
KasigorakkhÈ 167 
KÈkapaÒÒÈva 271 
KÈtave 337 
KÈdambayo 339 
KÈmaÑ 9, 236, 329, 363 
KamaÑkaro 394 
KÈmakÈmÈ 178 
KÈmakÈminÊ 479 
KÈmakÈmÊ 519 
KÈmaguÓe 9, 158 
KÈmadhÈtusamatikkamÈ 494 
KÈmanÊyÈ 166 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈmapÈlo 238 
KÈmahetukaÑ 237 
KÈmÈ 202, 327 
KÈmitthiyo 531 
KÈmukaÑ 325 
KÈmena 238 
KÈyaÑ 159 
KÈy|rÊ 10 
KÈyena 155 
KÈrÈ 534 
KÈreyya 119 
KÈlapariyÈyaÑ 390, 400 
KÈlassa 364 
KÈlÈgataÑ 156 
KÈluÔÔhÈyÊ 129 
KÈlo 246 
KÈsikacandanaÒca 531 
KÈsikacandanena 321 
KÈsikamatthannaÑ 401 
KÈsiyo 401 
KÈhÈmi 187, 327 
KÈÄasutto 288 
KÈÄÈ 431, 500 
KÈÄÈyasaÑ 405 
KiÑsÊlo 86 
KiÑsukÈ 452 
KiccaÑ 482 
KiccÈni 33 
Kiccova 58 
KicchaÑ 353 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KicchÈ 353 
Kicchena 75 
KiÒcanaÑ 373, 425 
KiÒci 268, 372 
KiÒjakkhÈ 166 
KiÓyÈ 400 
KittisilokavaÉÉhanÊ 129 
KibbisaÑ 71 
KibbisakÈrino 290 
KiminaÑ 294 
KimpurisÈ 447 
KimpurisÈbhigÊtaÑ 210 
KiriÔÊ 10 
KilesaÑ 186, 541 
KisaÑ 71, 151 
KÊÔaÑ 397 
KÊÄati 471 
KÊvanto 338 
KukkuÄanÈme 152 
Ku~kumiyajÈtÈ 471 
KuÒcitaggÈ 216 
KuÓapaÑ 270 
KuÓape 493 
KuÓÈlakÈ 434 
KuÓÉalinÊ 121 
KuÓÉalino 133 
Kubbati 250 
Kuto 519 
KumÈrÊpuramantare 324 
KumbhagatÈ 21 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kumbho 4 
KummaggaÑ 68 
Kurute 364 
KulagandhinÊ 325 
KulamhÈ 175 
KullaÑ 483 
KusaggirattaÑ 426 
Kusalo 67, 75 
KusasaddabhayaÔÔitÈ 329 
KusÈmayaÑ 435 
K|jitÈ 10 
K|ÔaÑ 430 
K|ÔakÈrÊ 294 
K|ÔarÈjassa 107 
K|ÔahatÈ 20 
K|ÔÈgÈraÑ 200 
KekÈ 376, 433 
KeÓu 433 
Kesal|nanakhachinnatajjitÈ 493 
Ko 15 
KokilÈ 10 
KokilÈbhinik|jite 323 
Koci 267 
KocchaÑ 401, 435 
KoÒcaÑ 50 
KoÓÉaÒÒa 147 
KodhaÑ 118, 148 
KodhasÈ 125 
KopÊnar|pÈ 431 
Kopesi 194 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KolaÔÔhimadhusÈÄikÈ 10 
KovidatthapadÈ 108 
KoviÄÈraÑ 71 
KosikiÑ 6 
Kosiyo 338 
Kose 207 
Kosena 258 
KoseyyavÈsinÊ 320 
Koso 125 
KrubbaÑ 27 

[ Kha ] 
KhaÓaÑ 472 
KhaÓÉaso 153 
KhattadhammÈnaÑ 403 
Khattadhamme 531 
Khattabandhuni 121 
KhattavidÈ 253 
Khattiya 119 
Khattiyassa 112 
Khattiyo 318 
Khatye 336 
Khadira~gÈrasannibhaÑ 342 
KhantiÑ 149 
Khanti 403 
KharaÑ 53 
KharapattasannibhaÑ 217 
KharÈ 390 
Khalu 394 
KhÈdanti 107 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Kha ] 
KhÈditaÑ 529 
KhÈditvÈ 502 
KhÈdiyÈna 25 
KhÈdissaÑ 25 
KhÈranadiÑ 294 
KhÈrividhaÑ 218 
KhippaÑ 276 
KhilaÑ 404 
KhilÈni 218 
KhÊyissanti 417 
KhÊrakÈmehi 110 
KhÊrapÈ 111 
KhujjavÈmanakena 459 
KhudaÑ 423 
KhuddakappÈni 344 
KhuradhÈraÑ 293 
KhettÈni 321 
KhemaÑ 398 
KhemÈ 210 
Khemino 433 

[ Ga ] 
Ga~gaÑ 97 
Ga~gatitth|pamÈsu 486 
Gacchatu 146 
Gacchantu 160 
GacchÈmase 210 
Gacche 65, 363 
Gaccheva 178 
GajapaccÈmittaÑ 54
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GaÓÈdhivuÔÔhe 453 
GaÓino 434 
GaÓÉa 77 
GaÓÉÈ 216 
GaÓheyya 20 
GataÑ 363, 489 
Gatasi~gaÑ 97 
GatiÑ 45 
Gati 20, 167, 418 
Gate 168 
Gatena 486 
GattÈni 291 
GantÈ 291, 295 
GantvÈna 25 
Gandhabbamanussaloke 5 
GandhabbÈ 120 
Gandhabbo 331 
GandhamÈdane 206 
GandhamÈdano 65 
GamanÈ 166 
Gamaniyo 464 
GambhÊrapaÒhaÑ 155 
GammaÑ 15 
Gayha 321 
GaruÑ 75 
Gar|naÑ 181 
GavijÈ 434 
GahÊtÈ 538 
GaÄÈgaÄaÑ 494 
GaÄeyya 19 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GÈthÈ 160 
GÈmaÓÊyebhi 276 
GÈmavarÈni 21 
GÈmikehi 111 
GÈmino 105 
GÈmesu 131 
GiddhÈ 271 
GirigabbharÈ 344 
Giricaro 77 
GiriduggasmiÑ 75 
GiribbajaÑ 277 
Girivare 418 
Gilanti 492 
GilÈnavuÔÔhitaÑ 454 
GÊvaÑ 315 
GuÓe 438 
GuyhaÑ 206, 364 
GuhaÑ 236 
GeÓÉukena 206 
Go 19 
Gogaveso 75 
GottÊ 350 
Gona~gulo 75 

[ Gha ] 
GhaÔissito 395 
GhatÈsanasamÈ 483 
GhatÈsano 65 
Ghammani 3 
GharaÑ 349
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Gha ] 
GhÈtemi 194 
GhÈtessasi 44 
GhÈsahetu 86 
GhuÔÔhaÑ 398 
GhoravisaÑ 20 

[ Ca ] 
Cajanto 385 
CaÓÉÈ 110 
CatukkaÓÓÈ 289 
CatutthamanasannibhÈ 167 
CatuddisaÑ 179 
Catupatthar|paÑ 150 
Catura~ginÊ 338, 342 
CatussatÈ 95 
CandaniyoÄigallaÑ 19 
CandanÈ 452 
Candanussado 10 
Cande 194 
Cando 65 
CammaÑ 397 
CaraÑ 86 
Carato 268 
Caranti 342 
CaritvÈ 20 
CaritvÈna 353 
CarimaÑ 128 
Care 154 
CalÈcalaÑ 482 
CavanaÑ 8 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ca ] 
Cavitamhi 169 
CÈgaÑ 429 
CÈturanto 20 
CÈpadhÈribhi 276 
CÈrittena 346 
CÈrupubba~gÊ 5 
CiÓÓo 131 
Citta~gadÈ 426 
Cittassa 227 
Citto 447 
CitrÈ 434 
Citrabimbamukhiyo 493 
CiraÑ 375 
CiradikkhitÈnaÑ 145 
CirantaraÑ 428 
CirappavuÔÔho 187 
CirarattasaÑsitaÑ 57 
CirarattÈya 291 
CirÈciraÑ 247 
CÊnakÈ 433 
Cecco 290 
CetayÈnassa 363 
Ceteti 8 
CelÈvakÈ 447 
Coriyo 488 

[ Cha ] 
ChattÈni 342 
ChandavasÈnugÈ 371 
ChandasÈ 489, 492-3 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Cha - Ja ] 
ChandÈgamanaÑ 291 
Chando 3 
ChabbisÈÓaÑ 42 
ChamÈgiri 434 
ChavakasamasadisaÑ 487 
ChavaÉÈhakaÑ 487 
ChaviÑ 292 
ChaÄa~gakumÈradhanante- 
   vÈsinÈ 462 
ChÈdayamÈno 33 
ChiddaÑ 539 
Chindanti 329 
ChinnavÈtaÑ 15 
ChuddhaÑ 321 
ChekapÈpakaÑ 390 
ChedagÈmimaÓiyaÑ 493 
Jagati 463 
Jagghati 471 
JaÒÒÈ 65, 273 
JaÔÈ 216 
Janapadesu 131 
JanayeyyÈtha 370 
JanayantiyÈ 292 
JambonadÊsaÑ 437 
Jamma 453 
Jammo 219 
JayataÑ 162, 342 
Jalajena 402 
JalantaÑ 342 
JalamÈno 65 
JalitaÑ 534 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
Jalehi 33 
Jahanti 179 
Jahitva 439 
JÈtavedasadisaÑ 492 
JÈtiyÈ 276 
JÈtimÈmapi 426 
JÈtu 31, 33 
JÈnaÑ 20 
JÈnapadaÑ 124 
JÈnapadÈ 338 
JÈnÈti 35, 258 
JÈnÈsi 422 
JÈnÈhi 123 
Janemu 324 
JÈyÈjinena 453 
JÈyihiti 178 
JÈyetha 77 
JigÊsasi 8, 396 
JighaÒÒaÑ 25 
JighaÒÒanÈmavhayanaÑ 428 
JighaÒÒarattiÑ 430 
JiÒj|kaphalasannibhÈ 167 
JiÓÓaÑ 551 
JiÓÓÈ 439 
JitÈvinÊ 435 
JinÈti 551 
JimhaÑ 239 
JÊnÈdhanÈ 428 
JÊyare 247 
JÊrati 219 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja - Jha ] 
JÊvaÑ 112, 527 
JÊvati 236 
JÊvitaÑ 251, 365, 439 
JÊvitassa 8 
JÊvitena 171 
JutÊmatÈ 433 
J|hataÑ 425 
JeÔÔhaÑ 294 
JessantaÑ 276 
Jotirase 219 
JhÈyati 265 
JhÈyÈmi 171 

[ ©a - ®ha - �a ] 
©atte 27, 526 
©atvÈna 239 
©Ètisa~ghassa 375 
©Ètisa~ghena 200 
©Èto 383 
©Èyena 431 
®hÈnaÑ 259, 345 
®hitadhammassa 239 
®hito 237 
�ayhamÈnesu 265 

[ Ta ] 
TaÑ 77 
Taggha 67 
TacaÑ 106 
TaÓÉulÈ 433 
TattaÑ 291 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
Tatiyo 84 
TatuttariÑ 181 
TathÈyatanasevino 129 
TathÈvidhaÑ 156 
TathÈvidhÈ 257 
TanujaÑ 87 
TanumajjhimaÑ 322 
TapanÊ 212 
Tapanti 217 
Tapo 403 
Tappakkhato 81 
TamasÈ 363 
Tamb|padhÈne 548 
TaramÈnar|po 281 
TalÈvutÈ 538 
TasÈnaÑ 237 
TÈta 107, 216, 276 
TÈto 117 
TÈdino 120 
TÈpane 294 
TÈlavatthu 291 
TÈlÈ 210 
TÈlÊsa 453 
TÈl|panibhe 321 
TÈvadukkarakÈraka 76 
TÈvadeva 365 
TikkhamÈyÈ 483 
TiÓasseva 483 
TiÓÈ 97 
TitikkhisaÑ 328
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta ] 
TitthasamÈ 472 
TidivÈ 15, 20 
TindukÈ 433 
TirÊÔi 452 
TirokkhavÈco 82 
TÊre 8 
TuÓÉiya 107 
TuttaÔÔito 291 
TuviyaÑ 27 
Tum|laÑ 44 
Turito 435 
TulyÈ 365 
T|l|panibhÈ 217 
Tejo 185 
Tejobhakkhassa 291 
Tosenti 352 
Tyamhi 89 
TyÈmhÈ 375 
TyÈsu 392 

[ Tha ] 
ThaÓÉiladukkhaseyyaÑ 20 
Thanesu 321 
Thale 277 
ThÈvarÈnaÑ 237 
ThÊghÈtakÈ 423 

[ Da ] 
Dakkhatha 328 
DakkhiÓaÑ 421 
DakkhiÓÈ 483 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dakkho 125 
DajjÈ 59 
DaÔÔhÈ 227 
DaÉÉhatÈlaÑ 292 
DaddallamÈnÈ 428 
Dantam|laÑ 185 
DantÈ 53 
Dantehi 52 
DamaÑ 429 
Dammi 237 
DaliddatÈ 470 
DasannamÈtaraÑ 486 
DassanÈya 144 
DassÈmi 45 
Dahate 370 
Daharasseva 276 
Dahar|peto 65 
DahÈtha 321 
Dahi 96 
DaÄhÈ 85 
DÈnaÑ 353, 403, 429 
DÈnavaÑ 493 
DÈnavo 93 
DÈni 246 
DÈyapassasmiÑ 282 
DÈrakaÑ 471 
DÈrukaÔallako 19 
DÈrunÈ 313 
DÈrusa~ghÈÔayÈnena 204 
DÈsampi 20
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dijampati 488 
DijÈbhighuÔÔhÈ 434 
DijÈmittÈ 364 
Dijinda 87 
DiÔÔhiÑ 439 
Dittar|po 20 
Dittova 245 
DiddhÈ 464 
Dinnako 87 
Dibbarase 182 
DivaÑ 131 
DivÈ 10 
DiviyÈ 10 
DisaÑ 218, 364 
Disabbhi 89 
DisÈ 43, 65 
DÊghaÑ 293 
DÊnakÈmÈsu 486 
DÊpÈ 276 
DukkaÔakammakÈrÊ 50 
DukkulÊne 82 
DukkhakkhamÈ 204 
Dukkhato 158 
Dukkhanto 254 
Dukkhe 129 
Dukhakkhamo 5 
Dukhitassa 156 
Dukhino 292 
Dukhudrayo 125 
DuccaritaÑ 20, 541 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Dujivha 85-7 
DujjÊve 108 
DuÔÔhagadrabharatho 494 
DuddasÊ 71 
Duppasaho 44 
Dupp|rÈ 489 
DubbaÓÓaÑ 311 
Dubbalako 271 
Dubbid| 483 
DubbhÈsitaÑ 316 
DubbheyyaÑ 76 
DumaggaparimajjitÈ 167 
DumapphalÈni 188 
DumavarasÈkhaÑ 418 
DuraccayÈni 186 
DurattÈnaÑ 294 
DurattÈya 95 
DulladdhaÑ 191 
DuvijÈ 167 
DussÊlÈ 294 
DussÊlo 126 
Duhadaye 119 
D|re 145, 524 
DevakuÒjaro 169 
DevadÈrukacocagahane 452 
DevapuraÑ 202 
DevabrÈhmaÓaÑ 438 
Devamanussap|jitÈ 435 
DevarÈjÈ 144, 147 
DevavarÈbhipÈlitÈ 418 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DevÈ 95, 120 
DevÈnaÑ 5 
DosÈ 82, 291 
Doso 371 
Dohena 65 
DvipadÈdhipa 503 
DvedhÈsiro 216 
DvepitikÈ 459 

[ Dha ] 
DhaÑse 229 
Dha~kÈ 112 
Dha~ko 321 
DhataraÔÔhÈ 368, 376 
DhataraÔÔhe 364 
DhanaÑ 237 
DhanÈpi 353 
Dhanena 489 
DhanesinaÑ 276 
DhammaÒca 9 
Dhammagutto 238 
DhammaÔÔhaÑ 129 
Dhammarato 21 
Dhammaruci 239 
Dhammavid| 238 
Dhammassa 346 
DhammÈtisÈraÒca 237 
DhammÈni 186 
Dhammiko 239 
Dhamm|pasaÒhitaÑ 384 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha ] 
Dhammo 105 
DharaÓÊ 404 
DhÈtÈ 238 
DhÈretha 57 
Dhiratthu 171 
Dh|maketu 65 

[ Na ] 
NaÑ 101 
NakkhattamÈliniÑ 97 
Nakhena 471 
Nakhehi 291 
NaÔÔhaÑ 212 
NadÊ 483 
NandaÑ 348 
Nandatu 35 
Nandane 163 
Nandassa 344 
Nando 350 
NabhaÑ 524 
Nabhamhi 15 
Namassati 352 
Namassato 229 
Namo katvÈna 345 
Nayanti 482 
NayituÑ 328 
NaravÊraseÔÔha 549 
NalinaÑ 449 
NavapattavanaÑ 169 
Navame 488 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
Navehi 435 
NaÄÈgÈraÑva 130 
NÈgarÈjÈ 57 
NÈgavittodÈ 6 
NÈgassa 182 
NÈgÈ 89 
NÈdhati 94 
NÈnÈcitte 328 
NÈmagottaÑ 514 
NÈviko 346 
NÈsaÑ 186 
NÈÄikeraÑ 152 
NÈÄikerasancÈriyeneva 448 
Niketo 20 
NikkhaÑ 59 
NikkhantapÈdÈ 472 
Nikkhamanesino 290 
Nikkhippa 281 
Nigacchanti 191 
Nigamesu 131 
NiggaÓhe 124 
NiccakÊÄaÑ 216 
Niccayato 483 
Niccayattena 89 
NiccotukÈ 180 
NicchÈmi 311 
NiÔÔhitaÑ 548 
NittiÓÓabhayo 178 
NidÈghe 431 
NiddesakÈrÊ 251 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NiddhamanÈ 246 
Niddh|make 529 
NindaÑ 237 
NipatÊ 181 
NipuÓe 147 
NippatissÈmi 506 
NippothayantÈ 292 
Nibbide 392 
NibbindiyakÈrissa 129 
Nibbutehi 494 
Nibbuto 265 
NimissaÑ 29 
Nimissati 493 
NimmajjhimaÑ 395 
NiraÑkatvÈ 266 
NirayaÑ 291 
Nirayamhi 152 
NirayussadaÑ 295 
Niraye 287 
NillenakÈni 107 
NillokanasÊlÈ 470 
NivÈtake 472 
NivÈrinÊ 439 
NiviÔÔho 219 
NivesanaÑ 120 
NivesanÈni 179 
Nisabho 75 
NisÈmetha 42 
Nisinno 5 
NisÊthe 65 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NissaÑsayaÑ 375 
NihatabhogÈ 472 
Nihanti 217 
NÊcaÑ 471 
NÊcattiÓÈ 179 
NÊladumÈbhilambitÈ 435 
NÊlavÈrivahindharÈ 6 
NÊÄaÑ 97 
Nuda 120 
NekapupphamÈlyavitate 447 
NekkhaÑ 315 
Negame 258 
NetÈ 239 
Nette 239 
Nemi 482 
Neru 465 
NelamaÓÉalaÑ 447 
Nelasambh|tÈ 167 
No 277 
NhÈtÈya 352 

[ Pa ] 
PaÑsukaÑ 55 
PakatiyÈ 375 
PakÈsati 207 
PakÈsitÈni 206 
PakuÔÔhÈyi 8 
PakkatÈlavilambino 10 
Pakkamanti 360 
PakkÈ 109, 179 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PakkÈmi 165 
PakkuthitaÑ 291 
Pakkhalya 77 
PakkhinaÑ 271 
PakkhinÈ 295, 400 
Pakkhino 437 
Pakkhima 363 
Pakkhi 364 
PagabbhÈ 486 
PaguÓÈ 425 
Pageva 239 
PaggaÓhe 124 
Pa~kaÑ 277 
PacitaÑ 529 
PacurÈ 41 
Paccakamittha 364 
Paccagamittha 372 
Paccati 197 
Paccadissatha 363 
PaccuttarissÈmi 237 
PaccekÈ 289 
PacchÈsaÑyojane 9 
PajÈ 111 
PajÈyare 392 
PajjaÑ 207 
PaÒcapatikÈya 459 
PaÒca maticca 459 
PaÒcÈvudho 464 
PaÒjalÊ 435 
PaÒjalÊko 30 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 580 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒhe 144 
PaÒÒavato 158 
PaÒÒavÈ 158 
PaÒÒÈ 129 
PaÒÒÈÓavatÈ 537 
PaÒÒÈÓavÈ 239 
PaÒÒÈni 345 
PaÒÒÈyase 271 
PaÒÒÈyihinti 190 
PaÒÒÈvidhÈ 83, 84 
PaÔikujjitÈ 289 
PaÔikkamma 145 
PaÔiggayha 11 
PaÔicca 185 
PaÔicchadaÑ 282 
PaÔijÈnÈmi 327 
PaÔipajjatha 282 
PaÔipannÈ 58 
PaÔipannÈni 342 
PaÔipÈdayanti 494 
PaÔippassambhi 454 
PaÔibandhantiyÈ 459 
PaÔimukkaÑ 26 
PaÔibhÈsi 390 
PaÔilobhayanti 101 
PaÔivattuÑ 374 
PaÔivallanti 486 
PaÔivihito 187 
PaÔivedetha 394 
PaÔisedha 7 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÔissuÓÈma 545 
PaÔhameneva 118 
PaÔÔhavasÈnugassa 479 
PaÓasi 25 
PaÓihitÈ 392 
PaÓÉarakena 90 
PaÓÉarÈvaraÓÈ 167 
PaÓÉare 364 
PaÓÉitamÈnino 253 
PaÓÉitÈ 398 
PaÓÓakuÔiÑ 218 
PaÓhe 25 
PatataÑ 439 
Patanti 188 
PatÈrayi 125 
Pati 5, 345 
PatitvÈ 208 
Patimeva 95 
PatÊto 178 
Pate 19 
PattaÑ 26 
PattakhandhÈ 20 
PattacÊvaraÑ 268 
PattapariyÈyaÑ 290 
Pattayobbane 353 
PattasaÑsayaÑ 400 
PattÈ 131 
PattuÑ 58 
Pattehi 435 
Patto 76 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 581 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pathaddhuno 144 
PathavÊgavÈssÈ 531 
Pathe 178 
Patho 287 
PadaÑ 76 
PadakÈni 123 
PadakkhinÈ 376 
PaduÔÔhÈ 471 
PaduÔÔhena 291 
PadumuttarÈbhÈ 182 
PadosaÑ 470 
Panujja 208 
PapÈtaÑ 75 
Pappomu 58 
Pabodhare 10 
PabbajitaÑ 291 
PabbataggasmiÑ 65 
Pabbate 227 
Pabyathayittha 437 
PabhassarÈ 216 
PabhÈvatiÑ 319 
PabhÈvÊ 210 
PabhinnÈ 77 
Pamajja 240 
Pamajjanti 198 
Pamajjasi 240 
PamattÈ 105 
Pamatto 117 
PamadÈdhipÈ 418 
PamadÈhanatthikÈ 494 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PamÈdinaÑ 494 
PamukhÈ 6 
Pamokkhasi 384 
PamokkhÈ 32 
PamhÈyeyya 315 
ParakulaÑ 470 
ParakkantaÑ 167 
Parattha 152 
ParadÈrasevinÊ 430 
ParaniÔÔhitaÑ 267 
ParapattiyÈ 124 
ParamatthasaÑhitÈ 160 
ParamappakopitÈ 420 
Paramappamodito 425 
ParamasaÑvutaÑ 363 
ParamÈ 84 
Parame 376 
ParalokÈva 76 
ParÈbhavo 364 
ParÈbhetvÈ 162 
ParÈmase 488 
ParikaÉÉhissanti 321 
ParikiÓÓo 200 
ParikiriÑsu 376 
ParikÊrenti 342 
ParikkhÊÓÈya 502 
Pariggayha 342 
ParicareyyÈtha 453 
ParicÈrayassu 182 
ParicÈresi 10 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PariciÓÓena 95 
ParijiÓÓaÑ 105 
PariÓÈmajaÑ 182 
ParittÈt|na 75 
Paridayha 426 
ParidahitvÈ 471 
ParipanthikÈ 268 
Parip|rÈ 181 
Pariby|Äho 448 
ParibhÈsasi 500 
ParibhinnagattaÑ 292 
ParimajjitvÈ 341 
ParimadditÈ 41 
PariyÈpadÈnena 384 
PariyÈyaÑ 247 
PariyÈyo 163 
ParivattakajÈtÈ 471 
ParihÈpayaÑ 346 
Parenti 428 
ParosataÑ 538 
PalÈyinaÑ 439 
PalÈlakhalasannibhÈ 10 
Palissaji 169 
Palemi 187 
Pallatthito 82 
Pavajjanti 294 
PavaÉÉhakÈyaÑ 178 
PavaÉÉhakÈye 364 
PavarÈ 163 
PavÈti 65 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PavÈsaÑ 471 
PavÈsitaÑ 401 
PaviÔÔhaÑ 207 
PaviÔÔho 24 
Pavissa 179 
PavÊhayo 433 
Pavedayanti 524 
Pavedaya 344 
PasatthaÑ 534 
PasadaÑ 24 
Pasadamiga 447 
PasannaÑ 246 
PasannattaÑ 395 
Pasannanetto 175 
PasayhakÈrÈ 271 
Pasavate 259 
PassaÑ 50 
Passanti 236 
Passema 247 
PahantvÈna 270 
Pahasanti 493 
PahÈraÑ 448 
PahÈravarakhettaÒÒ| 258 
PahiÓi 169 
Pahito 60 
PahÊno 159 
Pah|tamÈlyaÑ 548 
Pah|tÈ 210 
Pah|tedho 65 
Paho 208 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÄinaÑ 97 
PÈkahaÑsÈ 389 
PÈÔika~khÈma 146 
PÈÓaÑ 542 
PÈÓabh| 82 
PÈÓasÈdhÈraÓo 366 
PÈÓipameyyamajjhe 93 
PÈÓÊbhi 4 
PÈÓ|pagatÈva 82 
PÈtarÈsamhi 165 
PÈtÈlamiva 465 
PÈtikaÑ 372 
PÈtiniÑ 426 
PÈturahu 87 
PÈturÈsÊ 15 
PÈtova 165 
PÈdÈsu’ssÈrayaddhaje 338 
PÈde 29 
PÈnÈya 434 
PÈpaÑ 367 
PÈpake 422 
PÈpajanaÑ 439 
PÈpattha 271 
PÈpaparÈyaÓo 266 
PÈpasahÈyako 470 
PÈpiÔÔhatarÈni 154 
PÈpiyaÒca 323 
PÈpuÓetha 219 
PÈpo 266 
PÈbhataÑ 492 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PÈmado 131 
PÈmukha-ÈsanasmiÑ 181 
PÈmesi 318 
PÈyÈpesi 454 
PÈyiÑsu 331 
PÈyena 531 
PÈyenti 292 
PÈraÑ 524 
PÈricariyÈya 170 
PÈlite 258 
PÈleti 524 
PÈvisÊ 349 
PÈvekkhi 290 
PÈsÈ 393 
PÈsÈdavÈsÈ 531 
PiÑsare 216 
PiÔÔhimaÑsiko 11 
PiÓÉaÑ 386 
Pitaro 120 
PitÈ 63 
Pit|naÑ 42 
PitvÈ 19 
PiyaÑ 237 
PiyÈ 90 
Piyena 237 
PiÄandhatha 419 
PiÄandhanÈ 44 
PiÄayi 217 
PÊÔhaÑ 212 
PÊÓitÈ 331 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Pu~gav|sabhÈ 276 
Pucchati 352 
PucchÈmi 114 
PucchitÈyemha 144 
Pucchesi 60 
PuÒÒaÑ 345 
PuÒÒakaro 126 
PuÒÒasa~kÈse 394 
PuÒÒÈnaÑ 177 
PuÒÒ|pasaÑhitÈ 350 
PuÓÉarÊkattaca~gÊ 46, 227 
PuÓÓaÑ 20 
PuÓÓanadÊjÈtakaÒca 128 
PuÓÓamÈyo 227 
PuÓÓamÈse 226 
PuÓÓamukho 453 
PuÓÓehi 178 
PuttakalÊ 277 
PuttadÈresu 131 
PuttaphalaÑ 352 
Puttar|payas|petÈ 371 
PuttÈ 105 
Puttike 323 
Puthu 5 
PuthuppajÈya 112 
PuthulomÈyutÈ 5 
PuthusussoÓi 8 
Puth| 217 
PunappunaÑ 219 
PunarÈvajassu 26 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PupphachaÉÉakaÑ 487 
Puppharasamattebhi 10 
PupphavicitrasanthatÈ 434 
Pubbakamhi 198 
PubbakiccaÑ 527 
PubbadevÈ 20 
PubbasaÒÒogaÑ 9 
PubbÈcariyÈ 353 
PubbÈpariyaÑ 160 
Pubbe 11 
Pubbekatahetu 251 
PumaÑ 164 
PurakkhatvÈ 46 
Puratthimena 290 
PurÈ 246 
PurÈyaÑ 163 
Purindado 146 
PurisÈdakamhÈ 30 
PurisÈlu 447 
P|jÈ 374 
P|jitÈ 52 
P|jiyÈ 432 
P|jesi 112 
PekkhavÈ 430 
Pekkhasi 194 
Pecca pecca 252 
PetarÈjavisayaÑ 494 
Pete 8 
PettighÈtino 292 
PesitaÑ 403 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
Peseti 426 
Pessena 374 
PokkharaÓÊ 46, 433 
Poto 276 

[ Pha ] 
PhalaÑ 206 
PhalÈ 210 
Phaleyya 96 
PhassayaÑ 266 
PhÊtaÑ 112 
PhÊtÈni 20 
PhuÔÈ 290 
Phuli~gÈni 152 

[ Ba ] 
BaddhamÈsÊnaÑ 364 
BandhavÈ 366 
Bandhave 5 
BandhitvÈ 329 
BalÊ 364 
Balena 258 
Balesu 131 
BahÊpure 66 
Bahu 524 
BahuÔhÈnacintino 188 
BahudhÈ 534 
Bah|naÑ 534 
Bahvettha 107 
BÈdhaye 483 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BÈrÈÓasiggaho 117 
BÈrÈÓasyaÑ 71 
BÈlÈ 253 
BÈlo 502 
BÈhÈ 217 
BÈhÈmud| 227 
BÈhubalaÑ 128 
BÈhubhi 75 
BindutthanÊ 227 
Bindussaro 217 
BimbijÈlakasaÒchannaÑ 165 
BiÄÈra 447 
BÊjÈni 392 
Bujjhesi 170 
Bubhukkhito 75 
ByagghÊva 5 
ByathaÑ 384 
ByathitÈ 539 
ByantÊbh|to 5 
Byamhito 71 
Byavajanti 85 
ByasanabhÈvaÒca 251 
ByasanÊ 276 
Byasanno 19 
Byasampatto 75 
BrahatÊ 227 
BrahÈ 162 
BrahÈraÒÒacaro 421 
BrahÈvane 227 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ba ] 
BrahmacariyaÑ 185 
BrahmacariyÈ 169 
BrahmacÈrÊ 112 
Brahmadattassa 463 
Brahmabh|to 212 
BrahmÈ 353 
Brahme 81 
BrÈhmaÓatthaÑ 208 
BrÈhmaÓe 97 
BrÈhmaÓesu 131 

[ Bha ] 
BhakuÔiÑ 313 
BhakkhaÑ 207 
BhakkhaparikkhÊÓo 271 
BhakkhayitvÈ 321 
Bhakkhayetave 506 
BhakkhasÈdi 19 
Bhakkho mahÈ 24 
BhagavÈ 499 
Bhaginiyo 453 
BhajantaÑ 246 
Bhajjati 246 
Bhajjaye 246 
BhaÒjatha 75 
BhaÓantÈ 551 
BhaÓante 152 
Bhatta 181 
BhattÈ 108 
BhattiÑ 363 
BhattirasmÈsu 375 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
Bhattu 181 
BhattugÈravÈ 376 
Bhattucca 349 
BhatturatthÈ 420 
BhaddaÑ 75 
BhaddasÈlaÑ 85 
BhadraÑ 65 
BhantÈ 227 
BhayaÑ 81 
BhayaÔÔitÈ 54 
BhayÈ bhÊto 397 
BhayÈhi 539 
Bharat|sabha 105 
Bharatha 277 
BhariyaÑ 259 
BhariyÈ 84 
Bhare 257 
Bhava 9 
BhavataÑ 375 
Bhavati 471 
Bhavanti 158 
BhassaravaÓÓine 388 
BhassarasannikÈsaÑ 181 
BhÈgaso 289 
BhÈgÊrathiÑ 97 
BhÈjaya 425 
BhÈÓumÈ 35 
BhÈti 65 
BhÈturajjhÈvarÈ 346 
BhÈyÈmi 389 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhÈvaÑ 89 
BhÈvÈyaÑ 250 
BhÈvitattÈna 507 
BhÈvitatto 83 
BhÈrata 181 
BhÈrÈ 346 
BhÈsati 493 
BhÈsamÈnaÑ 65 
BhÈsaye 551 
BhÈseyya 272 
BhÈsesamÈnÈ 431 
BhinnÈni 212 
Bhiyyo 245 
BhÊmakÈyo 178 
BhÊr| 392 
BhuttavantaÑ 181 
BhutvÈ 503 
BhumyaÑ 88 
BhusaÑ 384 
BhusadassaneyyaÑ 216 
BhusÈlayÈvutthÈ 6 
Bhusehi 235 
Bh|tapati 120 
Bh|tabhabyÈni 345 
Bh|tÈni 236 
Bh|nahuno 290 
BhetvÈna 186 
BheraÓÉakÈ 295 
BhogajÈniÒca 19 
BhogabalaÑ 128 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha - Ma ] 
BhojanatthÈ 178 
BhojaputtÈ 178 
Bhottabbo 267 
MaÑsaÑ 33 
MaÑsakÈjaÑ 62 
MaÑsÈni 321 
MakkhappahÈnaÑ 149 
MaggaÑ 282 
MaggahiÑ 399 
Maggeyya 107 
MaghavÈ 146 
Maccuno 104 
MaccharipaÒcamÈ 423 
MajjhakaÑ 412 
Majjhe 246 
MaÒjariÑ 426 
MaÒjussaro 318 
MaÒj| 191 
MaÒj|hi 448 
MaÒÒasi 121 
MaÒÒe 32 
MaÔÔhaÑ 401 
MaÓayo 405 
MaÓikaÒca 239 
MaÓÊ 187 
MaÓÊmayÈ 181 
MataÑ 520 
MatÈ 425 
Mattakkho 453 
MattuÑ 32 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MatthakaÑ 76 
Matthiko 273 
MadanÊye 403 
MadÈ 105 
Mado 105 
MaddakulaÑ 328 
Maddakkhu 440 
MaddavaÑ 370 
MadhumaÑsaÑ 94 
MadhurÈhi 448 
Madhussaro 318 
ManasÈ 169 
ManuÒÒar|paÑ 181 
ManussapÈpiÔÔho 246 
ManussamaÑsaÑ 539 
ManussalokasmiÑ 5 
Mano 95 
MandiraÑ 519 
Mando 128 
Mama’tthe 42 
MamÈyitaÑ 440 
MaraÓaÑ 273 
MarÈmi 53 
MalÊnasatte 31 
MasakkasÈraÑ 179 
MasakkasÈrappabhavÈ 427 
Mahaggate 128 
Mahaggato 120 
MahaÓÓave 270 
MahattaÑ 58 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahatthiyaÑ 159 
Mahaddhano 318 
MahantaÑ 181 
MahantÈnaÑ 371 
MahantÈno 392 
Mahanto 390 
Mahabbalo 318 
MahÈpathaÑ 277 
MahÈpitaÑ 170 
MahÈbrahmÈ 60 
MahÈbrahme 111 
MahÈbh|tagaÓÈlayo 65 
MahÈbh|tÈ 391 
MahÈmeghariva 435 
MahÈyaso 318 
MahÈraÔÔho 318 
MahÈrÈjÈ 318 
MahÈrukkhassa 258 
MahÈvarÈha 447 
MahÈvÊci 288 
MahÈsattuhatthattataÑ 372 
MahÈsÈlÈ 265 
MahiddhikÈ 145 
MahesinaÑ 281 
MaheseyyaÑ 95 
MÈÓavÈ 107 
MÈÓavo 217 
MÈta~gasmiÑ 290 
MÈtaraÑ 463 
MÈtÈ 350 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈtugho 293 
MÈdisaÑ 112 
MÈnÈtimÈnÈ 20 
MÈniyaÑ 105 
MÈnusiÑ 76 
MÈnusiyo 101 
MÈlaÑ 82 
MÈlÈva 41 
MÈlÊ 10 
MÈluteritaÑ 349 
MÈluvapaÓÓasanthatÈ 218 
MikhalaÑ 216 
MigaÒÒ| 42 
MigavaÑ 24 
MigapakkhÊsu 131 
MigamandalocanÈ 226 
MigÈ 75 
MigÈjinaÑ 71 
MigÈjin|petaÑ 548 
Migena 295 
MicchÈ 353 
MittaÒca 178 
MittapurÈÓacoraÑ 486 
MittavataÑ 376 
MittÈnaÑ 239 
MittÈmaccesu 131 
MittÈmaccariby|Äho 71 
Mitto 363 
MissÊbh|tÈ 89 
Misse 163 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MucalindaketakÈ 433 
Muccate 251 
MuÒca 87 
MuttaÑ 26 
Muttassa 268 
MuttÈ 405 
MuttÈtharukhaggabandhÈ 143 
Mutto 76 
MudÊreti 82 
MuduÑ 217 
MudukÈ 166 
Mud| 156 
MuddhÈbhisittaÑ 483 
MuniÑ 418 
Mupeti 45 
MusÈ 486 
MuhuÑ 34, 217 
M|lÈ 210 
MeghasamÈnÈ 265 
MethunasmÈ 147 
MocÈ 433 
MohasaÑsÈraÑ 164 

[ Ya ] 
YaÑ 148 
YakkhÈnaÑ 71 
YaÒÒatantaÑ 218 
YaÒÒÈ 534 
YaÒÒe dhanaÑ 237 
YathÈsukhaÑ 236 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya ] 
YantÈ 331 
YantÈni 257 
Yanti 364 
YamakkhayaÑ 292 
YamasÈdhanaÑ 290 
YasassimÈ 65 
YasassÊ 146 
YÈcaÑ 247 
YÈcakÈ 338 
YÈcanÈya 365 
YÈcamÈnÈ 20 
YÈnaÒca 271 
YÈvanto 77 
YutÈ 437 
Yuto 68 
YuttaÑ 384 
YuttÈ 124, 258 
YudhÈ 437 
YuvÈ 342 
Ye 258 
YogaÑ 384 
Yogappayogasa~khÈtaÑ 129 
Yojentu 338 
YodhikÈ 452 

[ Ra ] 
RakkhasÈ 292 
Rakkhasi 465 
Rakkhassu 75 
RajaggaÑ 198 
RajataggaÄaÑ 181 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RajjaÑ 27 
Rajjati 89 
Rajjassu 87 
RajjuÑ 186 
Rajjena 273 
RaÒjayate 217 
RaÒÒaÑ 147 
RaÒÒo 60 
RaÔÔhaÑ 105 
RaÔÔhapÈlo 239 
RaÔÔhaviddhaÑsano 291 
RaÔÔhÈbhivaÉÉhana 7 
RaÔÔhe 131 
RaÓaÑ 50 
RatanaÑ 239 
Ratanantakaritthiyo 466 
RatikÊÄitÈni 202 
RatiyÈ 492 
RatÊnaÑ 168 
RattiÑ 271 
Ratto 502 
RatyÈ 293 
Ratyo 327 
RathaÑ 338 
Randhayi 130 
RamayaÑ 217 
RamasÊ 548 
RamÈmi 311 
RammaÑ 5, 202 
Rammako 65 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RammÈ 265 
Raveyya 111 
RasagÈrave 502 
RasaÒcassa 258 
RasadadÊ 350 
RasÈnaÑ 506 
RasuttamaÑ 503 
Rase 536 
RasmÈsu 372 
RahadaÑ 178, 246 
RÈgadosavadhiyo 493 
RÈjakattÈro 273 
RÈjarathÈ 524 
RÈjÈ 67 
RÈjÈbhirÈjÈ 342 
RÈjino 111 
RÈjisi 7 
RÈjÊsayo 211 
RÈmakarÈsu 486 
RukkhaggahÈnÈ 433 
RukkhaphalÈni 216 
RucimajjhagataÑ 395 
Rucire 318 
Ruccate 363 
Rucchati 389 
RudaÑ 169, 217 
Rudanti 517 
Rudi 194 
Rur| 447 
R|paÑ 252 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
R|padhÈtuyÈ 494 
R|papaÔÔapalimaÔÔhÊ 5 
R|pena 5 
Rogato 158 
RogasammattaÑ 94 
Roca 189 
Rocaya 7 
RoruvÈ 288 
RohaÒÒÈ 276 

[ La ] 
LakkhaÓasammate 394 
LakkhaÓ|ruyÈ 389 
LakkhÊdhitisampanno 120 
La~ghamaye’ttha 437 
LatÈva 486 
LaddhapaccayÈ 376 
LaddhÈna 128 
LapasakkharÈ 486 
LabbhametaÑ 353 
Labbhetha 227 
LabhataÑ 372 
Labhanti 237 
LabhamÈne 472 
LabheyyÈma 453 
LahucittÈnaÑ 482 
LÈkhÈrasarattasucchavÊ 227 
LuddhaÑ 259 
LuddhÈnaÑ 482 
L|khaÑ 428 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La ] 
LeÓaÑ 539 
LokacittamathanÈ 492 
Lokadado 345 
LokapÈlÈ 95 
Lokassa 390 
LokyÈ 8 
LoÓatoyavatiyaÑ 492 
LoddaÑ 433 
LobhÈva 399 
Lomasuddari 462 
LomahaÑsano 11 
LomÈni 164 
Lomehi 291 
Lolo 390 
LohaÑ 405 
LohitakÈ 39 
LohitantÈ 167 
LohitapattamÈlinÊ 431 

[ Va ] 
Vakassu 257 
Vakka~gehi 10 
Vakka~go 367, 371 
Vaggubhi 227 
Vaggussaro 318 
Vagg| 54 
Va~kena 294 
Vajanti 293 
VajÈma 218 
VajjaÑ 536 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VajjÈni 19 
VajjÈsi 53 
VaÔÔanÈvaÄisa~kÈsÈ 71 
VaÓaÑ 217 
VaÓagandho 208 
VaÓÓakÈrakÈ 294 
VaÓÓagandharasuttamaÑ 4 
VaÓÓar|pena 164, 205 
VaÓÓena 269 
VataÑ 119, 185 
Vatena 86 
VattapadÈ 120, 125 
VatthakaÑ 405 
VatthiyaÑ 239 
VatthukatÈ 15 
Vatrabh| 162 
VatvÈna 273 
VadaÒÒ| 156 
VadÈnÈ 257 
VadhatthikÈ 53 
VadhamaÒÒÈya 389 
VadhÈya 8 
VadhikÈyo 464 
VadhitvÈ 148 
VadhissaÑ 50 
Vadhissati 389 
VanaÑ 94 
VanaÒÒ| 42 
Vanatimiramattakkhi 194 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 593 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VanatodÈ 6 
VanappatiniÒca 437 
VanibbakÈnaÑ 185 
Vane 65 
Vantagato 19 
Vamissanti 271 
Vammite 397 
Vammibhi 276 
VayaÑ 124 
VaravÈrivahoghasÈ 6 
VarÈnaÑ 537 
Vareyya 520 
VasantaÑ 311 
Vaso 373 
VassÈni 77 
VÈkyaÑ 88 
VÈkyena 375 
VÈcÈsanthutiyo 464 
VÈÓijÈ 276 
VÈÓijo 494 
VÈÓijjaÑ 178 
VÈtajavappahÈrino 44 
VÈtamigÈ 447 
VÈtasameritaÑ 217 
VÈtassitÈni 75 
VÈdo 250 
VÈyamassu 120 
VÈyaso 271 
VÈraÓÈ 447 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VÈridharo 4 
VÈrinÈ 6 
VÈlabÊjaniÑ 342 
VÈlehi 292 
VÈsavo 418 
VÈsudevo 347 
VÈhaÑ 164 
VÈhanesu 131 
VÈhiye 65 
VÈÄamigo 464 
VÈÄÈ 486 
VikantiÑsu 392 
VikappetvÈ 4 
VikÈle 109 
VikiÓÓar|pÈ 218 
VikiÓÓavÈcaÑ 81 
Vikuddho 327 
VikopanÈ 489 
VikopayitvÈ 178 
VigÈhisuÑ 406 
Vigetu 503 
Vicaranto 265 
VicittahatthÈbharaÓÈ 166 
VicitravaÔÔa~gulikÈ 217 
ViccutÈ 430 
Vijambhati 470 
VijÈnahi 540 
VijÈniyÈ 250 
VijÈnemu 45 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VijitÈvÊ 194 
Vijite 337 
VijetuÑ 58 
Vijjati 366 
VijjÈcaraÓena 425 
ViÒÒÈpetuÑ 294 
VitathaÑ 118 
VittaÑ 482 
VidaÑsayanti 206 
ViditÈ 363 
ViditvÈ 8 
Vid| 8 
Videhaputta 178 
ViddhaÑsanaÑ 8 
ViddhastaÑ 71 
Vidhamma 502 
VidhÈtÈ 238 
Vinamati 471 
Vinayo 492 
Vinassati 252 
Vinassatha 448 
VinÈsayanti 20 
VinipÈtiko 126 
Vinividdha~gÈ 293 
VinÊtavantaÑ 437 
Vineti 216 
Vindati 129 
VipakkhakaÑ 271 
Vipaccati 129 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VipariyattaÑ 396 
ViparivattÈyo 465 
VipalÈyiÑsu 329 
VipassÊ 158 
VippanaÔÔho 75 
VippasÈkhaggÈ 10 
VipphandamÈnaÑ 295 
Vibhava~gato 290 
Vibheti 551 
Vibhemi 164 
VimaÔÔhaÑ 217 
VimaÔÔhÈ 166 
Vimato 364 
Vimado 169 
Vimalo 65 
VimÈnaÑ 177 
ViyaÒjanaÑ 181 
Viyatto 453 
VirajaÑ 321 
VirÈgitÈ 100 
Vir|par|pena 150, 220 
Virocati 65 
VilaggamajjhÈ 227 
VilaggÈ 166 
Vilajjati 471 
Vilasati 471 
VilÈkamajjhÈ 548 
VilÈpakÈlo 25 
ViluppamÈnÈya 112 

 



 SaÑvaÓÓitapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 595 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
VilumpamÈnamhi 268 
VilomaÑ 471 
Vivane 75 
VivarÈni 400 
VivasÈne 293 
ViviccaÑ 471 
Vividhena 493 
VisaÑ 534 
VisaÑvÈdikasammatÈ 428 
VisamajÊvino 287 
Visarukkho 465 
VisasamÈnaÑ 20 
VisÈradÈ 42 
VisikhantarÈni 19 
VissÈsayaÑ 384 
VissÈsaye 89 
VihaÒÒamÈno 75 
VihitÈ 370 
VÊtarÈgavisay|papatti 494 
VÊtarÈgo 158 
VÊtasaddhassa 245 
VÊtikiÓÓÈ 201 
VÊtikiÓÓo 200 
VÊthi 45 
VÊra 345 
VÊriyaÑ 257 
Vuccate 119 
VuÉÉhe 291 
VuddhaÑ 147, 437 
VuddhÈ 400 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Va ] 
Vuddhe 158 
Ve 156 
VegasÈ 75 
Vegena 76 
VeÓÊ 325 
VeÓikatÈ 464 
VedanaÑ 76 
VedamakkhÈnapaÒcamaÑ 488 
Vedaya 439 
Vedayati 471 
VeditabbÈ 471 
Vedehaputto 94 
VedhamÈnÈ 93 
VeyyagghaparisibbitaÑ 401 
VeyyagghÈ 276 
VeyyattaÑ 273 
VeyyÈvaccaÑ 336 
VelÈ 483 
Velli 548 
VellitaggÈ 216 
Vellitagge 321 
Vesmani 61 
VehÈyasaÑ 15, 144 
VeÄukÈ 433 
VeÄuriya 143 
VeÄuriyÈmayÈ 44 
VeÄuriy|panÊlÈ 179 
Vo 57 
Vokkamo 352 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaÑkalahaÑ 418 
SaÑkusumitalatÈ 453 
SaÑgacchi 331 
SaÑgatyÈ 250 
SaÑgiddhÈ 292 
SaÑghare 239 
SaÑÔhÈnaÑ 489 
SaÑyamaÑ 429 
SaÑyamÈni 216 
SaÑyame 82 
SaÑyametuÑ 81 
SaÑyamo 187 
SaÑvaccharo 187 
SaÑvariÑ 15 
SaÑvare 400 
SaÑvaro 91 
SaÑvibhÈgÊ 156 
SaÑvelliÑ 324 
SaÑsati 81 
SaÑsÊ 436 
SaÑseyya 67 
SaÑtacca 397 
SaÑhit|ru 93 
Sa-indÈ 295 
Sa-uttaracchadapaÒÒÈsaÑ 169 
Sa-usabhÈmiva 106 
SakammunÈ 425 
Sakassa 227 
SakÈyuraÑ 307 
Sakideva 523 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SakuÓa 116 
SakuÓÊva 97 
Sakena 488 
SakkataÑ 418 
SakkuÓemu 26 
Sakko 120 
Sakkoti 294 
Sakkhisi 121 
SakhÈ 237 
SakhilaÑ 156 
SakhilÈhi 448 
SaggaÒca 192 
SaggÈdhimanÈ 428 
Sagg|pagaÑ 237 
Sa~khapÈlo 181 
Sa~khamuttÈ 405 
Sa~khavar|papannÈ 217 
Sa~khÈtajÈtÊmaraÓo 33 
Sa~khÈto 205 
Sa~khÈya 540 
Sa~gati 523 
Sa~gatÊsu 82 
Sa~gamesi 448 
Sa~gamo 524 
Sa~gamma 152 
Sa~gÈme 258 
Sa~gÈhakaÑ 156 
Sa~ge 548 
Sa~garaÑ 25 
Sa~ghÈto 288 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Saccanikkamo 420 
SaccÈnurakkhamÈno 528 
SaccÈnurakkhÊ 519 
Saccena 30 
Sajano 152 
SajÈhi 235 
SaÒcalesu 364 
SaÒchannÈ 201 
SaÒjÊvo 287 
SaÒÒat|r| 166 
SaÓhavÈcaÑ 156 
SataÑ 238 
SataÒca 157 
SatapattaÑ 449 
Satasippo 318 
Sati 8 
SattamibhattakÈle 24 
Sattavo 178 
SattasatÈ 190 
SattisimbalivanaÑ 494 
Sattusa~ghÈ 85 
SatthÈ 544 
Sadatthesu 85 
SadisÊsu 430 
Saddagame 437 
SaddhaÑ 430 
SaddhammaÑ 524 
SaddhÈ 436 
SaddhÈya 429 
Saddho 156 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SadvÈraÔÔhÈyinÊ 470 
SadhanaÑ 493 
Sadhammesu 514 
Sanantanamhi 219 
SantappitÈ 534 
Santasi 403 
SantÈ 96 
Santi 95 
SantiÒca 9 
Santo 75 
Santhare 216 
SanthavaÑ 472 
SandhiÒca 28 
SannatadhÊrakuttiyÈ 227 
Sannayha 338 
SanniketaÑ 46 
SannitÈÄayiÑ 76 
SapakkhÈ 84 
Sapanti 423 
SappaÒÒasevÊ 132 
SappaÒÒÈ 517 
Sabalo 246 
SabbakÈmarasÈharÈ 488 
SabbakÈlikaÑ 201 
SabbakÈlikÈ 200 
Sabbajanassa 237 
SabbadhammaÑ 8 
SabbapathavÊ 20 
SabbabhÈvaÑ 489 
SabbabhÈvo 483 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sabbalokag| 418 
SabbasÈkuÓikÈ 370 
Sabbaseto 246 
Sabbassayanamhi 548 
SabbÈla~kÈrabh|sitÈ 276 
Sabbitthiyo 472 
SabbosadhadharaÓidhare 447 
SabbosadhÊhi 258 
Sabbhi 345 
Sabhattu 439 
Sabhariyassa 245 
SamaÓe 131 
SamaÓo 81 
SamattaÑ 132 
SamantaÑ 55 
SamantakhÈtÈparikhÈ-upetaÑ 85 
Samapajjatha 77 
SamÈ 89 
SamÈnarattÈ 463 
SamÈnÈ 331 
SamÈyÈ 20 
SamÈsetha 524 
SamÈhite 328 
SamÊtÈro 345 
SamÊpe 206 
SamÊhitaÑ 412 
SamuÉÉente 364 
SamudÈcarantiyo 448 
SamuddavelÈva 186 
Sameti 529 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Samena 403 
SamotataÑ 178 
Sampati 449 
SampannacaraÓe 97 
SampannaphaladhÈrinaÑ 75 
SampupphitÈ 46 
SamphusitvÈ 217 
Sambarova 493 
SambalaÑ 76 
SambuddhaÑ 81 
Sambhatassa 129 
Sambhameyya 111 
Sammatatto 83 
Sammati 421 
Sammato 345 
Sammanti 337 
Sammapekkhanti 353 
Sammasi 3 
SammÈ 168 
Sammukhe 499 
Samm|Ähar|po 311 
SayaÑ 435 
SayaÑkataÑ 182 
SayoggaÑ 307 
SaracÈpadhÈrinÈ 426 
Sarabha~go 147 
Sare 33 
SareyyÈtha 321 
Salohito 208 
Sallape 492 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SavantÊnaÑ 97 
SavantÊhi 526 
SassatÈyaÑ 185 
SassatiyÈ 20 
SassamÈno 25 
SahasÈ 208 
Sahassanetta 145 
SahassapaÔiyatthataÑ 169 
SahassabÈhu 290 
SahÈyÈ 84 
Sahitabbato 340 
SÈkaÑ 217 
SÈkhapurÈÓasanthataÑ 486 
SÈkhassito 246 
SÈkhÈ 75 
SÈgarassa 342 
SÈjÊvÈ 120 
SÈdisÊ 371 
SÈdhu 239 
SÈdhupaccudÈ 167 
SÈdhur|pe 290 
SÈmaÒÒaÑ 188 
SÈmÈ 227 
SÈmÈya 389 
SÈmi 236 
SÈmike 472 
SÈmitÈya 531 
SÈmuddikaÑ 276 
SÈrattÈ 486 
SÈrathi 338 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈliyo 433 
SikhaÓÉÊ 434 
SikhÊ 465 
Si~g| 433 
SitaÑ 57 
Sippena 425 
SirasaÑ 471 
SirasÈ 347 
SiriyÈ 436 
SirÊ 106 
SirÊmato 75 
SilaÑ 75 
Siles|pamÈ 483 
Sisati 323 
SÊtacchÈyaÑ 336 
SÊtacchÈyÈya 239 
SÊtasmiÑ 9 
SÊdati 130 
SÊlaÑ 157 
SÊlavÈ 126 
SÊvathikÈya 321 
SÊhassaro 318 
SÊho 236 
SukaÓhakaÓhacchadanehi 216 
SukataÑ 548 
SukittitÈni 186 
SukoÔÔitaÑ 321 
SukhaÑ 548 
SukhapphalaÑ 236 
SukhÈni 129 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SukhÈvahaÑ 346 
SukhÈvato 131 
SukhÊ 519 
Sukhudrayo 365 
Sukhena 370 
SugandhaÑ 435 
SuciÓÓaÑ 295 
SuciÓÓena 131 
SucittÈ 524 
SucisaccasammatÈ 424 
Sucihi 494 
Sujampati 147 
SujayÈ 89 
SujÈtaÑ 217 
SujÈtÈ 216 
SujÈtÈnaÑ 453 
SuÓÈtha 348 
SuÓoti 287 
SutaÑ 129 
Sutan| 215 
SutÈ 145 
SuttaÒca 216 
SuttÈ 349 
SutvÈna 503 
SudassanÈ 167 
Sudassaneyyo 215 
SudÈruÓÈni 499 
SudukkaraÑ 370 
SuddÈ 273 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SuddhÈ 166 
Suddhi 187 
Sudhampi 431 
SudhammÈyaÑ 162 
SudhÈ 431 
Sunisitena 316 
SupariÓÈhavÈ 4 
SupÈmi 227 
SupicchitaÑ 207 
Supinantena 41 
SuppatiÔÔhitÈ 166 
SuplavatthaÑ 437 
SubÈÄhaÑ 124 
Subbate 423 
Subbato 268 
SubyaÒjanÈ 160 
SubhaÑ 321 
SubhÈsitÈ 160 
Subhe 54 
Subhehi 227 
SumahÈ 375 
Sumukha 399 
Sumedho 238 
SurakaÒÒaÑ 435 
SurajjakaÑ 112 
SurammaÑ 548 
Suruddho 464 
Surosito 187 
SuvaÓÓakambutalavaÔÔa- 
   succhavi 217 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SuvaÓÓacande’ttha 437 
SuvaÓÓacÊravasane 311 
SuvaÓÓarÈjÊhi 55 
SuvaÓÓasaÑkaccadharÈ 101 
Suve 273 
SusaÑvihitakammantaÑ 106 
Susa~gahitantajano 123 
SusaÒÒaÑ 322 
SusaÒÒatÈnaÑ 90 
Susandhi 217 
SusambandhasiraÑ 345 
SusammaÔÔhÈ 167 
SusunÈgasÈdise 437 
SussoÓÊ 166 
SuhadaÑ 82 
Suhadayo 120 
SuhemÈ 389 
S|tova 123 
SeÔÔhasammatÈ 439 
SeÔÔho 238 
SetaÑ 71 
Seneva 25 
SenopiyÈ 101 
SeyyÈ 101 
Seyyo 188 
Selassa 236 
SesiÑ 75 
So 120 
SokaÑ 179 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SokaÔÔÈya 95 
SokhyaÑ 218 
Socati 149 
SoÓÓabyamhanilayÈ 494 
Sotassa 7 
SotthÈnaÑ 30 
SotthiÑ 31 
SopavÈhanaÑ 169 
SobbhaÑ 19 
SobhaÒjanÈ 433 
Sobhare 217 
SosetvÈ 5 
SoÄasussadÈ 289 
SoÄÈrapaÒÒÈÓo 323 
SvÈgataÒca 372 

[ Ha ] 
HaÑsagaggarÈ 100 
HaÑsap|gehi 10 
HaÒÒate 111 
HatthattaÑ 370 
HatthiyÈnaÑ 336 
HatthÊ 437 
HadayantarassitÈ 493 
HanÈma 527 
HaniÑsu 202 
HaneyyuÑ 486 
HantÈraÑ 292 
Hanti 185 
HantuÑ 186 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ha ] 
HantvÈ 328 

[ Ha ] 
Himaccaye 321 

Handa 435 HimavatÈ 210 
Harantiyeva 166 HimavÈ 65 
HariÑsu 321 HiraÒÒaÑ 397 
Haritarukkhe 169 HiriyÈ 86 
HareÓukÈ 433 HirÊmanÈpi 20 
Hasana 452 HÊnatto 290 
HÈpito 212 HutÈ 238 
HÈsaÑ 119 Huto 212 
HÈsamÈno 81 HeÔhayitvÈ 153 
HÈsayantÈ 342 HemakappanavÈsasÈ 276 
HiÑsaÑ 258 HemacandanagandhinÊ 166 
HiÑsayaÑ 258 HemaÒca 447 
HitÈ 239 HemasuttacÈ 389 
HitÈhitaÑ 536 Hessati 95 
HitvÈ 548 HessÈmi 75

 



  

JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 
 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkiccaÑ tassa karoti 468 
AkkhaÓavedhi 137 
AkkhiÑ nikhanati 467 
AguÓaÑ dhanu 466 
Aggi 483 
AggidÈnassa phalaÑ 515 
AggisÈladÈnassa phalaÑ 515 
AjjhÈroho paÒcayojana- 
   satiko 501 
AÒjanapabbata 444 
AticÈrinÊnaÑ 
   nirayadukkhatÈ 286, 293-4 
AtthaÑ tassa na carati 468 
Adinnassa ÈdÊnavÈ pubbe 223 
AdhammikarÈjÈnaÑ ÈdÊnavÈ 103 
AdhammikarÈj|naÑ 
   nirayadukkhatÈ 284-5, 291 
Anatthassa caraÓaÑ 468 
AnatthacarÈni vatth|ni cha 466 
Anotatta 444 
AparÈpariyavedanÊyakammena 
   mutto nÈma natthi 134 
Abhijaccabala 127-8 
AbhiÓhaÑ dvÈre tiÔÔhati 468 
AbhipÈrakasenÈpatissa 
   jÈtiÔÔhÈnaÑ 221 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Amaccabala 127-8 
AmbaphaladÈnassa nissando 2 
Ambilarasa 506 
AraÒÒarukkham|lasuÒÒÈgÈresu 
   nÈbhiramanti 297 
Arahaddhajo nÈma 
   avajjhar|po 51 
ArahantadhÈtucetiya 135 
AriyapaÔir|paka 90 
Ala~kÈraÑ 465 
AlambusÈya vilÈso 165-6 
AvaÓÓaÑ tassa bhaÓati 468 
AviccaÑ bhÈsati 467 
AvissÈsanÊyapuggalÈ 455-6 
AsÊtimahÈtherÈnaÑ 
   abbhantaro A~gulimÈlo 
 495 
AhetukavÈdÊ 241 

[ Œ ] 
ŒgataÑ nÈbhinandati 468 
ŒturatÈ 466 
ŒdÈsadussamaÓÉanÈnuyoga- 
   manuyuttasÊlÈ 467 
ŒnandagijjharÈjassa 
   itthÊnaÑ dosakathÈ 484-5 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
Œnandamacchassa na~guÔÔhaÑ 
   paÓÓÈsayojanaÑ 501 
Œnando paÒcayojana- 
   satiko 500 
Œnando paÒcasatayo- 
   janiko 502 
ŒrÈmagamanasÊlÈ 467 
ŒsÈ devaccharÈ 417 
ŒsÈ dakkhiÓadisÈya 424 

[ I ] 
IÓaparibhoga 268 
ItthÈgÈrÈ 200 
Itthiyo nÈma lolÈ 97 
Itthiyo maccu nÈma 391 
ItthÊ 483, 486-7 
ItthÊnaÑ accÈcÈrÈ cattÈlÊsa 467 
ItthÊnaÑ alikavacanaÑ 457 
ItthÊnaÑ avajÈnana- 
   kÈraÓÈni aÔÔha 466 
ItthÊnaÑ ÈvudhÈ paÒca 464 
ItthÊnaÑ kaÓhasappasira- 
   sadisakÈraÓÈni paÒca 483 
ItthÊnaÑ dupp|rÈ tisso 465 
ItthÊnaÑ dosÈ 455-6-7-8-9, 
 460-1-2-3 
ItthÊnaÑ paduÔÔhÈ paÒcavÊsa 468 
ItthÊnaÑ padosÈharaÓÈni nava 467 
ItthÊnaÑ mÈyÈ 205 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ I ] 
ItthÊnaÑ dosakathÈ 489, 
 490-1-2 
IdaÑ me puÒÒaÑ 
   sabbaÒÒutaÒÒÈÓappaÔi- 
   vedhÈya paccayo hotu 53 
Isisi~ga 162 
IssarakatavÈdÊ 241 

[ U ] 
UkkaÓÔhitaÑ 423 
UkkaÓÔhitabhikkh|naÑ vesÈ 297 
UccaÑ bhÈsati 467 
UccÈrapassÈvaÑ abhiÓhaÑ 
   gacchati 468 
UcchedavÈdÊ 241 
UÓhaÑ 423 
UÓhÊsapaÔÔa 282 
Udakapabbata 39 
UpaÉÉh|posathakammassa 
   nissando 1 
UpanÈhaÑ 423 
UpanÈhitÈ 483 
Uposathakammassa phalaÑ 173 
Ubhohi kacchehi sedÈ 
   muccanti 297 
UmmÈdantiyÈ ÈghÈÔa- 
   bandhanaÑ 222 
UmmÈdantiyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 221 
UmmÈdantiyÈ pubbakammaÑ 222 
UmmÈdantiyÈ pubbapatthanÈ 223 
UmmÈdantiyÈ purimabhavo 222-3 
UmmÈdantiyÈ mÈtÈpitaro 221 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U ] 
UmmÈdantiyÈ r|pasobhaÓaÑ 
 225-6-7-8 
UyyÈnagamanasÊlÈ 467 
UssadanirayÈ aÔÔhavÊsasataÑ 289 
UssadanirayÈ soÄasa 283 
�ruÑ pidahati 467 
�ruÑ vivarati 467 

[ O ] 
OÔÔhaÑ upalikhati 467 

[ Ka ] 
KakkÈ paÒca 321 
KacchaÑ dasseti 467 
KacchÈni thanÈni a~gÈni 
   dasseti 468 
KaÒcanapabbata 444 
KaÒcanamÈlasetacchattaÑ 
   paÒcayojanÈvaÔÔaÑ 410 
KaÔiÑ cÈleti 467 
KaÔukarasa 506 
KaÔÔhena pathaviÑ vilikhati 467 
KaÓÓapÈvuraÓakinnarÈ 447 
KaÓÓamuÓÉaka 444 
KataÒÒ| katavedÊnaÑ visesÈ 156 
Kata’manukaroti 467 
Kapi 530 
KappaÔÔhikasÈlarukkho 
   sattayojaniko 444 
KamalÈnaÑ bhedÈ 449 
KammakammaphalÈnaÑ 
   saddahanaÑ 178 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KammasarikkhakavipÈka 2 
KalahÈnaÑ v|pasamatÈ 442 
KasÈvarasa 506 
KÈmasaggÈni cha 129 
KÈmÈnaÑ ÈdÊnavÈ 221 
KÈmÈ hatthikuÓap|pamÈ 270, 
 271-2 
KÈyadarathaÑ 423 
KÈsagahana 47 
KÈÄasuttanirayassa dukkhatÈ 288 
KiccaÑ tassa na karoti 468 
KinnarÈnaÑ bhedÈ 447 
KilantabhÈvaÑ 423 
KilesasedÈ muccanti 297 
KÊÄati kÊÄÈpeti 467 
KukkuÄanirayo yojanasa- 
   tappamÈÓo 152 
KuÒjaro 483 
KuÓÈladaha 444 
KuÓÉalinÊ 121 
Kummo 530 
KulaggÈni tÊÓi 129 
KusarÈjassa s|dÈkaraÓaÑ 310 
Kusa, pabhÈvatÊnaÑ  
   pubbavatthu 306 
KusarÈjakumÈrassa 
   cetopaÓidhi 300 
KusarÈjakumÈrassa 
   pubbapatthanÈ 306 
KusarÈjassa kumbhakaranaÑ 308 
KusarÈjassa 
   nandÊrÈgadukkhatÈ 314 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 606 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KusarÈjassa naÄakaraÓaÑ 309 
KusarÈjassa 
   mÈlÈkÈrakaraÓaÑ 309 
KusarÈjassa  
   sinehavÊmaÑsanaÑ 312 
K|ÔaÔÔa-amaccÈnaÑ 
   paribhedakaraÓaÑ 242 
K|ÔaÉÉakaraÓassa ÈdÊnavo 2 
KodhaÑ 423 
KodhanatÈ 483 
KontisakuÓakinnarÈ 447 
Koleyyakasunakha 497 

[ Kha ] 
Khagga 282 
KhattavijjavÈdÊ 241 
KhÈrikarasa 506 
KhÊram|laÑ sahassaÑ 135 
KhÊrasalÈkabhattassa phalaÑ 515 
KhujjÈya gajjitagÈthÈ terasa 117 
KhujjÈya palobhanakaraÓaÑ 316 
KhujjÈya saÒcarittakaraÓaÑ 316 
KhemÈmahesiyÈ supinaÑ 377 

[ Ga ] 
Gandhabba 120 
GandhamÈdana 65 
GabbhapÈtakÈnaÑ  
   nirayadukkhatÈ 286, 293 
GahanÈni cha 47 
GuyhabhaÓÉakaÑ saÒcÈleti 467 
GoÓaÑ 466 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
GodhÈ 530 
GhoravisatÈ 483 

[ Ca - Cha ] 
Cakkaviddha 138 
CandakinnarÈ 447 
Candadevaputto 408, 410 
Candimapassapabbata 39 
CiravissÈsikopi 
   anatthakÈrakÈ 483 
Cumbati cumbÈpeti 467 
C|ÄakÈÄapabbata 39 
Chaddanta 444 
Chaddantadahassa pamÈÓaÑ 38 
ChaddantanÈgassa ubbedho 53 
ChaddantanÈgassa pamÈÓaÑ 38 
ChaddantanÈgassa vedanÈ 53 
ChÈtabhÈvaÑ 423 

[ Ja - ©a ] 
JÈtasatto amaraÓadhammo 
   nÈma natthi 33 
JÈlaroruvanirayassa 
   dukkhatÈ 288 
JiÓÓatÈ 466 
JivhaÑ nillÈleti 467 
JotipÈlakumÈrassa 
   Èbhogo 139 
©ÈtikulagamanasÊlÈ 467 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ta - Tha ] 
TandiÑ ÈlasiyabhÈvaÑ 423 
TÈpananirayassa dukkhatÈ 289 
TiÓagahana 47 
TiÓahaÑsa 379 
Tittakarasa 506 
Timi~galo sahassa- 
   yojaniko 501 
Timinando 
   paÒcayojanasatiko 501 
Timirapi~galo sahassa- 
   yojaniko 501 
TiyaggaÄa 444 
TiracchÈnagatÈ 
   suvaÓÓavaÓÓÈ cha satta 378 
TiracchÈnabhavane 
   uposathavÈso na sampajjati 173 
Tirivacchagahana 47 
Tilakakka 321 
Tulasigahana 47 
ThanaÑ dasseti 467 
Thutima~galakathÈ 418 
Theyyaparibhoga 267 

[ Da ] 
DadÈti 467 
Dabbagahana 47 
DaliddatÈ 466 
DahÈ satta 444 
DÈnasÈlÈyo paÒca cha 408, 552 
DÈyajjaparibhoga 268 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈrakaÑ ulla~ghati 
   ulla~ghÈpeti 467 
DÈrudÈnassa phalaÑ 515 
Dijampati 487 
DiÔÔhigatikÈ paÒca 260 
Dibba-ambavanaÑ tiyojanikaÑ 10 
Dibba-ambassa rasavisesÈ 4, 5 
DisodisaÑ gantvÈ pekkhati 468 
DÊghaÑ assasati 468 
DukkhaÑ vedayati 468 
DujivhatÈ 483 
Dupp|rÈni cattÈri 487 
DumakinnarÈ 447 
DullabhÈ cattÈro 221 
DussaÑ paÔibandhati 467 
DussaÑ muÒcati 467 
D|re mitto 466 
DevakaÒÒÈyo catasso 424 
DevakinnarÈ 447 
DevaccharÈ aÉÉhateyya- 
   koÔisa~khÈ 410 
DevanagaraÑ dasasahassa- 
   yojanaÑ 410 
DevalokÈ cavanadhammÈnaÑ 
   pubbanimittÈni paÒca 297 
Devo devÈsane 
   nÈbhiramati 297 

[ Dha ] 
DhanuggahÈ cattÈro 137 
DhammacariyagÈthÈyo dasa 130-1 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 608 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Dha - Na ] 
DhammayÈga 58 
Dh|maroruvanirayassa  
   dukkhatÈ 288 
DhenuÑ 466 
Nakhena nakhaÑ ghaÔÔeti 467 
Nacca, gÊta, vÈdita, rodana,- 
   vilasita, vibh|sitena 
   jagghati 467 
NadÊtitthagamanasÊlÈ 467 
NandatÈpasassa  
   iddhinimmÈnaÑ 334 
NarasÈsanakathÈ 130-1 
NÈgarÈjassa abhisapakathÈ 91 
NÈbhiÑ dasseti 467 
NÈradassa itthÊnaÑ 
   dosakathÈ 487-8 
Nikkha 59 
NikkhantapÈdÈ visikhÈ- 
   nucÈrinÊ hoti 468 
NimittapÈÔhaka 314 
NirayÈ chattiÑsasataÑ 289 
NirayÈnaÑ dukkhatÈ 283-4-5-6-7 
NirayapÈlakaraÒÒo 
   ÈÓÈpavattaÔÔhÈnaÑ 290 
Nirojassa ÈdÊnavÈ 118 
NillokanasÊlÈ 467 
Nihatabhogo hoti 468 
NÊcaÑ bhÈsati 467 

[ Pa ] 
PaÒcapÈpiyÈ garahamocana- 
   karaÓaÑ 477 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PaÒcapÈpiyÈ pubbadosÈ 476 
PaÒcapÈpiyÈ supinanimittaÑ 478 
PaÒcapÈpÊ 476 
PaÒcapÈpÊvatthu 475 
PaÒcapÈpÊ sakalajambudÊpe 
   pÈkaÔÈ 479 
PaÒcasikhassa tajjanaÑ 
   sunakhavesena 414 
PaÒcasikhadevaputta 408, 410 
PaÒÒÈbalaÑ seÔÔhaÑ aggaÑ 128 
PaÒÒÈbala 127-8 
PaÔivissakehi santhavaÑ 
   karoti 468 
PaÔhamakappikakÈle 
   itthili~gasseva paÔhamaÑ  
   pÈtubh|taÑ 392 
PaÓÉitamÈnÊ 253 
PaÓÉukambalasilÈsanaÑ 
   saÔÔhiyojanaÑ 410 
PaÓÉurÈjaputtÈ paÒca 457 
PaÓÉuhaÑsa 379 
PatÈpananirayassa dukkhatÈ 289 
PatidevatÈ sambulÈ 92 
Patha, uppathÈnaÑ visesÈ 283 
PadalakkhaÓamantaÑ 512 
PabbajjÈ nÈma BuddhÈdÊhi  
   vaÓÓitÈ 192 
PabbajitÈ nÈma khattiyÈva 513 
PabbatÈ satta 39 
PabbatÈ satta Himavante 444 
PabhÈvatiyÈ akkosanaÑ 310-1 
PabhÈvatiyÈ jÈtiÔÔhÈnaÑ 302 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
PabhÈvatiyÈ pubbapatthanÈ 306 
PabhÈvatiyÈ mÈtÈpitaro 302 
PabhÈvatiyÈ sattakhaÓÉa- 
   karaÓaÑ 309 
PabhÈvatiyÈ  
   sinehavÊmaÑsanaÑ 312 
PabhÈvatiyÈ sÊse |kÈya 
   vicinanaÑ 316 
PamattatÈ 466 
ParakulagamanasÊlÈ 467 
Parakule na vÈsetabbÈni 
   cattÈri 466 
ParadÈrikÈnaÑ 
   nirayadukkhatÈ 286, 293-4 
ParapurisasaddaÑ 
   sutvÈ kaÓÓasotaÑ  
   vivaramodahati 468 
ParammukhÊ nipajjati 468 
ParikkhÈrÈ aÔÔha 268 
ParidahitvÈ sayati 468 
ParibhogÈ cattÈro 268 
ParivattakajÈtÈ ku~kumiya- 
   jÈtÈ honti 468 
Palitakesadassanassa 
   saÑvegÈ 189 
PavuÔÔhaÑ na sarati 468 
PÈkahaÑsÈ 379 
PÈdukÈ 282 
PÈdena pÈdaÑ akkamati 467 
PÈnÊyapipÈsaÑ 423 
PÈpasahÈyako 466 
PÈraÑ nÈvÈ 466 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa - Pha ] 
PÈramiyo dasa 186 
PiÔÔhi-Ècariya 496 
PiÓÉÈnaÑ sÈvajjÈnavajjatÈ 267 
PitughÈtakammaÑ nÈma 
   bhÈriyaÑ 279 
PitughÈtakÈnaÑ niraya- 
   dukkhatÈ 285, 291-2 
PuttapatthanÈ 298 
PubbekatavÈdÊ 241 
PurÈÓasanthata 486 
Pekkhati 467 
PetÈnaÑ dukkhaÑ 10 
PesuÓaÑ 423 
PorÈÓako vaÑso 445 
PorisÈdo manussacoro 510 
Phalikapabbata 444 

[ Ba ] 
BalaÑ paÒcavidhaÑ 127-8 
BalaÑ bÈlassa vadhÈya hoti 128 
Balikammassa karaÓaÑ anu- 
   saÑvaccharaÑ 228 
BÈhubala 127-8 
BuddhapaÔimÈkaraÓassa  
   nissando 330 
BuddhÈ nÈma akÈraÓe sitaÑ 
   na karonti 57 
Bhogabala 127-8 
BodhisattÈ nÈma 
   nilloluppacÈrino 380 
BrÈhmaÓa 487 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Bha ] 
BhakkhitabbayuttakasattÈ  
   paÒca 530 
Bhaginiyoti 
   ariyavohÈro 453 
BhamukaÑ ukkhipati 467 
BhariyaÑ nissÈya  
   yuddhakaraÓaÑ 479 
BhariyÈ 466 
BhariyÈ ÒÈtikule 466 
BhariyÈnaÑ dukkhaÑ 190-1-2 
BhariyÈ nÈma sÈmikÈnaÑ 
   atthabahulÈ 37 
BhuÒjati bhuÒjÈpeti 467 
BhojaputtÈ vanibbakÈ 185 

[ Ma ] 
MakkaÔamaÑsassa 
   khÈdanaÑ 248 
MajjapÈyinÊ 467 
MaÓipabbata 44 
MaÓipassapabbata 39 
MaÓiratanÈnaÑ ÈnubhÈvo 331 
Mattikakakka 321 
MattikÈpiÓÉadÈnassa phalaÑ 476 
Madhurasa 506 
ManussÈ nÈma upÈyakusalÈ 380 
ManosilÈtalaÑ saÔÔhi- 
   yojanikaÑ 444 
ManosilÈhaÑsÈ 379 
MaraÓassa abhayÈnakasatto 
   nÈma natthi 32 
MahallikÈ 486 
MahÈ-avÊcinirayassa dukkhatÈ 288 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MahÈ-avÊcinirayassa pamÈÓaÑ 288 
MahÈkÈÄapabbata 39 
MahÈtimirapi~galo 
   sahassayojaniko 501 
MahÈnadiyo paÒca 444 
MahÈnirayÈ aÔÔha 289 
MahÈ-amaccÈnaÑ yuddha- 
   samathakaraÓaÑ 479 
MahÈmacchavatthu 500-1-2 
MahÈmacchÈ cha 500 
MahÈmoggallÈnassa aparÈ- 
   pariyavedanÊyakammaÑ 113 
MahÈmoggallÈnassa 
   dhÈtucetiyakaraÓaÑ 135 
MahÈmoggallÈnassa 
   parinibbÈnaÑ 134 
MahÈmoggallÈnassa 
   sÈdhukÊÄanasabhÈ 134 
MahÈsattassa parakkamatÈ 329 
MÈÓavakakinnarÈ 447 
MÈtalidevaputto 408, 410 
MÈtÈpitu-upaÔÔhÈnaÑ nÈma   
   puÒÒaÑ  
   saggasaÑvattanikaÑ 345 
MÈtÈpitu-upaÔÔhÈnassa 
   ÈnisaÑso 345 
MÈtÈpituguÓÈnaÑ 
   ÈnubhÈvo 30 
MÈtÈpituposakassa phalaÑ 550 
MÈtÈpit|naÑ aparajjhanassa 
   ÈdÊnavÈ 113-4 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
MÈtugÈmo atitto 
   tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ 465 
MÈtugÈmo aparisuddha- 
   hadayo 307 
MÈtugÈmo dhuvasÊlo 
   nÈma natthi 495 
MÈtughÈtakÈnaÑ 
   nirayadukkhatÈ 285-6, 292 
MÈtuposakabhikkhu 330 
MÈtuyÈ guÓÈ 350 
MÈtuyÈ niyyÈtanaÑ rajjaÑ 307 
MÈlÈ milÈyanti 297 
Mittacora 486 
Mittadubbhikammassa 
   ÈdÊnavÈ 70, 76-7 
MittadubbhitÈ 483 
MuddhatÈ 466 
MusÈvÈdakammassa 
   ÈdÊnavÈ 78, 91, 118 
MethunaÑ 465 
Methunadhammassa ÈdÊnavÈ 209 

[ Ya - Ra ] 
YakkhÈnaÑ lakkhaÓÈni 35 
YÈcati 467 
YÈnaÑ 466 
Rajatapabbata 444 
RaÒÒÈ nÈma agatigamanaÑ 
   na kÈtabbaÑ 113 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RaÒÒo hÊna~gatÈ nÈma 
   ananucchavikÈ 381 
RattavatthadÈnassa nissando 222 
RathakÈra 444 
RasataÓhÈgiddhikassa ÈdÊnavo 
 501-2, 504, 510 
RasaharaÓinhÈr|ni 
   sattasahassÈni 4, 310, 497 
RasÈ satta 506 
RÈgarattassa ÈdÊnavo 508 
RÈjakakudhabhaÓÉÈni paÒca 282 
RÈjakulaÑ nÈma bahudosaÑ 
   bahupaccÈmittaÑ 241 
RÈjadhammÈ dasa 116, 122-3-4 
RÈjÈ 483, 486-7 
RÈjÈ nÈma musÈvÈdaÑ 
   nivÈraye 118 
RÈjÈno nÈma 
   subhÈsitadubbhÈsitaÒÒ| 368 
RukkhÈnaÑ bhedÈ 449 
R|padassanamattena sattÈnaÑ 
   seÔÔhÈdibhÈvo ÒÈtuÑ na 
   sakkÈ 149 
RoruvÈ dve 288 

[ La ] 
LaÒjagahaÓassa ÈdÊnavÈ 2 
LaÒjanaggÈhak|ÔaÔÔa- 
   karaÓassa doso 2 
LoÓakakka 321 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ La - Va ] 
LoÓarasa 506 
Lohitapakkhandikarogassa 
   bhesajjaÑ 476 
VaÓÓaÑ tassa na bhaÓati 468 
VatthadÈnassa nissando 223 
VatthÈni kilissanti 297 
VanakÊÄanassa ÈdÊnavo 24 
VÈdÈnaÑ bhindanaÑ 250-1-2 
VÈlabÊjanÊ 282 
VÈlavedhi 137 
VÈsipharasudÈnassa phalaÑ 515 
Vijambhati 467 
VijÈyanaÑ 465 
VidhurapaÓÉitassa puttÈ tayo 63 
Vinamati 467 
Vilajjati 467 
Vilasati 467 
VilomamÈcarati 468 
VivÈdaÑ 423 
ViviccaÑ bhÈsati 467 
Vejayanto yojana- 
   sahassubbedho 410 
VemÈniko asÊtihattha- 
   tÈlakkhandhappamÈÓo 2 
Verabandhanassa  
   ÈdÊnavÈ 22, 40, 56 

[ Sa ] 
SakalajambudÊpo nassissati 
   surÈpÈnena 14 
Sakkasaddassa atthuddhÈro 146 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sakkassa dhÊtaro catasso 417 
Sakkassa vaÑsÈ 408, 410 
Sa~ghÈtanirayassa dukkhatÈ 288 
Saccakammassa phalaÑ 98-9 
SajÈtikakhÈdanÈnaÑ 
   vinÈsakÈraÓÈni 508-9 
SaÒjÊvanirayassa dukkhatÈ 287 
SatÈrahagÈthÈyo 523 
Sattis|lanirayo 
   tigÈvutappamÈÓo 153 
Saddavedhi 137 
SaddhÈdevaccharÈ 417 
SaddhÈ pacchimadisÈya 424 
SaddhÈpupphÈni milÈyanti 297 
SadvÈraÔÔhÈyinÊ 467 
SapattÊnaÑ antarakaraÓaÑ 478 
Sappo 483 
Sabbakiccesu anuvattanatÈ 466 
Sabbadhana-anuppadÈnatÈ 466 
SamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
   katÈparÈdhÈnaÑ niraya- 
   dukkhatÈ 283-4, 290-1 
SamaÓabhadrÈni aÔÔha 267, 269 
Samuddo 487 
Saragahana 47 
SarapaÔibÈhana 138 
Sarapaduma 138 
SarapÈkÈra 138 
SarapÈsÈda 138 
SarapokkharaÓÊ 138 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SaramaÓÉapa 138 
Sararajju 138 
SaralaÔÔhi 138 
Saravassa 138 
Saravedhi 137-8 
SarasippÈni dvÈdasa 138 
SarasopÈna 138 
SarÊre dubbaÓÓiyaÑ 
   okkamati 297 
Sallaka 530 
Sasaka 530 
SasalakkhaÓaÑ 
   kappaÔÔhiyaÑ 34-5 
Sahassanetta 145 
SÈkiyakoliyÈnaÑ 
   akkosanaÑ 441 
SÈkiyakoliyÈnaÑ 
   kalahakÈraÓaÑ 441 
SÈdh|naÑ aparajjhanassa 
   ÈdÊnavÈ 141-2 
SÈnupabbata 444 
SÈmikassa pavÈsaÑ vaÓÓeti 468 
SÈmikavattaÑ ap|rentÊnaÑ 
   nirayadukkhatÈ 286-7, 294 
SÈmiparibhoga 268 
SÈsanÈ cavanadhammÈnaÑ 
   pubbanimittÈni paÒca 297 
SÈsapakakka 321 
SirasaÑ bandhati 467 
SirÊdevaccharÈ 417 
SirÊ pÈcÊnadisÈya 424 
SivirÈjassa jÈtiÔÔhÈnaÑ 221 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SivirÈjassa vippalapakathÈ 
 225-6-7-8-9 
SÊtaÑ 423 
SÊlavatthÈni kilissanti 297 
SÊhapapÈta 444 
Sutasoma 496 
SutasomarÈjassa parivÈrÈ 516 
Sutasomassa assamapadaÑ 201 
Suddhavattharatta- 
   kambalÈnaÑ nimittaÑ 261 
SudhammasabhÈ 
   paÒcayojanasatikÈ 410 
SudhÈ bhuttÈ dvÈdasa 
   pÈpadhamme hanati 424 
SunakhamahÈnirayo 
   tigÈvutappamÈÓo 153 
Sunakhassa jÊvitadÈnaÑ 244 
SurÈdhuttassa ÈdÊnavo 505-6 
SurÈpÈnaÑ nÈma kadÈ  
   uppannaÑ 13 
SurÈpÈnassa ÈdÊnavÈ 
 14, 16-7-8-9 
SurÈsoÓÉatÈ 466 
SuvaÓÓapassapabbata 39 
SuvaÓÓabimba 301 
SuvaÓÓavÊthi saÔÔhiyojanaÑ 410 
SuvaÓÓahaÑsassa 
   r|pasobhaggatÈ 381 
SuvaÓÓahaÑsÈ 379 
S|karikÈdÊnaÑ 
   nirayadukkhatÈ 287, 294 
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PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Ha ] 
S|riyadevaputta 408, 410 
S|riyapassapabbata 39 

Hi~gulikapabbata 444 

Setacchatta 282 
Himavantassa pacchima- 

SetahaÑsa 379 
   passe hi~gulitalaÑ 444 
Himavantassa purimapasse Sonuttarassa 
   suvaÓÓatalaÑ 444    dukkantÈragamanaÑ 47 
Himavanto tiyojana- Sonuttaraluddassa 
   sahassavitthato 443    r|palakkhaÓaÑ 43 
Himavanto paÒcayojanasa- Sonuttaro paÒcannaÑ 

   hatthÊnaÑ balaÑ dhÈreti 47    tubbedho 444 
HimavÈ 65 [ Ha ] 
HirÊdevaccharÈ 417 HaÑsÈ nÈnÈvidhÈ 379 

Haliddikakka 321 HirÊ uttaradisÈya 424

 



   

JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 
 

NÈmÈnaÑ anukkamaÓikÈ 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
A~garaÔÔha 335 
A~gÊrasa (tÈpasa) 142 
A~gulimÈla 37, 553 
AjÈtasattu 278-9, 296 
Ajitakesakambala 
   (diÔÔhigatika) 260 
Ajjuna (rÈjaputta) 457 
Ajjuna (rÈjÈ) 142, 150, 
 153, 455, 457-8 
AjjhÈroha (mahÈmaccha) 501 
AÒjana (pabbata) 140, 444 
AÒjanagiri (pabbata) 140 
AÔÔhaka (rÈjÈ) 142-3-4 
AnurÈdha (pura) 269 
Anuruddhatthera 69, 161, 440, 553 
Anusissa (tÈpasa) 140-1, 
 145, 147, 161 
Anotatta (daha) 341, 417, 
 444 
AbhipÈraka (kumÈra) 221 
AbhipÈraka (senÈpati) 
 222-3-4-5-6-7-8-9, 
 230-1-2-3 
AriÔÔhapura (nagara) 221, 223 
Arinasattu (kumÈra) 27 
Arindama (kumÈra) 260, 263 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A - Œ ] 
Arindama (rÈjÈ) 265-6, 269, 
 278 
AlambusÈ (devaccharÈ) 
 162, 164-5-6 
AlÊnasattu (kumÈra) 23, 27, 37 
AvantiraÔÔha 141, 337 
AssakaraÔÔha 337 
Œnanda (gijjharÈjÈ) 454 
Œnanda (mahÈmaccha) 500-1-2 
Œnandatthera 22, 69, 132, 161, 
 188, 202, 240, 260, 331, 
 354-5-6-7-8 
ŒsÈ (devaccharÈ) 417, 424, 
 426-7, 436 
ŒÄÈra (kuÔumbika) 174-5, 
 178, 187-8 

[ I - U ] 
Indapattha (nagara) 58, 60, 69, 
 496, 512, 524 
Isigili (pabbata) 133 
Isisi~ga (tÈpasa) 162, 164- 
 5-6, 203-4-5-6, 211, 220 
UttarapaÒjÈla (nagara) 22, 103 
Udakapabbata 39 
UdÈyitthera 161 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ U - E - O ] 
Udicca (brÈhmaÓa) 240 
UppalavaÓÓÈ (therÊ) 12, 37, 
 132, 240, 440 
UmmÈdantÊ (seÔÔhidhÊtÈ) 
 222-3-4-5, 228-9, 
 230-1-2-3, 240 
EÄika (kumÈra) 455, 462 
OkkÈka (rÈjÈ) 297-8, 
 301-2-3 

[ Ka ] 
KaccÈyana 161 
KaÒcana (pabbata) 444 
KaÓÉarÊ (rÈjÈ) 472 
KaÓÓamuÓÉa (daha) 444 
KaÓÓaveÓÓÈ (nadÊ) 173 
KaÓhÈ (rÈjadhÊtÈ) 457 
KapiÔÔha (assama) 140 
KapiÔÔha (vana) 139 
KapiÔÔhÈrÈma 120 
Kapilavatthu (nagara) 441, 443-4 
KapilaraÔÔha 22, 35, 103 
KammÈsadamma (nigama) 553 
Karampiya-acela 78-9 
KarampiyapaÔÔana 78 
Kalappacullaka (nigama) 140 
KalÈbu (rÈjÈ) 142, 150 
KassakabrÈhmaÓa 69 
Kassapa (Buddha) 223 
Kassapatthera 69, 161, 188, 
 202, 440, 553 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
KÈkavatÊ (devÊ) 455 
KÈra (rukkha) 153 
KÈli~garaÔÔha 152 
KÈli~ga (rÈjÈ) 142 
KÈsirÈjÈ 496 
KÈsiraÔÔha 13, 40, 203, 240 
KÈsika (gÈmaka) 69 
KÈÄadevila (tÈpasa) 140-1 
KÈÄasutta (niraya) 288 
KÈÄahatthÊ (senÈpati) 498, 
 500, 502-3-4, 507-8, 510, 
 550, 553 
KinnarÈ (aggamahesÊ) 472-3-4-5 
Kisavaccha (tÈpasa) 119, 
 140-1-2, 161 
KuÓÈla (daha) 440, 444, 
 449, 450 
KuÓÈla (sakuÓa) 445-6-7- 
 8-451-2, 454-5 
KuÓÉalinÊ (sakuÓÊ) 115, 121, 
 126, 132 
KumbhavatÊ (nagara) 30, 141 
Kuru~gadevÊ (rÈjadhÊtÈ) 455, 
 461-2 
KururaÔÔha 58, 496, 512, 524 
KulavaÉÉhana (seÔÔhi) 196, 202 
Kusa (rÈjakumÈra) 300, 302 
Kusa (rÈjÈ) 305, 309, 312 
KusÈvatÊ (nagara) 297, 303, 313 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Ketaka (rÈjÈdhÈnÊ) 153 
KoÓÉaÒÒa (tÈpasa) 149 
Korabya (rÈjÈ) 496 
Kolarukkha 441 
Kolita 161 
Koliya (nagara) 441, 443 
Kosala (raÔÔha) 334 
Kosala (rÈjÈ) 102, 114, 
 334, 455 
Kosikiga~gÈ (nadÊ) 2 
Kosiya (tÈpasa) 420, 422- 
 3, 429, 430, 432, 434-5, 439 

[ Kha ] 
KhantivÈdÊ (tÈpasa) 142 
Khujja (paricÈraka) 457-8-9 
KhujjÈ (paricÈrikÈ) 305, 309, 
 312, 314, 326, 331 
KhujjuttarÈ 202, 331 
Khema (nesÈda) 379 
Khema (sara) 378-9, 380 
Khemaka (ludda) 380, 384, 394 
KhemÈ (aggamahesÊ) 377-8, 
 396, 406 
KhemÈ (nadÊ) 210 
KhemÈ (bhikkhunÊ) 407 

[ Ga ] 
Ga~gÈ (nadÊ) 417 
GandhatindukadevatÈ 103 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga - Gha ] 
Gandhatinduka (rukkha) 103 
GandhamÈdana (pabbata) 206, 417 
GayÈ (pokkharaÓÊ) 413 
Gijjhak|Ôa (pabbata) 355 
GodhÈvarÊ (nadÊ) 139, 140, 
 142-3 
Gotama (Buddha) 355-6-7 
Ghanasela (pabbata) 141 

[ Ca ] 
Candaka (pabbata) 173 
CandÈdevÊ (aggamahesÊ) 189, 
 194, 202 
Candimapassa (pabbata) 39 
Cittak|Ôa (pabbata) 359, 360, 366, 
 370, 378, 380, 382, 508 
CittalatÈvana (uyyÈna) 417 
C|ÄakammÈsadamma (nigama) 37 
C|ÄakÈÄapabbata 39 
C|ÄasubhaddÈ (kareÓukÈ) 38-9, 
 40, 52 

[ Cha ] 
Chaddanta (daha) 38-9, 40, 46, 57, 
 444 
Chaddanta (nÈgarÈjÈ) 37, 39, 45 
ChaddantavÈraÓa 37 
Channa (amacca) 377, 407 
ChaÄa~ga (kumÈra) 455, 462 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ja ] 
Jambuka (sakuÓa) 115, 126, 132 
Jayaddisa (kumÈra) 23 
Jayaddisa (rÈjÈ) 23, 24, 31, 32 
Jayampati (rÈjakumÈra) 300 
JÈlaroruva (niraya) 288 
JÊvaka (vejja) 278 
JÊvakambavana (uyyÈna) 278-9 
Jetavana (vihÈra) 22, 37, 78 
 407 
JotipÈla (kumÈra) 135-6- 
 7-8-9 

[ Ta - Tha ] 
TakkasilÈ (nagara) 26, 172, 240, 
 279, 515 
TÈpana (niraya) 289 
TiÓa (haÑsa) 379 
Timi~gala (mahÈmaccha) 501 
Timirapi~gala (mahÈmaccha) 501 
Timinanda (mahÈmaccha) 500 
Timbaru (tittha) 413 
TiyaggaÄa (daha) 444 
TiriÔivaccha (seÔÔhi) 221-2 
Th|pÈrÈma (vihÈra) 269 

[ Da ] 
DakkhiÓÈpatha 141 
DaÓÉakÊ (rÈjÈ) 30, 119, 141, 
 150 
Dantapura (nagara) 152 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
DÈyapassa (uyyÈna) 280, 282 
Dibbacakkhuka (tÈpasa) 35 
DÊghÈvu (kumÈra) 263, 273-4 
Duyyodhana (kumÈra) 172 
Devadatta 57, 69, 91, 278, 
 355-6 
Devala 161 
DoÓa (tittha) 413 

[ Dha ] 
DhataraÔÔha (haÑsa) 378 
DhataraÔÔha (haÑsarÈjÈ) 359 
DhanantevÈsÊ (paricÈraka) 462 
DhanaÒcayakorabya (rÈjÈ) 58, 60 
DhanapÈlaka (hatthÊ) 358 
Dh|maroruva (niraya) 288 

[ Na ] 
Nakula (rÈjakumÈra) 457 
Nakula (rÈjÈ) 455, 457 
Nanda (kumÈra) 332-3 
Nanda (tÈpasa) 335, 337 
Nanda (brÈhmaÓa) 24-5-6, 515, 
 526, 553 
Nandakam|laka (pabbhÈra) 262 
Nandanavana (uyyÈna) 417 
NÈrada (tÈpasa) 140-1, 161, 
 417, 419, 440, 454 
NÈÄaka (gÈma) 133 
NÈÄÈgiri (hatthÊ) 355-6-7-8-9 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NÈÄikera (rÈjÈ) 142, 150, 
 152 
NigaÓÔhanÈÔaputta  
   (diÔÔhigatika) 260 
Nigrodha (rukkha) 39 
NiÄinikÈ (rÈjadhÊtÈ) 204-5, 208- 
 9-220 

[ Pa ] 
PakudhakaccÈna (diÔÔhigatika) 260 
PaÒcapÈpÊ (kuladhÊtÈ) 475-6, 479 
PaÒcÈla (rÈjÈ) 22, 24, 103 
PaÒcÈlacaÓÉa (purohita) 472, 
 475 
PaÒcÈlacaÓÉa (brÈhmaÓakumÈra) 
 455, 463 
PaÓÉara (nÈgarÈjÈ) 79, 80 
PaÓÉaraka (nÈgarÈjÈ) 82-3, 88 
PaÓÉu (haÑsa) 379 
PaÓÉukambala (silÈsana) 162 
PatÈpana (niraya) 289 
Pabbata (tÈpasa) 140, 161 
PabhÈvatÊ (rÈjadhÊtÈ) 302-3-4- 
 5, 307-8, 310-1-2, 324 
PÈkahaÑsa 379, 380 
PÈricchattaka (rukkha) 299 
Pi~gala (sunakha) 241, 244, 260 
Pi~giyÈnÊ (aggamahesÊ) 480 
PuÓÓamukha (sakuÓarÈjÈ) 
 448, 451-2, 454-5 
Pubbaka (pÈsÈda) 198 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] 
P|raÓakassapa (diÔÔhigatika) 260 
PorisÈda (rakkhasa) 27-8, 31, 
 37, 510-1-2, 514, 517, 553 

[ Pha - Ba ] 
Phalikapabbata 444 
Baka (rÈjÈ) 475, 479 
BÈrÈÓasÊ (nagara) 5, 13-4, 
 60, 69, 70, 78, 377, 407 
BÈrÈÓasÊ (rÈjÈ) 3, 40, 
 59, 70, 188, 377 
BÈvarika (rÈjÈ) 479 
Bodhi (kumÈra) 240 
Bodhi (paribbÈjaka) 242-3, 
 247, 260 
Brahmadatta (kumÈra) 279, 496 
Brahmadatta (rÈjÈ) 5, 13, 69, 78, 
 107-8-9, 180, 189, 279, 280 
BrahmavaÉÉhana 
   (nagara) 332, 334 

[ Bha ] 
BhadrakÈra (brÈhmaÓa) 61, 63, 69 
BhÊmaratha (rÈjÈ) 142, 144 
BhÊmasena (rÈjaputta) 457 
BhÊmasena (rÈjÈ) 455, 457 

[ Ma ] 
MakkhaligosÈla (diÔÔhigatika) 260 
MagadharaÔÔha 173, 335 
Magadha (rÈjÈ) 172, 261 
Macchariyakosiya (seÔÔhi) 
 408-9, 411, 414, 417 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Majjha (rÈjÈ) 119, 140 
Majjhimadesa 141 
MaÓipabbata 444 
MaÓipassa (pabbata) 39 
Madda (rÈjakula) 40 
MaddaraÔÔha 302 
Manoja (rÈjÈ) 332, 334- 
 5, 339, 354 
MallaraÔÔha 297 
MallikÈdevÊ (mahesÊ) 92, 102 
MahÈ-aÔavÊ 140 
MahÈkammÈsadamma (nigama) 37 
MahÈkÈÄapabbata 39 
MahÈpatÈpana (rÈjÈ) 118 
MahÈtimirapi~gala  
   (mahÈmaccha) 501 
MahÈmoggallÈna 69, 161, 
 133-4, 202, 440 
MahÈvÊci (niraya) 288 
MahÈsÈla (vana) 39 
MahÈsubhaddÈ (kareÓukÈ) 
 38-9, 40 
MahÈsenagutta 196, 202 
MahiÑsaka (raÔÔha) 153, 173, 359 
MÈta~ga (tÈpasa) 119 
MissÈ (devaccharÈ) 163 
MigÈjina (uyyÈna) 70-1, 515, 
 548 
MithilÈ (nagara) 174 
MeÓÉissara (tÈpasa) 140, 161 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ya - Ra ] 
YudhiÔÔhila (rÈjaputta) 457 
YudhiÔÔhila (rÈjÈ) 455, 457 
Rajatapabbata 444 
RathakÈra (daha) 444 
Rasaka (bhattakÈraka) 499, 
 500, 510 
RÈjagaha (nagara) 172, 261, 356 
RÈma (kumÈra) 30 
RÈhula (kumÈra) 202, 277 
RohiÓÊ (nadÊ) 441 

[ Va ] 
VaruÓa (tÈpasa) 13 
VaruÓa (rÈjÈ) 28 
Videha (raÔÔha) 174 
Vidhura (brÈhmaÓa) 59, 60, 63, 69 
VisÈkhÈ (vihÈradÈyikÈ) 12, 13 
Vissakamma (devaputta) 201 
Vejayanta (pÈsÈda) 410 
Vejayanta (ratha) 437 
Vessantara (sakuÓa) 115-6, 
 119, 121, 132 
VeÄuvana (vihÈra) 69, 356-7, 
 359, 377 

[ Sa ] 
SaÑkicca (kumÈra) 279, 280-1 
SaÑkicca (tÈpasa) 282, 296 
Sa~khapÈla (nÈgarÈjÈ) 173, 
 177, 180-1-2, 188 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
Sa~khapÈla (daha) 173 
Sa~ghÈta (niraya) 288 
SaccatapÈpÊ (samaÓÊ) 455-9 
SaÒcaya (kumÈra) 62-3 
SaÒcaya (mÈÓava) 69 
SaÒjÊva (niraya) 287 
Sattuddaya (mahÈpaduma) 40 
SaddhÈdevaccharÈ 417, 424, 
 428, 436 
Sabbamitta (rÈjÈ) 14, 15 
SamaÓaguttaka (cora) 133 
Sambhava (kumÈra) 62-3, 65, 69 
SambhulÈ (aggamahesÊ) 92-3, 
 95, 97, 99 
Sarabha~ga (isi) 142-3-4 
 147, 152, 160 
SasapaÓÉita 34 
Sahadeva (rÈjÈ) 455, 457 
Sahadeva (rÈjaputta) 457 
SÈketa (nagara) 14 
SÈgala (nagara) 302-3, 
 307, 359 
SÈgala (rÈjÈ) 359 
SÈtodikÈ (nadÊ) 140 
SÈnupabbata 444 
SÈriputtatthera 37, 69, 132-3, 
 161, 188, 202, 240, 
 354, 357, 407-ÈdipiÔÔhesu 
SÈlissara (tÈpasa) 140, 161 

NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] 
SÈvatthi (nagara) 12, 14, 
 37, 407, 442 
Sineru (pabbata) 12 
SirÊ (devaccharÈ) 417, 424, 
 430, 436 
Sivi (kumÈra) 221 
Sivi (rÈjÈ) 221, 239, 240 
SiviraÔÔha 221 
SÊlavatÊ (aggamahesÊ) 297-8, 
 303 
SÊhapapÈta (daha) 444 
SÊhamukha (kuÓÉala) 473 
Sucirata (brÈhmaÓa) 58-9, 60, 
 65, 67, 69 
SujÈta (kuÔumbika) 503-4, 508 
Sutasoma (kumÈra) 189, 
 190-1, 496 
Sutasoma (rÈjÈ) 37, 201-2, 
 512-3-4, 517, 553 
Sudassana (nagara) 189, 202 
SudhammÈ (devasabhÈ) 162 
Sunanda (sÈrathi) 224-5, 240 
SubhaddÈ (aggamahesÊ) 40, 43, 
 47-8, 52 
SubhaddÈ (kareÓukÈ) 50-1, 
 54-5 
SubhaddÈ (rÈjadhÊtÈ) 40 
Sumukha (haÑsasenÈpati) 359, 
 360, 382, 363-4, 
 366-7, 370, 380 
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NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko NÈmÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SuraÔÔha (janapada) 140 SoÓuttara (nesÈda) 37, 
SuvaÓÓa (pabbata) 39 

 43-4, 46-7, 55-6 SuhemÈ (haÑsÊ) 389 
Soma (kumÈra) 189 S|riyapassa (pabbata) 39 

Seta (haÑsa) 379 Somadatta (uparÈjÈ) 197, 202 
SoÓa (kumÈra) 332-3 

[ Ha ] SoÓa (paÓÉita) 337-8-9, 
Hi~gulika (pabbata) 444  344, 346-7, 349, 353 

SoÓaka (Paccekabuddha) 263, Himavanta 2, 38, 162, 175, 227, 
 265, 269, 272  240, 332, 345, 378, 
Sotthiya (kula) 504-5-6 

 417, 420-ÈdipiÔÔhesu 
HirÊ (devaccharÈ) 417, 424, 436

Sotthisena (upajÈrÈ) 92-3, 
 97, 99, 102 

 



   

JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 
 

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 ] 
AkantaÑ kantumicchasÊti = Akanto kantamicchasÊti (SÊ, SyÈ, I) 312 
AkaraÑ = Akara (SyÈ) 71 
AkhÈÓumÈ = AkhanimÈ (SÊ, SyÈ, I) 179 
AguÓaÒÒussa = AÒÒÈÓassa (SÊ, SyÈ, I) 246 
AccÈcaratÊti = AccÈvadatÊti (SÊ, SyÈ, I) 470 
AccÊti = AggÊti (I) 224 
AcchÈma = IcchÈma (SÊ, SyÈ) 79 
Ajja = Ajjato (SyÈ, Ka) 543 
AÒÒato = AÒÒaÑ (Ka) 411 
AÒÒassa = AÒÒissÈ (SÊ) 471 
AÔÔha = Satta (I) 302 
AÔÔhasatapalasuvaÓÓapÈtiparikkhittaÑ = AÔÔhasatapalasuvaÓÓa- 
 pÈtipakkhittaÑ (SyÈ, I, Ka) 401 
AtacÈni nippaÓÓÈni = AvÈkÈni nibbasaÓÈni (SÊ) 
 AkÈcÈni nikkaÓÔakÈni (I) 
 ApÈkÈni nibbaÓÈni (SyÈ) 216 
AticiÓÓo = Atikkanto (SÊ, SyÈ, I) 282 
Aticirampi = AtiretacÈraÑ (Ka) 19 
Atipageva = KÊva pageti (SÊ, SyÈ, I) 165 
AtirasabhesajjaÑ = Ati-issarabhesajjaÑ (SÊ, I) 447 
AttanÈ ca so = AttÈva taÑ (SÊ, SyÈ, I) 89 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Attano = AttanÈ (SÊ) Attanova (Ka) 8 
AtthÈya = Atthena (I, Ka) 51 
Atricca kocchanti = Atricchakocchanti (SÊ, SyÈ, I) 435 
Atha = Athassa (SÊ, SyÈ) 53 
Atha vÈ = Atha (SÊ, SyÈ, I) 271 
AdÈrabharaÓo = ŒdÈrÈharaÓe (I) DÈrakabhÈvena (Ka) 306 
Addharatta-a~gayutte = AddharattÈla~katayutte (SÊ, SyÈ, I) 548 
Adhi-ÈvaraÑ = AdhivaraÑ (SÊ, SyÈ) 337 
Adhigatayasasobhaggasa~khÈtÈ = AdhigatayasaggalÈ- 
 bhaggasa~khÈtÈ (SÊ, SyÈ) 156 
AdhigamÈti = AdhigatamhÈti (SÊ, SyÈ, I) 347 
Adhicca = Aticca (SÊ, I) 422 
AdhomaggÈdÊhi = AdhomukhÈdÊhi (SyÈ, Ka) 292 
AnacchariyaÒcetaÑ = AnucchaviyaÒcetaÑ (Ka) 7 
AnatthacarÈni = AnatthacÈrinÊ (SÊ, SyÈ) 466 
AnatthacarÈnÊti acaritabbÈni atthÈni = AnatthacÈrinÊti 
 anÈsiÑsitabba-atthÈ (SÊ, I) 470 
AnÈkaro = AnÈcÈro (Ka) 129 
AnÈÄiyÈti anÈÄhÈ = AnÈÄiyÈti anaÄhÈ (SyÈ) AnÈÄhiyÈti na ÈÄhikÈ (I) 101 
Anutappateti = AnutappatÊ tanti (SÊ, SyÈ, I) 26 
Anutappate tvaÑ = AnutappatÊ taÑ (SÊ, SyÈ, I) 25 
Anupasa~kamitvÈ = KampetvÈ (SÊ, I) 168 
AnusÈsasi = AnusÈsÊyati (SÊ, I) 403 
An|nÈ = AnÈtho (SÊ, SyÈ) 72 
AndhabÈlÈti = BÈlÈti (SÊ, SyÈ, I) 324 
AndhabÈlÈ pabhÈsasi = Œdu bÈlÈva bhÈsasi (SÊ, SyÈ) 324 
ApaggatÈmhÈti = ApÈgatÈmhÈti (SÊ) ApagatÈmhÈti (SyÈ) 
 AvÈgatÈmhÈti (I) 86 
Aparisuddhahadayoti = AsuddhÈsayoti (I) 307

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 625 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AppamÈdena = AppamÈdÈ hohÊti (Ka) 96 
Abbh|tÊti = Abbh|ti (SÊ, I) 312 
“AbhipÈrako”tissa = AhipÈrakotissa (SÊ, I) AbhipÈdakotissa (Ka) 221 
Abh|taviÔÔho = Abh|tavaÔÔito (SyÈ) 482 
Amaccaparijanehi = AmaccaparijanÈpi (Ka) 29 
AmaccÈ = AmaccasahassÈni (SyÈ) AmaccasahassaÑ (Ka) 472 
AmhÈkaÑ = TumhÈkaÑ (SÊ, SyÈ, I) 199 
AraÔÔhabhÈvo = VinaÔÔhabhÈvo (SÊ, SyÈ, I) 142 
“Arinasattun”ti = AdÊnasattanti (SÊ) AlÊnasattanti (SyÈ) 
 AdÊnasattunti (I) 27 
AlambanatÈya = AnabbhuÓÓatatÈya (SÊ, SyÈ, I) 167 
AvaÔÔhitaÑ = SuvaÉÉhitaÑ (SÊ, SyÈ) 171 
AvanditvÈ = VanditvÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 265 
AvassantattÈ = Avassantassa (SÊ, SyÈ, I) 203 
AvÈcarÊti = AccÈcarÊti (SyÈ) AnÈcarÊti (Ka) 479 
Asambuddhanto = AsambujjhaÑ (SÊ) AsambuddhaÑ (SyÈ, I) 81 
AsambhitÈ = AchambhitÈ (SyÈ) 325 
AsÈdhukammaÑ = AsÈdhukataÑ (SÊ, SyÈ) 239 
AhaÑ = AyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 345 
AhÊratha = AhÈratha (SÊ) AhÈritha (SyÈ) 268 
AhÊrathÈti = AhÈrathÈti (SÊ) AhÈrithÈti (SyÈ) 268 
AhetuÒca pavadanti = HetuÒca apavadanti (SÊ, SyÈ, I) 255 

  [ Œ ] 
Œgacchanti = ŒkaÉÉhanti (SyÈ, Ka) 7 
ŒgatattÈ = Œgato (SÊ, SyÈ) 136 
ŒdiÑ katvÈ = ŒkiritvÈ (Ka) 482 
ŒsamÈnÈti = ŒsasÈnÈti (SÊ, I) 415 
ŒsÈdetvÈ = ŒharitvÈ (Ka) 392 
Œha = Attho (SÊ, I) 405 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ I ] 
IcchitapatthitÈnaÑ = IcchitamicchitÈnaÑ (Ka) 238 
Itipi = IdhÈpi (Ka) 364 
Indapatthanagare = Indapattanagare (SÊ, SyÈ, I) 58 
ImasmiÑ = Ime (SÊ, SyÈ, I) 248 
Ime kira = Ime kiÑ (Ka) 222 
IrÊÓeti = ¢riÓeti (SÊ, SyÈ) 75 
Isippalobhaneti = Isipalobhiketi (SÊ, SyÈ) IsiÑ palobhiketi (I) 163 
IssarakatavÈdÊ = IssarakaraÓavÈdÊ (SÊ, SyÈ) IssarakÈraÓavÈdÊ (I) 241 
  [ U ] 
Utumhi nhÈtÈyÈti = UtusinhÈtÈyÈti (SÊ, I) Utusi nhÈtÈyÈti (SyÈ) 352 
Udakapabbato = Udakapassapabbato (SÊ, SyÈ) 39 
UdapatvÈti = UppatitvÈti (SÊ, SyÈ) 271 
UdÈnasambandhagÈthÈ = UttÈnatthasambandhagÈthÈ (Ka) 273 
Uddayhate = UÉÉayhate (SÊ, I) 204 
Unnatagge = Natagge (I) Vinata-agge (Ka) 321 
UpacchindathÈti = UcchinditthÈti (SÊ, I) 408 
Upacchinnoti =Ucchinnoti (SÊ, I) 408 
UparimadantÈ = HeÔÔhimadantÈ (SÊ, SyÈ) 167 
UpalikhatÊti dantehi upalikhati = PalikhatÊti dantehi likhati (SÊ, I) 
 PalikkhatÊti dantehi palikkhati (SyÈ) 471 
UppalamÈlabhÈrÊti = UppalamÈladhÈrÊti (SÊ, SyÈ) 46 
UppÈÔetvÈ = UddharitvÈ (SÊ, SyÈ, Ka) 2 
UbbÈhetthÈti bÈdhayittha = UbbÈdhetthÈti bhÈdhettha 
 ajjhottharittha (SyÈ) 448 
Ubhoti = UbhÈti (?) 400 
Urantarena = Udarantarena (SÊ, I) 381 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 

Ure = Upari (SÊ, I) 517 

Urena = Udarena (I) 329 

UhasantÊti = �hasantÊti (SÊ, I) OhasantÊti (SyÈ) 493 

  [ � ] 

�naÑ = TalaÑ (SyÈ, Ka) 414 

�rutthambhaÑ = �rukkhambhaÑ (I) �rukampamÈnaÑ (Ka) 24 

  [ E ] 

EkavihÈrikataÑ = EkavihÈrikaÑ (SyÈ, I, Ka) 270 

Ettakena ÔhÈnena = Ettake ÔhÈne (Ka) 129 

EvaÑ = Ekampi (SÊ, SyÈ) 20 

Eva = VaÔÔÈ (Ka) 166 

EvamÈpadiyÈ sati =EvamÈpadi saÑsati (SÊ, I) EvamÈpariyÈsati (SyÈ) 372 

“EÄikakumÈro”ti = EÄakamÈroti (SÊ, I) EÄakakumÈroti (SyÈ, Ka) 462 

  [ O ] 

OtataÑ vitataÑ = OnataÑ vinataÑ (SyÈ, Ka) 178 

Orimantato yÈva pÈrimantÈ = Upari samantato (SÊ, I) 39 

Osannoti = Osinnoti (Ka) 20 

OsiÒcayeti = OsiÒciyÈti (SÊ, SyÈ, I) 488 

  [ Ka ] 

Ka~kapattanti = Ka~khapattanti (SyÈ, Ka) 513 

Kacci’matto = Kacci namatto (SÊ) 402 

KaÉÉhanto = Bandhanto (SÊ, I) 381 

KaÉÉhanto = Bandhanto (SÊ) GhaÔÔento (SyÈ) 360 

KaÓÔakaveÄugumbagahanÈni = KaÓÔakagumbagahanÈni (SÊ, SyÈ) 47 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KaÓÉappamÈÓaÑ = KaÓÔhappamÈÓaÑ (SÊ) 49 
KaÓÉarÊ = KakaÓÉarÊ (Ka) Kinnaro (SyÈ) 472 
KaÓÓapatte = KaÓÓapattena (SÊ) 501 
KaÓÓaveÓÓÈya = KaÓÓapeÓÓÈya (I) 173 
Kateti = Bhavoti (SyÈ, Ka) 541 
Kattabbahomavidh|panÈdiyaÒÒakiriyÈpi = KattabbaÑ habyadh|mÈ- 
 diyaÒÒakiriyÈpi (I) 218 
Kattha SoÓakamaddakkhi = Kattha te SoÓako diÔÔho (SÊ, SyÈ, I) 264 
KatvÈ = KatÈ (SÊ, SyÈ, I) 242 
KathÈya = GÈthÈya (Ka) 167 
KathinÈti = KaÔhinÈti (SÊ, SyÈ, I) 486 
KadalÊsa~khÈtÈ dhajÈ paÒÒÈÓaÑ = KadalÊsa~khÈtaÑ 
 dhajapaÒÒÈÓaÑ (Ka) 205 
KanakabyÈsamocitÈti = KanakaggÈsamocitÈti (I) 167 
Kapi = SÈmi (SÊ, I) SÈvÊ (SyÈ) 530 
Kamati = Kampati (Ka) 15 
KampitÈ = KampitaÑ (SÊ) KampamÈnÈ (I) 539 
KammanibbattÈnaÑ = KappanibbattÈnaÑ (I) 
 KappaÔÔhitanibbattÈnaÑ (SyÈ) 289 
KayiruÑ n|ti etta n|-ti = Kareyyu noti ettha noti (SÊ, I) 472 
KarampiyaÑ = KÈdambiyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 89 
“Karampiya-acelo”ti = Kadambiya-aceloti (SÊ, SyÈ) 78 
KarampiyapaÔÔanaÑ = KadambiyapaÔÔanaÑ (SÊ, SyÈ) 78 
Karissanti = Bhavissati (I, Ka) 142 
KareyyÈti = Kariyateva (SÊ, SyÈ) 430 
KalappacullakanigamaÑ = Lambac|ÄakanigamaÑ (SÊ, SyÈ, I) 140 
Kal|naÑ = KaruÓaÑ (SÊ) KapaÓaÑ (I) 541 
Kassa = Tassa (Ka) 262, 264 
Kassa = Kasseso (I, Ka) 342 
KÈkapaÒÒÈva = KÈkapaÒÒÈya (SÊ, SyÈ) 271 
KÈmadhÈtusamatikkamÈ = KÈmadhÈtusamatikkamena (SyÈ, I, Ka) 494 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KÈyavÈcÈkhiÉÉÈvasena = KÈyavÈcÈcittakÊÄÈvasena (SÊ, SyÈ) 202 
KÈrÈpetvÈ = KhaÓÈpetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 379 
KÈsikamatthannanti = KÈsikapatthiÓÓanti (SÊ) 401 
KiÑ kammamakaranti = KiÑ kammamakarÈti (SÊ) 71 
KiÑ tanti = KiÑ pana tanti (SÊ) 370 
KiÑ bh|tÈ? = KiÑ sutÈ (Ka) 516 
KiÒci sampaÔicchati = Na kiÒci na paÔicchati (SÊ, SyÈ) 237 
KiÓeyya = KÊleyya (SyÈ) 400 
KiÓyÈti = KiÓeti (SÊ, I) Kilyeti (SyÈ) 400 
KilantakÈyo = KilantatÈya (Ka) 307 
KÊÔanti kÊÔaÑ cÈÔikapÈlÈdi = KÊÔanti kÊÔakaÑ cÈÔikapÈlaÑ (SÊ, I) 
 KÊtaÑ vÈti kÊÓitaÑ cÈÔikapÈlantipi (SyÈ) 397 
Kuru~gadevÊ = Kura~gavÊ (SÊ, I) 461 
Kulehi = Kulesu (Ka) 268 
KekÈ = KetakÈ (SyÈ) 433 
KeÓ|ti = VeÓ|ti (SÊ, SyÈ, I) 433 
KetakarÈjadhÈniyaÑ = KekarÈjadhÈniyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 153 
KesaraÑsiyo = Kesato raÑsiyo (SyÈ) KesarasmiÑ (Ka) 442 
KokanudaÒca = KokanadaÒca (SÊ, SyÈ, I) 299 
Ko ne’vÈti ko nu evaÑ = Ko nedhÈti ko nu idha (SyÈ) 420 
KolaÔÔhimadhusÈÄikÈti kolaÔÔhisakuÓÈ = KoyaÔÔhimadhusÈli- 
 kÈti koyaÔÔhisakuÓÈ (SÊ, SyÈ, I) 10 

  [ Kha ] 
KhaÓÉaÑ = BaddhaÑ (SÊ) BandhaÑ (I) 361 
KhattavidÈti = KhattavidhÈti (SÊ, SyÈ, I) 253 
Khandhehi = GaÓehi (SyÈ) KhaÓÉehi (SÊ, I) 384 
KhÈditanti = KhÈditunti (SÊ, SyÈ, I) 529 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Kha ] 
KhilÈnÊti kilÈni = KhÊÄÈnÊti khÊÓÈni (SÊ, SyÈ, I) 218 
KhÊÓe = KhaÓe (SyÈ, I) 417 

  [ Ga ] 
Gajjatha = Gacchatha (SÊ, SyÈ, I) 441 
GaÓÉikaÒca = BhaÓÉikaÒca (Ka) 322 
GatiyÈ = Tava (I, Ka) 249 
GantÈ = GatÈ (Ka) 295 
GantvÈ = AkatvÈ (Ka) 240 
GantvÈ = ParalokagamyÈ (SÊ, SyÈ) 32 
GanthitÈni = AganthitÈni (Ka) 309 
GamitthÈti = ApatthÈti (SÊ, SyÈ, I) 416 
GammamÈgammÈti = KamamÈgammÈti (SÊ, SyÈ, I) 15 
GalitamadamattavÈraÓakumbhe = PaggalitapÈdena 
 mattavaravÈraÓakumbhe (SyÈ) 517 
GilÈnavuÔÔhitanti = GilÈnÈ vuÔÔhitanti (SÊ, SyÈ, I) 456 
GÊveyyaÑ = GÊvaÑ (SÊ, SyÈ, I) 315 
GuhaÑ = GuhÈyaÑ (Ka) 509 

  [ Gha - Ca - Cha ] 
GhanavÈsaÑ = GhanasannivÈsaÑ (SyÈ) GharÈvÈsaÑ (Ka) 539 
Catupatthar|panti = CatumaÔÔhar|panti (SÊ, SyÈ, I) 150 
Carati = Vadati (SÊ, SyÈ, I) 470 
CaritvÈ = KhÈditvÈ (SyÈ) 381 
CaritvÈ = KhÈdetvÈ (Ka) 360 
CÈresi = CÈlesi (I, Ka) 53 
CiradikkhitÈnanti = CiradakkhitÈnanti (SÊ, SyÈ, I, Ka) 145 
Ciraratte = Cirato (SÊ, SyÈ) 57 
ChaÓe kÊÄamÈnÈnaÑ = ChaÓakÊÄÈvasÈne (I, Ka) 12 
ChaÔÔhe = Sattame (SÊ, SyÈ, I) 381 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ja - ©a ] 
JaÔÈsu = Ja~ghÈsu (I) 152 
JÈtimÈmapÊti = JÈtimaÑ apÊti (SÊ, I) 426 
JÈtissaraÒÈÓena = JÈtissaraÒÈÓÈnubhÈvena (Ka) 45 
JÈtu cakkhubhi = JÈtacakkhubhi (SÊ, SyÈ, I) 422 
JÈnanto = NajÈnantopi (I) 167 
JighaÒÒarattinti = DighaÒÒarattanti (I) 430 
JÊvaggÈhaÑ = JÊvamÈnaÑ (SyÈ, Ka) 527 
©atteti = Kanteti (SÊ, I) 526 

  [ ®ha ] 
®hapetvÈ = GahetvÈ (Ka) 289 
®hÈnanti = PÈpanti (SÊ, SyÈ) 259 

  [ Ta ] 
TaÑ = EtaÑ (SyÈ, I, Ka) 418 
TaÑ = GÊtaÑ (SÊ, SyÈ) 262 
TaÑ = Tava (SÊ, SyÈ, I) 529 
TaÑ = Tassa (SÊ, SyÈ, I) 129 
TatÈti vitatÈ = KatÈti vikatÈ (Ka) 364 
Tato = DaharadaharÈ (Ka) 359 
TattakaÑ = SantakaÑ (SyÈ, Ka) 408 
Tattha = TaÑ (I) 189 
Tattha = Tassa (SÊ, SyÈ, I) 271 
Tattha = Tattha atthÊti nidahitaÑ (SÊ, SyÈ, I) 405 
TathÈ taÑ = TathÈyaÑ (SyÈ) 399 
TadatthÈya = TathattÈya (SÊ, SyÈ, I) 531 
“Tan”ti = Etanti (SÊ) Ehi tanti (I, Ka) 10 
TayÈ = MayÈ (SÊ, SyÈ, I) 520 
TayÈ katÈni = Te akatÈni (Ka) 308 
Tayo = Tato (Ka) 145 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TaramÈnar|po’hÈsi = TaramÈnar|po gaÓhÈsi (SÊ, SyÈ, I, Ka) 244 
TaralaÑ = TaraÄaÑ (SÊ) VÈraÓaÑ (SyÈ, I) TaraÓaÑ (Ka) 546 
Tava = TayÈ (SÊ, I) 403 
Tava baddhacaro = TavupaÔÔhÈcÈro (Ka) 347 
TasmÈ = KasmÈ (Ka) 541 
TasmÈ ahaÑ = TassÈhaÑ (Ka) 32 
TasmiÑ = Te (SÊ) 13 
Tassa = Tattha (SÊ, SyÈ) 46 
TassÈ = KiÑ te idanti tassÈ (SÊ, SyÈ, I) 207 
TÈdisÈnaÑ = TÈsÈnaÑ vÈtÈdisadisÈnaÑ (SÊ) 
 VÈtabÈla-andhasadisÈnaÑ (SyÈ) 390 
TÈlavaÓÔaÑ = TÈlapaÓÓaÑ (SyÈ, Ka) 309 
TÈsaÑ sÈmikÈ = TÈ sassÈmikÈ (I, Ka) 108 
TiriÔisa~ghÈ viya = CiriÔisaÑghÈ viya (SÊ, I) 216 
TÊhi dhammehi = Gihidhammehi (SÊ, SyÈ) 489 
Tuttatomarehi = Kuntapatodehi (Ka) 356 
Tum|lanti = Bhim|lanti (I, Ka) 44 
TulÈ ca kÈje ca = TulÈdhÈre ca (SÊ, SyÈ) 49 
Tena = Te (I, Ka) 14 
Tena kÈraÓena vÈ akÈraÓena vÈ = Tena kÈraÓena (SÊ, SyÈ) 272 
TvaÑ aÒÒaÑ = TvaÑ kathaÑ aÒÒaÑ (SÊ, SyÈ) 263 

  [ Tha - Da ] 
ThirasÊlepi = VarasÊlepi (Ka) 464 
ThokaÑ kaÓÉuyitvÈ = AÓÉaÑ vicinitvÈ (SÊ, SyÈ) 316 
DaÔÔhukÈmo, ahaÑ tattha gantvÈ = DaÔÔhukÈmo, 
 gacchÈmissa (SÊ, SyÈ, I) 263 
DadeyyaÑ = JaheyyaÑ (I) 196 
Dantasudanto = Danto sudanto (SÊ, I) 359 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
DamanaÑ = VinayanaÑ (SÊ, I) 495 
DasavatthukaÑ = SavatthukaÑ (I, Ka) 429 
DasavatthukÈ cetanÈ = SavatthukÈ (Ka) PavattitacetanÈ (SyÈ) 403 
DassanaÔÔhÈne = UpaÔÔhÈne (SÊ, SyÈ) 189 
DaÄhabhattÊhi = DaÄhamittehi (Ka) 71 
DaÄhamantaÑ = DaÄhamittaÑ (SÊ, I) 228 
DÈtuÑ = KhÈdituÑ (Ka) 34 
DÈnÈdivasena = AnnÈdivasena (SyÈ, Ka) 534 
DiÔÔha = DaÔÔhu (SÊ, I) 262 
DiÔÔhÈti = DaÔÔh|ti (SÊ, I) 264 
Dukkhanto = Duggato (SÊ, SyÈ) 254 
Dukkhantoti = Duggatoti (SÊ, SyÈ) 254 
Dukkhavedano = Dukkhayogena (SÊ, I) Dukkhavegeneva (SyÈ) 414 
DukkhitaÑ = DukkhaÔÔitaÑ (Ka) 366 
Devalokena parivattitvÈ = Devalokato nivattitvÈ (SyÈ) 493 
DevasamaÑ brÈhmaÓaÑ = DevaseÔÔha brÈhmaÓaÑ (SyÈ)  
 SeÔÔha brÈhmaÓaÑ (Ka) 438 
DvÈrÈni = RandhÈni (SÊ, SyÈ, I) 400 

  [ Dha - Na ] 
DhanapakÈsanoti = DhammapakÈsanoti (SÊ, SyÈ, I) 347 
DhanalobhatÈya = DhanalolatÈya (SÊ, I) 525 
Dhanasa~khÈtena vÈ = Vanasa~khÈtena (SÊ, I) VaÓÓasa~khÈtena (SyÈ) 6 
DhanÈni = YÈni (SÊ, SyÈ, I) 466 
Dhanukena = JÈÓunÈ (SyÈ, I, Ka) 53 
Dhammagutto = Dhammag| (I, Ka) 233 
DhÈrento = Bharanto (I) 46 
DhÊro = Thiro (Ka) 392 
Na ajjhagÈ nÈgaÒchÊti = Na ajjhagaÒchi, nÈdhigaÒchÊti (SÊ, SyÈ) 271 
Na anvagataÑ = AnvagataÑ (SyÈ, Ka) 186 
“Na katan”ti = Na gatanti (Ka) 363 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
Na karoti = Na karaÑ (SÊ, SyÈ) 322 
Na khÈ = Na kho (Ka) 530 
“Na kho”tveva = NakhÈtveva (Ka) 530 
Na~guÔÔhamattameva dÊghaÑ = Na~guÔÔhaÑ mahÈdÊghaÑ (SÊ, SyÈ) 257 
Na ce = Sace (SÊ, SyÈ) Na ca (Ka) 25 
NajjhagÈgaÒchi = Na ajjhavaÒchi (SÊ, SyÈ) 270 
Na taÑ = NÈyaÑ (SÊ, SyÈ, I) 385 
NadÊdevatÈ = NadÊrakkhadevatÈ (Ka) 3 
Nanandaranti = Nanandananti (SyÈ, Ka) 294 
Na byÈdhe = Na byathe (SÊ, I) 400 
Nava = Dasa (SyÈ) 3 
Na vikantiÑsu = Na kantanti (SÊ, I) 392 
Na vo purimena = Na vo vacanaÑ purimena (SÊ, SyÈ) 149 
NalÈÔanto = NalÈÔante (I, Ka) 342 
Na santhareti = Na santaceti (SÊ, I) 216 
Na hÈpitoti = Na hÈsitoti (SÊ, SyÈ) 212 
NaÄakÈrabhaÓÉÈni = Ala~kÈrabhaÓÉÈni (SÊ, SyÈ) 309 
Nikkayena = Vikkayenapi (SÊ, SyÈ) 25 
NikkhaÒcimaÑ suvaÓÓassa = NikkhaÑ rattasuvaÓÓassa (SÊ, SyÈ) 59 
Nikkhamissa = Nikkhamissati (SÊ, SyÈ, I) 51 
Niccayatoti = Niccayattoti (SÊ, I) 483 
Niccaphalito = NiccaphalattÈ (SyÈ, Ka) 465 
NippaÒÒe = NippuÒÒe (SÊ, SyÈ, I) 316 
Nibbatti = Nipphatti (SÊ, SyÈ, I) 20 
NinnaduÑ = Ninnadu (SyÈ) NinnÈdaÑ (Ka) 50 
NirodhÈhÈrabhojanÈ = NirojÈhÈrabhojine (SÊ, SyÈ) 118 
NivÈsÈpetvÈ = NivattetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 205 
Nisinno = NisinnaÑ (SyÈ, Ka) 459 
Nissandena = Phalena (Ka) 222 
NissaraÓaÑ = PaÔisaraÓaÑ (SyÈ, Ka) 530 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NiÄinike = NaÄinike (SÊ, SyÈ, I) 204 
NÊÄaÑ paÄinaÑ sakuÓÊvÈti = NÊÄaÑ phalinasakuÓÊvÈti (SÊ, I) 
 NiÉÉaÑ phalinasakuÓÊvÈti (SyÈ) 97 
NÊhataÑ = VitataÑ (I) VivaÔaÑ (Ka) 292 
NhatvÈ = PatvÈ (Ka) 307 
NhÈtÈnulittapasÈdhitaÑ = NhÈtÈnulittaÑ pasobhitaÑ (Ka) 552 

  [ Pa ] 
PakuÔÔhÈyÊti = PakatthÈsÊti (SÊ, I) 8 
“PakvatthÈsÊ”tipi = PaccakkhÈsÊtipi (SÊ, I) PakkhatthÈsÊtipi (SyÈ) 8 
PaggaÓhantÈ = GaÓhantÈ (SÊ, SyÈ, I) 552 
PaggaÓhanti = GaÓhanti (SÊ, SyÈ, I) 552 
Pagghari = Paggharati (SyÈ) GaÄi (Ka) 360 
Paccakkhagato = Paccakkhato (Ka) 205 
PaccagamitthÈti = PaccakampitthÈti (SÊ, SyÈ, I) 372 
Paccanti = Pavisanti (I) 294 
PaÒca = Cha (SÊ, I) PaÒca cha (SyÈ) 381 
PaÒcac|ÄakadÈrakena = PaÒcac|ÄakadÈrakassa (Ka) 264 
PaÒca jane varemÊti = PaÒca jane vÈremÊti (SÊ, I) 
 PaÒca jane me vare dehÊti (Ka) 457 
PaÒcadasayojanavitthataÑ = PaÒcayojanavitthataÑ (SÊ, SyÈ, I) 201 
PaÒcapÈpÊ = PaÒcapÈpÈ (SÊ, I) 475 
“PaÒcapÈpÊ”tveva = PaÒcapÈpÈtveva (SÊ, I) 476 
PaÒcasuvaÓÓo = PaÒcatulÈsuvaÓÓÈ (SÊ) PaÒcadasasuvaÓÓÈ (I, Ka) 59 
PaÒcÈvudhoti = PaÒcahatthoti (SÊ, I) 464 
PaÒjare = TiÓapaÒjarena (SyÈ) 381 
PaÒÒavataÑ iva = PaÒÒavatomiva (SÊ, SyÈ, I) 390 
PaÒÒavatÈ’miva = PaÒÒavatomiva (SÊ, SyÈ, I) 389 
PaÒÒÈyameva = PaÒÒÈya me (SÊ) 158 
PaÔippharantÊ = PaÔippharantÊhi (SÊ) 323 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PaÔibandhantiyÈti paÔibandhamÈnÈ = PaÔibaddhantiyÈti 
 paÔibaddhamÈnÈ (SyÈ, I) 459 
PaÔivallantÊti = PaÔivellantÊti (SÊ, I) PaliveÔhentÊti (SyÈ) 486 
PaÔÔhavasÈnugassÈti paÔÔhassa = BaddhavasÈnugassÈti 
 baddhassa (SÊ, SyÈ, I) 479 
PaÓÓavaÓÓÈ = Supa~kavaÓÓÈ (SÊ, SyÈ) 217 
PatibbatÈyÈti = PatibbatÈ sÈti (SÊ, SyÈ) PatibbatÈ yÈti (I) 96 
PatisÊsakaÑ = PaÔisÊsakaÑ (SÊ, SyÈ, I) 49 
PattamÈdÈya = PuttamÈdÈya (SÊ, SyÈ, Ka) 275 
PatvÈ = UpagantvÈ (SÊ) 47 
PatvÈ = GantvÈ (SÊ) 47 
PapÈtassa vasaÑ pattoti vÈ attho = PapÈtassa vasaÑ 
 pattotipi pÈÔho (SÊ, SyÈ) 75 
Pappom|ti = Pappem|ti (SÊ) 58 
Pabr|hi = BravÊhi (SÊ, I) 61 
PabhÈvÊti = PabhÈtÊti (SÊ, SyÈ, I) 210 
PabhÈsampannavaÓÓe = PabhÈsampannavaÓÓine (SyÈ, Ka) 388 
PamÈdinaÑ = PamÈdÊnaÑ (SyÈ, Ka) 492 
PamukhaÑ = PamukhÈ (Ka) 6 
ParaÑ = Yo (Ka) 89 
Paramadhitindriyo = Paramajitindriyo (SÊ, SyÈ) ParimÈritindriyo (I) 162 
Paramadhitindriyo = ParamÈbhijitindriyo (SÊ, SyÈ) 203 
ParamaparipuÓÓaÑ = ParamapaÔicchannaÑ (SÊ, SyÈ) 363 
ParamÈ ca = ParamÈva (SÊ, SyÈ, I) 540 
ParikaÉÉhissantÊti = ParikaÉÉhayantÊti (SÊ, SyÈ, I) 321 
ParikkhittÈ = PurakkhatÈ (SÊ, SyÈ, I) 77 
ParigalitvÈ patati = PatitvÈ parigaÄati (Ka) 153 
PariyÈya = PariyagÈ (SÊ) Paggayha (SyÈ, I) 36 
ParivattessaÑ = ParivatteyyaÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 29 
PalÈpetuÑ vÈ = PalÈyatu vÈ mÈ vÈ (I, Ka) 314 
PasaÑsantesu = HÈsaÑ pattesu (SyÈ) Sampattesu (Ka) 370 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
PasannÈkÈraÑ = PasannakÈraÑ (?) 394 
PasÈsitaÑ = PasaÑsitaÑ (I) 534 
PassanÊti = Passasmani (SÊ, I) 421 
PaharitvÈ = ŒsÈdetvÈ (SÊ, SyÈ, I) 289 
PaÄinattÈ paÄinaÑ sakuÓinÊÄaÑ = PhalinattÈ phalinasakuÓÊ nÊÄaÑ (SÊ, I) 
 PhalinattÈ phalinasakuÓÊ niÉÉaÑ (SyÈ) 97 
PÈÓibhÊti = PÈÓabhÊti (SÊ) 392 
PÈdesu = PÈdam|lesu (SyÈ) 326 
PÈliteti = Pallateti (SÊ, I) PÈlayateti (SyÈ) 258 
PÈva = PÈde (SÊ, SyÈ, I, Ka) 27 
PÈvusamhi pavuÔÔhe = PÈvuse navavaÔÔhe (SÊ, I) 216 
PÈÄinayeneva = PÈÄivaseneva (SÊ, I) 362 
PiÑsareti = SaÑsareti (SÊ, SyÈ) 216 
PiyÈnurakkhÊ = PiyÈnuka~khÊ (SÊ, I) 540 
PiÄandhathÈti = PiÄandhat|ti (SyÈ) 419 
PiÄitÈpi = KhalitÈpi (SÊ, SyÈ, I) 156 
Pupphe uppanne utumhi = Pubbe uppanna-utumhi (Ka) 352 
PubbakaÑ = PupphakaÑ (SÊ, SyÈ, I) 198 
PubbakamhÊti pubbakapÈsÈdassa = PupphakamhÊti 
 pupphakapÈsÈdassa (SÊ, SyÈ, I) 198 
PubbuÔÔhÈyitÈdÊhi = PubbuÔÔhÈyikÈdÊhi (SyÈ, I, Ka) 92 
PurÈÓakasaÔakhÈdako = SurÈkasaÔakhÈdako (SÊ, SyÈ) 19 
Purimabhave = PorÈÓakassa (Ka) 55 
PeÄÈya = SelÈya (SÊ, SyÈ, I) 374 

  [ Pha - Ba ] 
PhuÔÔhatÈya = PuÔÔhatÈya (SÊ, I) 453 
Phuli~gÈnÊti = Puli~gÈnÊti (I) 152 
Baddhacaro = UpaÔÔhacaro (Ka) 348 
Bandhanato = Bajjhanato (SyÈ) 391 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ba ] 
BimbijÈlakasaÒchannanti = BimbajÈlakasaÒchannanti (Ka) 
 BimbajÈlarattasaÒchannanti (SyÈ) 165 
Bile = KhaÓÉe (SÊ, SyÈ, I) 319 
ByattabhÈvaÑ = VeyyattibhÈvaÑ (SÊ, SyÈ, I) 273 
ByathitaÑ = Byadhanti byadhitaÑ (Ka) 384 
ByathitÈ = ByathitaÑ (SÊ), ByÈdhitaÑ (I) 539 

  [ Bha ] 
BhakuÔiÑ = Bh|kuÔiÑ (SÊ, SyÈ, I) 313 
BhakkhasÈdÊhi = BhakkhasÈrÊti (Ka) 19 
Bha~gavibha~ge = Bhaggavibhagge (SÊ, SyÈ, I) 147 
Bhajanato = AjÈnato (Ka) 438 
BhamikaÑ = BhamarikaÑ (SÊ, I) BhamaracakkaÑ (SyÈ) 517 
BhayaÔÔitÈti = BhayadditÈti (SÊ, SyÈ, I) 54 
BhariyÈdhamme = Ariyadhamme (I, Ka) 551 
BhariyÈ’bhipÈrakassa = BhariyÈ ahipÈrakassa (SÊ, I) 
 BhariyÈbhipÈdakassa (Ka) 225 
BhÈradhÈti = BhÈratÈti (SÊ, I) BhÈrathÈti (SyÈ) 336 
BhÈramato = BhÈramatto (SÊ, SyÈ) 348 
BhÈvitacittÈnaÑ = BhÈvitattÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I) 507 
BhindiÑs|tipi = ChindiÑs|tipi (I) 329 
Bh|taviÔÔho = Bh|tÈvaÔÔo (SyÈ, I) 482 

  [ Ma ] 
MaÑ = TaÑ (SyÈ, Ka) 316 
MaÑ = Mama maÑsaÑ (SÊ, SyÈ) 206 
MakaciÑ = MukhaÑ (SÊ) 461 
MajjharaÒÒo = MejjharaÒÒo (SÊ, SyÈ) 140 
MaÓÉalaÑ = MaÓÉapaÑ (SÊ, SyÈ, I) 137 
MaÓÉalamajjhe = MaÓÉapamajjhe (SÊ, SyÈ) 137 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MatÈti = MutÈti (SÊ, I) 425 
MadayatÊti = ModayatÊti (Ka) 65 
Madda = Mama (SÊ, SyÈ) Maddo (I) 322 
Maddassantepure = Maddassa thÊpure (SÊ, I) 313 
...manuÒÒamÈvakappadeseti = ...manuÒÒapÈvakappadeseti (SÊ, I) 
 ...manuÒÒamanÈpakappadeseti (SyÈ) 449 
ManusÈsasÊti = ManusissatÊti (SÊ, I) 403 
ManussamaÑsato = ManussamaÑsassa (Ka) 547 
ManussamaÑsassa = ManussamaÑsaÑ dasseti (SÊ, SyÈ, I) 541 
MayhaÑ = AyaÑ (I, Ka) 223 
“Mayha satÊ”tipi = Mama santipi (I) 237 
MahapphalÈ hi = MahapphalÈ hi me (I) Mahapphalamhi (Ka) 233 
MahallakakhujjakevaÔÔena = MahallakakhaÒjakevaÔÔena (SÊ) 479 
MahÈtÈlakkhandhappamÈÓaÑ = MahantaÑ tÈlakkhandhappa- 
 mÈÓaÑ (SÊ, SyÈ) 153 
MahÈvÈtamigÈ = PasadamigÈ (Ka) 447 
MahÈsattuhatthattataÑ = MahÈsattuhatthatthataÑ (SÊ, SyÈ, I) 372 
MahÈhatthippamÈÓÈ = HatthikucchippamÈÓÈ (I, Ka) 153 
Mahitthiyanti mahatthaÑ = Mahiddhiyanti mahanta-iddhiyaÑ (SÊ, SyÈ) 
 Mahiddhiyanti mahatthaÑ (I) 159 
MÈ uÒÒÈsi = MÈ maÒÒÈsi (SyÈ, I) 63 
MÈ pamajjÊti = MÈ pamajjÈti (SÊ, SyÈ) 131 
MÈpetvÈ = NÊharitvÈ (SÊ, SyÈ, I) 201 
MÈyida = MÈyidha (I, Ka) 229 
MÈr|hiÑ = MÈruyha (SÊ, SyÈ) 72 
MÈvakena = PÈvakena (SÊ, I) ManÈpakena (SyÈ) 449 
MigavadhaÑ = MigavaÑ (I) MigaÑ vadhÈya (Ka) 23 
MigÈjinaÑ uyyÈnaÑ = MigÈciruyyÈnaÑ (SÊ, I) 
 MigÈciravanuyyÈnaÑ (SyÈ) 515 
MigÈjinaÑ nÈma uyyÈnaÑ = MigÈjira-uyyÈnaÑ (SÊ, I) 70 
MittÈmaccapariby|Ähoti = MittÈmaccaparibb|Ähoti (SÊ, I) 71 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MittiÑ = MettiÑ (SÊ, SyÈ, I) 543 
Mittinti = Mettinti (SyÈ) 543 
MuÒcÈti mucca = MuccÈti muÒca (SÊ, SyÈ, I) 87 
MuddhÈ = PahaÔaÑ (SÊ, SyÈ, I) 96 
MurumurÈyanti = MuramurÈyanti (SÊ) MurumurÈti (I) 
 MuruÑ muruÑ (Ka) 22 

  [ Ya ] 
YaÑ te mudu tena = GhaÔÔe mudukena (Ka) 208 
YaÒÒatantaÑ = YaÒÒatantraÑ (SÊ) YaÒÒa tatra (SyÈ, I) 215 
YaÒÒatantanti = YaÒÒatantranti (SÊ) YaÒÒa tatrÈti (SyÈ, I) 218 
YathÈ = YathÈ vÈ (SyÈ) 465 
YathÈpi assa nagaraÑ mahantaÑ = YathÈpi ayanagaraÑ 
 mahantaÑ (Ka) 85 
YadÈ bherivelÈya = YÈmabherivelÈya (SÊ, I) 
 MajjhimayÈme corehi (Ka) 498 
YantÈpatitvÈna = YaÑ nÈpatitvÈna (SÊ, I) 372 
YamasÈdhananti nirayapÈlakaraÒÒo 
                        ÈÓÈpavattaÔÔhÈnaÑ = YamasÈdhananti 
 nirayaÑ (SÊ, SyÈ, I) 290 
Yasamadamatto = Yasasammatto (SÊ, SyÈ) Yasamatto (I) 277 
YasmÈti = YassÈti (SÊ, SyÈ, I) 543 
Yo esa = So esa (I) So eso (Ka) 65 
YojanaÑ maggaÑ = YojanamattaÑ (Ka) 474 
YojanasatappamÈÓe = TiyojanasatappamÈÓe (SyÈ) 152 
YodhaphalakappamÈÓaÑ = RathaphalakappamÈÓaÑ (Ka) 414 

  [ Ra ] 
RajjitvÈva = BajjhitvÈva (SÊ, SyÈ) 312 
RaÔÔhabhÈrakajeÔÔhaka = RaÔÔhasaraÓakajeÔÔha (SÊ, I) 105 
RaÓaÑ = CuÓÓaÑ (SÊ, I, Ka) 50 
Ratta~kuravanena = Rattakuravakavanena (SÊ, SyÈ, I) 165 
Rattoti = Ratoti (SyÈ) 502 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ra ] 
RamaÓÊyena = Acchariyena (Ka) 339 
RamayaÑ = MayhaÑ (Ka) 214 
Rahade = RuhiraÑ (SÊ, SyÈ, Ka) 74 
RÈjÈ vÈ arÈjÈ vÈti = RÈjÈti vÈ rÈjapurisoti vÈ (Ka) 228 
R|padhÈtuyÈ bhÈvo = R|padhÈtusambhavo (SÊ, SyÈ, I) 494 
R|padhÈtuyÈ bhÈvoti = R|padhÈtuyÈ bhavoti (SÊ) 
 R|padhÈtusambhavoti (SyÈ) 494 
Rodanena = Roditena (SÊ, SyÈ, I) 467 
RoditvÈna = Roditva (SÊ, I) 55 

  [ La ] 
LakkhaÓasammateti = LakkhaÒÒasammateti (SÊ, I) 394 
La~ghamaye’ttha = La~ghimayettha (SÊ, I) 437 
LabhanÈkÈramassa = LabhanakÈraÓamassa (I) 318 
LabheyyÈtha = LabheyyÈma (SyÈ, I) 453 
LÈkhÈrasarattamaÓipavÈlavaÓÓÈ = LÈkhÈrasarattasamÈnavaÓÓÈ (I, Ka) 227 
LuddhÈnanti lubbhÈnaÑ = KhuddÈnanti luddhÈnaÑ (SyÈ) 482 
LobhÈva = LobhÈvaÑ (SÊ, I) LobhÈya (SyÈ) 399 
LomasuddarÊti = LomasundarÊti (SÊ, SyÈ, I) 462 
Lomehi ca = Lomaggehi (SÊ, SyÈ, I) 291 

  [ Va ] 
Vakass|ti = BakÈss|ti (SÊ, SyÈ) VakÈs|ti (I) 257 
VacanapattiyÈyanÈ = VacanapatiyÈyanÈ (SyÈ) 429 
VaÓagandhoti = Pakkagandhoti (SÊ, SyÈ) Pannagandhoti (I) 208 
VaÓÓadhÈturÈsÊhi = VaÓÓadhÈturÈjÊhi (SÊ, I) 447 
VattapadÈnaÑ = VattasamÈdÈnÈnaÑ (Ka) 146 
VatvÈ = Vutte (I) 460 
VatthaÑ = VatthuÑ (Ka) 309 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
Vada taÑ bhaÒjamicchasÊti bhaÒjanti = Vara taÑ bhaÒÒamicchasÊti 
 bhanti (SÊ) Vara taÑ 
 bhuÒjamicchasÊti 
 bhuÒjanti (SyÈ) 336 
VanappatinÊ ca = VanaspatÊni ca (SÊ, I) VanappatiniÒca (Ka) 437 
VanditvÈ = PassitvÈ (SÊ, SyÈ) Passi (I, Ka) 136 
VametvÈ = MocetvÈ (SÊ, SyÈ) VÈmetvÈ (I) 355 
VayappattÈnaÑ = VayappattaÑ (SÊ, SyÈ) 332 
VaruÓÈti = VÈruÓÊti (SÊ, I) VaruÓÊti (SyÈ) 13 
Vavassaggatthe = Upasaggatthe (SyÈ, Ka) 435 
VasavattiniÑ = VasantiÑ (I) 62 
Vasso vuÔÔho = VassÈratto (SÊ) 509 
VaÄavÈmukhayakkhiniyo = Assamukhayakkhiniyo (SyÈ) 447 
VÈ = Ca (SÊ, SyÈ) 200 
VÈÄÈnaÑ = BÈlÈnaÑ (SyÈ) 74 
VikkiÓÈmÊti idaÑ = Naguttameti idaÑ (SÊ, SyÈ, I) 407 
VikkhÊyissanti = Khayissanti (SÊ, SyÈ) 417 
Vituriyati = Vituriya so (SÊ, SyÈ) 48 
VittikÈrena = Vittakarena (I) 6 
ViddhastasenavÈhanÈ = VidhaÑsanasenavÈhanÈ (Ka) 428 
VinÈsabhÈvoti = VinÈbhÈvoti (SÊ, SyÈ, I) 191 
VinÈsabhÈvova = VinÈbhÈvova (SÊ, SyÈ, I) 192 
Vipakkhakanti viddhastapakkhakaÑ = Vipakkhinanti 
 viddhastapakkhinaÑ (SÊ) 271 
Vipariyattanti vipallatthaÑ = VipallaÔÔhanti vipariyattaÑ (SyÈ) 396 
VibhemÊti = VihemÊti (I) 164 
VilaggÈti = VilÈkÈti (SÊ, SyÈ, I) 166 
Vivaramodahati = Vivarati tamodahati (I) 468 
VivaritaÑ = Vivariya (SÊ, SyÈ, I) 214 
VisaÒÒÊ = VisaÒÒo (Ka) 161 
VisamavÈta = VisamadhÈtu (SyÈ) VisavÈta (SÊ, I) 428 
VisamissapÈnaÑ = Visassa thÈlaÑ (SÊ, I) 540 
Vuddho = AÉÉho (SÊ, SyÈ, I) 225 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SaÑyamassa = Seyyassa (I) 377 
SaÑyamÈni = SaÑyamanÊ (SÊ) 216 
SaÑvÈsassa = SambhÈsassa (SÊ, I) 365 
SaÑharati = Sa~gharati (SÊ) 408 
SakaÓÔakakÈÄavettalatÈ = KaÓÔakalatÈ (SÊ, SyÈ, I) 186 
SakaÓÔakakÈÄavettalatÈya = KaÓÔakacitÈ kÈÄavettalatÈ (SÊ, SyÈ) 178 
SakÈse = SakÈsaÑ (Ka) SaÑkÈsaÑ (SyÈ) 419 
SakhilÈhi = SalÊlÈhi (SÊ) 448 
Sakhyanti sakhidhammo = SakkhÊti sakkhidhammo (SÊ, I) 537 
SaggapuraÑ = SaggapadaÑ (SÊ, I) 69 
Sa~khobhesi = ChÈdesi (SÊ, SyÈ, I) 501 
Sa~garanti = Sa~karanti (Ka) 25 
Sa~garo = Sa~karo (Ka) 25 
Sa~gÈhakapakkhe = SambhÈvapakkhe (SyÈ) 385 
Sa~geti = SaÒÒateti (SÊ, I) Ala~kateti (SyÈ) 548 
Sace ca ajja = Sace tvaÑ amma (SÊ) 323 
SaccatapÈpÊ = SaccatapÈvÊ (SÊ, I) PaÒcatapÈvÊ (SyÈ) 459 
SateratÈti = SateritÈti (SÊ, SyÈ, Ka) 15 
Satta mÈsÈ atikkantÈ = Sattamo mÈso (Ka) 326 
Satta rasaharaÓisahassÈni = Satta rasaharaÓisatÈni (I) 4 
Sattusa~ghÈti = Sattasa~ghÈti (SÊ, SyÈ) 85 
Sattusa~ghÈrivÈti = Sattasa~ghÈrivÈti (SÊ, SyÈ) 85 
SadvÈraÔÔhÈyinÊti = PadvÈraÔÔhÈyinÊti (SÊ, SyÈ, I) 470 
SadvÈre = PadvÈre (SÊ, SyÈ, I) 470 
SantakaÑ = SantikaÑ (SyÈ, Ka) 27 
SantakÈti = SantikÈyÈti (I) 237 
Santoti = Santo ca (SÊ, I, Ka) Santova (SyÈ) 526 
Sapattidosavasena = Sapattirosena (SÊ, SyÈ, I) 99 
Sapatte = SÈmante (SÊ, SyÈ, I) 257, 259 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SabbaÑ = SaccaÑ (SÊ, SyÈ, I) 327 
Sabbakiccesu = RattaÑ kiccesu (SÊ, I) 467 
SabbabhÈvoti = SaccabhÈvoti (SyÈ) 483 
Sabbameva = Saccameva (SÊ, SyÈ, I) 327 
Sabbalokaccarito = SabbalokaÑ carako (SÊ, I) 420 
SabbasaÑharaÓe = SabbassaharaÓe (SÊ) SabbaharaÓe (I) 
 SahassapaharaÓe (Ka) 260 
Sabbe = Sabbeva (SÊ, SyÈ, I) 102 
Sabbe cÈti = SabbevÈti (SÊ) 50 
SamatitthÈ = SupatiÔÔhÈ (Ka) 433 
SamÈnagotta = SamÈnagottaÑ (SÊ, SyÈ, I) 440 
SamÈnarattÈ = SamÈnarattÈti (SÊ, SyÈ, I) 463 
Samotatanti = Samonatanti (SyÈ, Ka) 178 
Sampavisanti = SaÑsavayanti (SÊ, SyÈ, I) 292 
SamphassataÑ = Sampassa (SÊ) SampassatÈ (SyÈ) SampassaÑ (I) 87 
SamphassatÈ = Sampassa taÑ (SÊ, I) SampassatÈ (SyÈ) 87 
Sambuddhanto = SambujjhaÑ (SÊ) SambuddhaÑ (SyÈ, I) 81 
SambhÈvitabhÈvo = SambhÈvitasabhÈvo (SÊ, SyÈ) 83 
SammatabhÈvo = SammatasabhÈvo (SÊ, SyÈ) 83 
SammÈpaÔipannampi = SammÈpaÔijaggantampi (SÊ, SyÈ) 346 
Sammukhe = SammukhaÑ (Ka) 5 
SarÊraguhÈsayavaseneva maccu nÈma = SarÊraguhÈyaÑ vasanaka- 
 maccu nÈma (SÊ, SyÈ)  
 SarÊraguhÈyaÑ puna 
 vasanakamaccu nÈma (I) 390 
Sasatthuto = SasaÔÔhako (SyÈ) 34, 35 
SahassaÑ jito = Sahassajito (I) Sahassena jito (SyÈ, Ka) 460 
SÈgalanagare SÈgalo = Sakulanagare Sakulo (SÊ, I) 359 
SÈgalarÈjÈnaÑ = SakularÈjÈnaÑ (SÊ, I) 371 
SÈdu = SÈduÑ (SÊ, I) SÈtaÑ (Ka) 5 
SÈdutaraÑ = SÈdhutaraÑ (SyÈ, I, Ka) 532 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 645 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 

SibyÈ = Sibba (SÊ, I) 231 

SisatÊti hasati = HasisatÊti hesati (SÊ) HiÑsatÊti hessati (I) 

 HasisatÊti hasati (SyÈ) 323 

SÊlavantataÑ = SÊlavantavÈdaÑ (Ka) SÊlavatavÈdaÑ (SyÈ) 482 

Sukhanipphattino = Sukhanibbattino (Ka) 376 

SukhumakaÓhalomacittattÈ = SukhumakaÓhalomÈcitattÈ (SÊ, SyÈ, I) 166 

SucisaccasammatÈti = SucisammasammatÈti (SÊ) 424 

SujayÈti suvayÈ = Sujayoti sucayo (SÊ, I) 89 

SutvÈ = ©atvÈ (SyÈ, I) 454 

SuddÈ = S|tÈ (SÊ, SyÈ, I) 273 

SuddÈ veyyattamÈgatÈti = S|tÈ veyyattimÈgatÈti (SÊ, SyÈ, I) 273 

Subhamhi = Sucimhi (SÊ, I) 547 

SuraÑ deva = SuraÑ pivitvÈ (SÊ, SyÈ) SuraÑ detha (I) 14 

SurÈpiÔÔhakaÑ = SurÈvitthakaÑ (SÊ, I) 459 

Suluddho = Suluddo (SÊ, I) 464 

SuvaÓÓaphaÓikÈ = SuvaÓÓaphalikÈ (SyÈ, Ka) 167 

So = Yo (SÊ, SyÈ, I) 374 

SonuttaraÑ = SoÓuttaraÑ (SÊ, SyÈ) 37 

Sobhasi = Sobhati (SyÈ) 426 

  [ Ha ] 

HatthattaÑ = HatthatthataÑ (SÊ, SyÈ, I) 372 

Hatthi-assarathe = HatthÊ assarathÈ (SÊ, I) HatthÊ assÈ rathÈ (SyÈ) 204 

HatthisÈlaÑ ala~kÈrÈpetvÈ = Hatthima~galaÑ kÈretvÈ (I, Ka) 304 

Hadayena phalitena = Hadaye phalite (Ka) 118 

HanÈma = PÈtema (Ka) 67 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ha ] 
HariÑs|ti = HÈresunti (SÊ, SyÈ) 321 
HaritvÈ = HanitvÈ (SÊ, I) PaharitvÈ (SyÈ) 489 
HarÊyati = DhÈrÊyati (Ka) 220 
HÊnÈ karontena = HÊnÈti kathentena (Ka) 419 
HeÔÔhimadantÈ = UparimadantÈ (SÊ, SyÈ) 167

 



   

JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 
 

GÈthÈs|ci 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkakkasaÑ aggaÄitaÑ 
   muhuÑ muduÑ 214 
Akakkasa~go na ca 
   dÊghalomo 214 
AkallametaÑ 
   vacanaÑ sugatte 419 
AkÈmaÑ vÈ sakÈmaÑ vÈ 312 
Akkodhanassa vijite 233 
AkkhÈtaÑ te mayÈ sabbaÑ 4 
AkhÊlakÈni ca avaÓÔakÈni 213 
AgamÈsi so rahadaÑ 
   vippasannaÑ 177 
AguÓaÑ dhanu 
   ÒÈtikule ca bhariyÈ 466 
AgginÈ viya santatto 74 
Aggi yathÈ tiÓakaÔÔhaÑ 
   dahanto 526 
AccÈbhikkhaÓasaÑsaggÈ 246 
Accho ca kho tassa 
   vaÓaÑ akÈsi 215 
Ajja me sattamÈ ratti 395 
Ajja suveti saÑseyya 67 
Ajjeva kiccamÈtappaÑ 68 
Ajjeva pabbajissÈmi 273-4-5 
Ajjeva rajjaÑ abhisiÒcayassu 27 
AjjhattaÒca payuttassa 127 
AjjhattaÒÒeva saÑseyya 67 
AjjhÈvaramhÈ Nandassa 344 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AjjhenÈni paÔiggayha 11 
AÒÒÈ ca tassa 
   saÑyamÈni catasso 213 
AÒÒÈ ca nÈrÊ taramÈnar|pÈ 180 
AÒÒÈtakaÑ sÈmikehi  
   padinnaÑ 230 
AÒÒÈta’metaÑ avisayhasÈhi 9 
AÒÒe bah| isayo 
   sÈdhur|pÈ 211 
AÒÒo nu te koci naro 
   pathabyÈ 230-1 
AÔÔhamampi  
   bhadramadhanassa 267 
AÉÉhaÑ ÒatvÈ purisaÑ 
   mahaddhanaÑ 490 
AÉÉhummatto udÊresi 390 
AtikÈyo mahissÈso 284 
AticiraÑ nivÈsena 246 
AtisÈyaÑ vatÈgaÒchi 98 
Ato matÈ devavarena 
   pesitÈ 424 
AttanÈ’yaÑ cajitvÈna 368 
Attano ce hi vÈdassa 250-2-3 
AttÈnaÑ ÒÈtÊ udÈhu 
   puttadÈraÑ 517 
AttÈnaÑ nÈtivatteyya 67 
AttÈnurakkhÈya 
   bhavanti he’te 527 
Atthi te daharo putto 273 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Atthi me taÑ atisÈraÑ 404 
Atra cassa hutaÑ hoti 413 
Atha atthe samuppanne 253 
Atha kiÑ dÈni Sumukha 396 
‘Atha’jjuno nakulo 
   bhÊmaseno 455 
Athajjuno niraye sattis|le 427 
Atha’ttakÈrÈni karonti 
   bhattusu 427 
Athabravi brahÈ Indo 162 
AthabravÊ mÈÓavako 264 
Atha va’~ge vÈ Magadhe 336 
Athassa pada’maddakkhiÑ 395 
AthÈyaÑ isinÈ satto 284 
AthÈyaÑ bhassaro pakkhÊ 396 
Athettha kapi mÈgaÒchi 72 
Atho ÉaÑsÈ makasÈ ca 343 
Athopi me amaccesu 371, 402 
Atho bah| vanatodÈ 6 
Atho me sÈdisÊ bhariyÈ 371, 402 
Atho raÔÔhaÑ anuppÊÄaÑ 402 
AduÒca n|na sumahÈ 375 
AduÔÔhassa tuvaÑ dubbhi 91 
Ad|siyaÑ ce 
   AbhipÈraka tvaÑ 231 
AddhÈ aÒÒepi dÈyÈde 506 
AddhÈ apacitÈ tya’mhÈ 405 
AddhÈ eso sataÑ dhammo 361 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AddhÈ tuvaÑ katte 
   hitesi mayhaÑ 232-3 
AddhÈ tuvaÑ mahÈrÈja 234 
AddhÈ Nanda vijÈnÈsi 348 
AddhÈ pajÈnÈsi tuvampi tÈta 215 
AddhÈ piyÈ mayha 
   janinda esÈ 230-1 
AddhÈ maÑ vo hitakÈmÈ 416 
AddhÈ’haÑ vipulaÑ pÊtiÑ 375 
AddhÈ have sevitabbÈ 
   sapaÒÒÈ 188 
AddhÈ hi tÈta 
   satÈne’sa dhammo 28 
AddhÈ hi no bhakkho 
   ayaÑ manÈpo 176 
AddhÈ hi saccaÑ bhaÓasi 164 
AddhÈ hi sabbaÑ 
   AbhipÈraka tvaÑ 233 
AddhÈ hi so bhakkho 
   mama manÈpo 539, 543 
AdhammaÑ paÔipannassa 282 
AdhammacÈrino rÈja 283 
Adhammar|po vata  
   brahmacÈrÊ 112 
Adhammikassa luddassa 529 
Adhammiko tvaÑ 
   PorisÈdakÈ’si 529 
Adhammena tuvaÑ jamma 109 
AdhigamÈ tame ÒÈÓaÑ 347 
AdhiccaladdhaÑ 
   pariÓÈmajaÑ te 182 
AdhipannÈ pisÈcena 94 
AnatthaÑ tassa carati 
   asaÒÒatÈ 468 

 



 GÈthÈs|ci 649 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AnalÈ mudusambhÈsÈ 488 
AnÈyatanasÊlassa 127 
AnÈvakulÈ veÄuriy|panÊlÈ 179 
AnÈvas|raÑ 
   cirarattasaÑsitaÑ 56 
AnikkasÈvo kÈsÈvaÑ 51 
AnukampikÈ patiÔÔhÈ ca 350 
Anujjubh|tena haraÑ  
   mahantaÑ 311 
AnupubbÈ ca te |r| 165 
AnulittÈ candanena 343 
Anusisso ca Œnando 161 
Aneke nirayaÑ pattÈ 164 
AndhÈ sirÊ maÑ 
   paÔibhÈti MÈtali 438 
AnnaÑ pÈnaÑ  
   KÈsikacandanaÒca 81 
AnnaÒca pÈnaÒca 
   pasannacitto 183 
ApaÓÉarÈ lohitantÈ 166 
AparÈ ca nÈrÊ taramÈnar|pÈ 181 
AparÈdhaÑ mahÈrÈja 326 
AparÈdho mahÈbrahme 111 
Api ce daliddÈ 
   kapaÓÈ anÈÄhiyÈ 100 
Api ce labhati mando 127 
Api tvevaÑ gate kÈle 361 
Api tveva mahÈpaÒÒa 362 
Api nÈ’yaÑ tayÈ saddhiÑ 365 
Apucchimha KosiyagottaÑ 126 
ApuÒÒalÈbhaÑ 
   ayasaÑ akittiÑ 541 
ApetalomahaÑsassa 122 
AppamÈdo amatapadaÑ 68, 103 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AppamhÈ appakaÑ dajjÈ 412 
AppÈnubhÈvÈ taÑ  
   mahÈnubhÈvaÑ 183 
Appeva’tthavatiÑ vÈcaÑ 399 
AbbhantaraÑ pure Èsi 245 
Abbhuto vata bho dhammo 63 
Abbh|ti tassa bho hoti 312 
AbyÈyiko hoti sataÑ 
   samÈgamo 549 
AbhikkhaÓaÑ tiÔÔhati  
   dvÈram|le 469 
AbhijaccabalaÑ ceva 127 
AbhijÈtopi ce hoti 127 
AbhinnakaÔÔhosi 
   anÈbhatodako 212 
AbhuÑ me kathaÑ 
   nu bhaÓasi 190 
Amacce tÈta jÈnÈhi 122 
AmanussÈ atibalÈ 285 
AmassujÈto apurÈÓa- 
   vaÓÓÊ 212 
AmbÈ ca sÈlÈ tilakÈ ca 
   jambuyo 209 
Ambe’ttha vippasÈkhaggÈ 9 
Ambho ambho nÈmamidaÑ 
   imissÈ 225 
Ambho ko nÈma so 
   rukkho 206 
AmhÈkaÒceva tÈsaÒca 330 
AmhÈkaÒceva so seÔÔho 374 
AyaÑ isi Sarabha~go tapassÊ 147 
AyaÑ ekapadÊ rÈja 340 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AyaÒca te mÈluvapaÓÓa- 
   santhatÈ 215 
Ayamassa asokavanikÈ 199 
Ayamassa pÈsÈdo 199 
Ayamassa pokkharaÓÊ 200 
AyomayÈ simbaliyo 286 
ArajaÑ rajasÈ vacchaÑ 284 
AraÒÒe me viharato 169 
Arindamoti me nÈmaÑ 266 
Ariyavatta’si vakka~ga 386 
Ariyassa ariyena 
   sameti sakhyaÑ 537 
AriyÈvakÈsosi anariyovÈsi 90 
AriyÈvakÈsosi pasannanetto 175 
Ala~katÈ kuÓÉalino 
   suvatthÈ 143 
Ala~katÈyo padumutta- 
   rattacÈ 100 
AvinicchayaÒÒu atthesu 389 
AvuÔÔhahi rÈjaputtÊ 320 
AsaÑvihitakammantaÑ 104 
AsaÑsayaÑ imaÑ disvÈ 367, 369 
AsÈ loki’tthiyo nÈma 485 
AsiÒca sattiÒca parÈmasÈmi 521 
Asito ca gamissÈmi 73 
Asu brahÈraÒÒacaro 
   mahÈmuni 421 
As| hi yo sammati 
   dakkhiÓaÑ disaÑ 421 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Assatthasseva taruÓaÑ 349 
AssamaÑ parimajjitvÈ 340 
Assamassa ca sÈ dvÈre 206 
Assamassa mama brahme 206 
Assitthiyo ratanaÑ 
   maÓikaÒca 234 
Asso ca sisati dvÈre 323 
AhaÑ khalu mahÈrÈja 374 
AhaÑ gamissÈmi idheva hohi 28 
AhaÑ te pÈricariyÈya 170 
AhaÑ mahindena 
   mahesi pesito 422 
AhaÑ vane m|laphalesanaÑ 
   caraÑ 207 
AhaÑ vo tena kÈlena 56 
AhaÑ sahissaÑ 
   upavÈdametaÑ 232 
AhaÑ SoÓo mahÈrÈja 339 
AhaÑ hi jÈnÈmi janinda etaÑ 224 
AhaÒca kho attano 
   pÈpakiriyaÑ 32 
AhaÒca taÑ ‘dehi 
   varan’ti vajjaÑ 536 
AhaÒca paÔipannosmi 276 
AhaÒca vanamuÒchÈya 94 
AhamaÔÔhako bhÊmaratho 
   panÈyaÑ 144 
Ahu esa kato doso 245 
AhetuvÈdo puriso 254 
Aho vata re purisa 73 
AÄÈra nÈÒÒatra 
   manussalokÈ 185 
AÄÈrapamhehi subhehi 
   vaggubhi 226 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Œ ] 
Œka~khamÈnÈ puttaphalaÑ 350 
Œcariya manuÒÒÈtÈ 405 
Œta~kinaÑ yathÈ kusalo 
   bhisakko 88 
ŒdÈya dantÈni gajuttamassa 55-6 
ŒdiccavaÓÓasa~kÈsÈ 165 
ŒdiyitvÈ garuÑ bhÈraÑ 346 
Œnando ca pamodo ca 351 
Œnando sabbamacchÈnaÑ 502 
ŒnÊto paralokÈva 73 
ŒmantayÈmi nigamaÑ 189 
ŒyatiÑ dosaÑ naÒÒÈya 465 
ŒrÈmasÊlÈ ca uyyÈnaÑ 467 
Œruyha selaÑ bhavanaÑ 
   kinnarÈnaÑ 43, 48 
Œr|ÄhÈ gÈmaÓÊyebhi 274 
ŒrohapariÓÈhena 365 
ŒvaÔÔanÊ mahÈmÈyÈ 488 
ŒvÊ raho vÈpi 
   manopadosaÑ 30 
ŒsÈya khettÈni 
   kasanti kassakÈ 427 
ŒsÈya yanti vÈÓijÈ 
   dhanesino 427 
ŒsÈ visaÑvÈdikasammatÈ 
   ime 428 
ŒsÊtiyÈ nÈvutiyÈ ca gÈthÈ 525 
ŒsÊvisaÑva kupitaÑ 284 
ŒharantudakaÑ pajjaÑ 400 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Œ ] 
Œhu khattavidÈ loke 253 
Œhuneyyo mesi 
   hitÈnukampÊ 233 

[ I ] 
Iccete aÔÔha nirayÈ 283 
Iccete kusale dhamme 403 
IccevaÑ mantayantÈnaÑ 362, 384 
IccevaÑ vutto nesÈdo 388 
Icceva vÈkyaÑ 
   visajjÊ supaÓÓo 88 
IcchÈma assamaÑ gantuÑ 340 
IcchÈmi vo’haÑ 
   sutavuddhi’mattano 526 
Ito ujuÑ uttarÈyaÑ 
   disÈyaÑ 43, 209 
Ito nu bhoto 
   katamena assamo 209 
Ito mayaÑ gantvÈ 
   sakaÑ niketaÑ 176 
ItthÊnamesÈ pavarÈ yasassinÊ 96 
IdaÑ khohaÑ tadÈvocaÑ 98 
IdaÑ ca tuyhaÑ rucitaÑ 197 
IdaÑ te raÔÔhaÑ sadhanaÑ 
   sayoggaÑ 307, 526 
IdaÑ te sutvÈna 
   vigetu chando 502 
IdaÑ vatvÈ giricaro 74 
IdaÑ vatvÈ dhataraÔÔho 376 
IdaÑ vatvÈna pakkÈmi 164, 168, 
 272, 340 
IdaÑ sutvÈ KÈsipati 400 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
IdaÑ sutvÈna nigghosaÑ 398 
IdaÑ hi so brÈhmaÓaÑ 
   maÒÒamÈno 34 
IdaÒca te ruccati rÈjaputta 33 
IdaÒca Sumukheneva 372 
Idamassa ambavanaÑ 200 
Idamassa uyyÈnaÑ 199, 200 
Idamassa kaÓikÈravanaÑ 200 
Idamassa k|ÔÈgÈraÑ 199 
Idamassa PÈÔalivanaÑ 200 
Idampi pÈnÊyaÑ sÊtaÑ 343 
IddhÈni phÊtÈni kulÈni assu 17 
Iddho ca phÊto ca 
   suvaÉÉhito ca 225 
Idha cevÈninditÈ yena 58 
IdhÈgamÈ jaÔilo brahmacÈrÊ 212 
Idheva so sattumaddano 324 
Indassa vÈkyaÑ 
   nisÈmehi kosiya 437 
ImaÑ vÈkyaÑ nisÈmetvÈ 265 
ImasmÈ’haÑ 
   jotirase vanamhi 218 
ImÈ te dhÊtaro satta 330 
ImÈni kira maÑ tÈto 170 
IminÈ n|na asinÈ 322 
Ime Èyanti rÈjÈno 340 
Ime te luddakÈ devi 42 
IsiÑ pucchÈma SaÑkiccaÑ 281 
Isip|gasamaÒÒÈte 8 
IsÊ avaca SaÑkicco 282 
Issaro sabbalokassa 250 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U ] 
UkkaÓÔhitosmi bÈÄhaÑ 197 
UkkÈmukhapahaÔÔhaÑva 341 
UgghaÔÔapÈdo tasito 71 
Ucchijjati ayaÑ loko 252 
UÔÔhÈnapÈricariyÈya 345 
UÔÔhÈya so luddo kharaÑ 
   gahetvÈ 54 
UÔÔhÈhakaÑ cepi alÊnavuttiÑ 484 
UÔÔhehi tvaÑ dhÈti 195 
UÔÔhehi tvaÑ ludda 
   kharaÑ gahetvÈ 52 
UdaggihuttaÑ 
   upatiÔÔhato hi me 422 
UdÊraÓÈ ce saÑgatyÈ 249 
Uddayhate janapado 204 
UddhaggÈ ca adhaggÈ ca 166 
UddharitvÈna maÑ santo 73 
UpaÉÉhaÑ vÈpi rajjassa 336 
UpanÊyatidaÑ maÒÒe 198 
UpamaÑ te karissÈmi 269 
Upasa~kamitvÈ so rÈjÈ 281 
UpassutiÑ mahÈrÈja 104 
Upahacca manaÑ majjho 284 
UpÈyanaÒca te deva 369 
Uppathena vajantassa 282 
Uppalasseva kiÒjakkhÈ 165 
UmmattikÈ nu bhaÓasi 324 
UmmÈdantimahaÑ daÔÔhÈ 226 
UyyÈnabh|miÑ gantvÈna 265 
UyyÈnasampannaÑ 
   pah|tamÈlyaÑ 548 
Urabbhar|pena 
   vakassu pubbe 254 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ U - � ] 
UregaÓÉÈyo bujjhesi 170 
Us|yake duhadaye 117 
UÄÈravaÓÓÈ vata 
   brÈhmaÓÈ ime 415 
�haÒÒate rajaggaÑ avid|re 198 

[ E ] 
EkaÑ me bhakkhitaÑ Èsi 72 
EkaÑva baddhamÈsÊnaÑ 362 
EkamantaÑ nisinnova 281 
Ekamekassa ekekaÑ 330 
EkamekÈya itthiyÈ 487 
EkavÈcampi dvivÈcaÑ 272 
EkÈ ca nÈrÊ taramÈnar|pÈ 180 
EkÈyane taÑ pathe 
   addasaÑsu 184 
Eko caraÑ gogaveso 72 
EtaÑ te anumodÈma 234, 404 
EtadaÒÒÈya medhÈvi 6 
EtadatthÈya rÈjÈno 391 
EtÈ ca aÒÒÈ ca akaÑsu 
   pÈpaÑ 455 
EtÈdisaÑ idaÑ dukkhaÑ 74 
EtÈdise bhaye jÈte 107 
EtÈni sutvÈ nirayÈni paÓÉito 151 
Et| bhavaÑ 
   assami’maÑ adetu 207 
Ete asappurisÈ loke 254-5 
Ete ca sa~gahÈ nÈ’ssu 351 
Ete nÈgÈ upatthaddhÈ 319 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
Ete patanti niraye 283 
Ete vajanti niraye 286 
Ete haÑsÈ pakkamanti 382 
Etehi sabbehi 
   guÓehupeto 155 
Ediso kho arahati 401 
EvaÑ aggapakatimÈ 374 
EvaÑ kandatu paÒcÈlo 110 
EvaÑ kicchÈ bhato poso 351 
EvaÑ khajjatu paÒcÈlo 111 
EvaÑ ce no viharataÑ 247 
EvaÑ ce yÈcamÈnÈnaÑ 247 
EvaÑ ce yÈcamÈnÈya 327 
EvaÑ taÑ anugacchÈmi 275 
EvaÑ te yÈcamÈnÈya 327 
EvaÑ divÈ ca ratto ca 286 
EvaÑ pamatto 
   rasagÈrave ratto 502 
EvaÑ putta aduÑ putta 351 
EvaÑ mahanto lokassa 389 
EvaÑ mittavataÑ atthÈ 376, 406 
EvaÑ me parittÈt|na 73 
EvaÑ me yÈcamÈnassa 347 
EvaÑ luddaka nandassu 367, 369 
EvaÑ viditvÈ vid| 
   sabbadhammaÑ 7 
EvaÑ visujjhanti  
   apÈpakammino 440 
EvaÑ vedetu paÒcÈlo 106 
EvaÑ sayatu paÒcÈlo 109 
EvaÑ haÒÒatu paÒcÈlo 110 
EvaÒca me dadato 
   sabbakÈlaÑ 416 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EvaÒhetaÑ mayÈ ÒÈtaÑ 455 
EvamÈpajjatÊ poso 322 
EvametaÑ paracittavedi 159 
Evametassa vacanÈ 369 
Evameva ahaÑ KÈÄa 503, 507 
Evameva tathÈ KÈÄa 500 
Evameva tuvaÑ rÈja 270, 507-8 
Evameva manussesu 234, 256 
EvamevÈyaÑ puttakali 275 
Evampi dahar|peto 64 
EsÈ te upamÈ rÈja 270 
EsÈha’majjeva uparamÈmi 416 
Eso aggissa sa~khÈto 205 
Eso ÈÄÈriko poso 324 
Eso hi dhammo Sumukha 383 
Ehi kho pahito gaccha 59 
Ehi taÑ anusikkhÈmi 367, 369 
Ehi taÑ pÈpayissÈmi 9 
Ehi’maÑ girimÈruyha 94 
Ehi me piÔÔhimÈruyha 73 

[ O ] 
Ogayha te pokkharaÓiÑ 398 
ObhÈsayaÑ vanaÑ rammaÑ 93 
OrabbhikÈ s|karikÈ 287 
Oruyha rÈjÈ yÈnamhÈ 281 
Ossajitva kusalaÑ 
   tapoguÓaÑ 491 
OhÈya maÑ ÒÈtigaÓÈ 382 
OhÈya’haÑ pitaraÑ 
   mÈtaraÒca 541 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KaÑ gatiÑ pecca gacchanti 281 
KaÑ vÈ tvaÑ passase atthaÑ 361 
Kacci ÉaÑsÈ makasÈ ca 343 
Kacci te sÈdisÊ bhariyÈ 371, 402 
Kacci nÈ’nÈgataÑ dÊghaÑ 402 
Kacci nu bhoto kusalaÑ 343, 
 371, 402 
Kacci bhoto amaccesu 371, 402 
Kacci yantÈpatitvÈna 372 
Kacci raÔÔhaÑ anuppÊÄaÑ 402 
Kacci santo apacitÈ 402 
KaÓhadÊpÈyanÈsajja 284 
KatamasmiÑ so janapade 264 
Katar|pamidaÑ bhoto 336 
KatÈ mayÈ brÈhmaÓassa 
   dhanÈsÈ 26 
KatÈ me kalyÈÓÈ 
   anekar|pÈ 532-3 
KatÈya vacchassa kisassa 
   p|jÈ 160 
KatÈvakÈsÈ pucchantu 
   bhonto 148 
Kato mayÈ sa~garo 
   brÈhmaÓena 518, 528 
Kattha’cchatÊ kattha mupeti 
   ÔhÈnaÑ 45 
KathaÑ ahaÑ vikattissaÑ 383 
KathaÑkaro hoti 
   supaÓÓarÈja 86 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KathaÑ nu patataÑ seÔÔha 361 
KathaÑ nu vissase tyamhi 88 
KathaÑ panÈyaÑ viha~go 362 
KathaÑ panime viha~gÈ 368 
KathaÑ rucimajjhagataÑ 395 
KathaÑ vijaÒÒÈ  
   catupatthar|paÑ 150 
KadariyatÈpanÈ ghorÈ 283 
KadalÊdhajapaÒÒÈÓo 205 
KadÈssu nÈma’yaÑ rÈjÈ 108 
KadÈssu maÑ 
   kaÒcanajÈluracchadÈ 226 
KadÈssu maÑ 
   tambanakhÈ sulomÈ 226 
KadÈssu lÈkhÈrasaratta- 
   succhavÊ 226 
KapaÓo vata’yaÑ bhikkhu 265 
KammÈsapÈdena 
   viheÔhita’ttha 544 
KammÈsapÈdena 
   viheÔhita’mhÈ 545 
Karomi okÈsamanuggahÈya 159 
Karomi te taÑ vacanaÑ 337 
KasmÈ tuvaÑ rasaka edisÈni 499 
Kassa a~gaÑ pariggayha 341 
Kassa ekasataÑ khatyÈ 342 
Kassa kaÒcanapaÔÔena 341 
Kassa kÈdambayo kÈjo 339 
Kassa paggahitaÑ chattaÑ 341 
Kassa bherÊ mudi~gÈ ca 341 
Kassa setÈni chattÈni 342 
Kassa sutvÈ sataÑ 
   dammi 262, 264 
KassesÈ mahatÊ senÈ 342 
KahaÑ nu kho sattumaddano 323 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KÈ nu pÈsena baddhassa 361 
KÈ nu vijjurivÈbhÈsi 165 
KÈmadhÈtusamatikkamÈ gati 492 
KÈme giddhÈ kÈmaratÈ 269 
KÈyena vÈcÈya ca 
   yo’dha saÒÒato 154 
KÈ vedhamÈnÈ 
   girikandarÈyaÑ 93 
KÈsissa raÒÒo mahesÊ 
   bhadante 52 
KÈ sukkadÈÔhÈ 
   paÔimukkakuÓÉalÈ 426 
KÈÄapakkhe yathÈ cando 549 
KÈÄÈ nidÈgheriva aggijÈriva 430 
KiÑ kamma krubbaÑ 
   tava deva pÈva 27 
KiÑ kammajÈtaÑ 
   anutappate tvaÑ 25 
KiÑ kammamakaraÑ pubbe 71 
KiÑ kammamakarÊ pubbe 10 
KiÑ chando kimadhippÈyo 3 
KiÑ te idaÑ  
   |r|namantarasmiÑ 207 
KiÑ te vataÑ kiÑ pana 
   brahmacariyaÑ 183 
KiÑ nu tÈ’yaÑ dijo hoti 385 
KiÑ nu tyÈ’yaÑ dijo hoti 362 
KiÑ nu daÓÉaÑ kimajinaÑ 244 
KiÑ nu socasi’nucca~gi 41 
KiÑ vane rÈjaputtena 94 
KiÑ s| vadhitvÈ na 
   kadÈci socati 148 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
Kicchena laddhaÑ 
   kasirÈ’bhataÑ dhanaÑ 469 
KiÒca tuyhaÑ asaccassa 398 
KisaÑ hi vacchaÑ 
   avakiriya daÓÉakÊ 151 
KismiÑ nu raÔÔhe tava  
   jÈtibh|mi 515 
KuÔÔhÊ kilÈsÊ bhavati 74, 77 
KuÓÈlohaÑ tadÈ ÈsiÑ 495 
KumÈriyo yÈci’mÈ 
   gottarakkhitÈ 438 
Kulaputtampi jahanti  
   akiÒcanaÑ 485 
KusaggenudakamÈdÈya 507 
KusalaÒceva no rÈja 343 
KusalaÒceva me haÑsa 371, 402 
Kesal|nanakhachinnatajjitÈ 491 
KocchaÒca sabbasovaÓÓaÑ 401 
KoÓÉaÒÒa paÒhÈni 
   viyÈkarohi 147 
Ko taÑ amma kopesi 194 
Ko tÈdisaÑ arahati 
   khÈditÈye 34 
Ko te imaÑ Kosiya 
   diÔÔhi’modahi 439 
KodhaÑ vadhitvÈ na 
   kadÈci socati 148 
Ko nÈme’so dhammo 191 
Ko nÊdha tiÓÓaÑ 
   garahaÑ upeti 82 
Ko nu’me rÈjakattÈro 273 
Ko nu hÈso 
   kimÈnando 12 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka - Kha ] 
Ko ne’vi’mesaÑ idha 
   paÓÉitÈnaÑ 146 
Ko pÈturÈsÊ tidivÈ nabhamhi 15 
Koso ca tuyhaÑ vipulo 196 
Koso ca mayhaÑ vipulo 196 
KhaÓitvÈna kÈsuÑ 
   phalakehi chÈdayi 49 
Khattiyassa pamattassa 104, 117 
KhÈdaÑ nÈgassa maÑsÈni 270 
KhÈda’jja maÑ dÈni  
   pasayhakÈri 34 
KhÈda’jja maÑ dÈni 
   mahÈnubhÈva 33 
KhiÉÉÈ paÓihitÈ tyÈsu 391 
KhippaÑ kumÈramÈnetha 273 
KhippamantepuraÑ 
   netvÈ 367, 369 
KhuradhÈramanukkamma 286 
KhettÈni amma kÈretvÈ 321 
Khema’mÈsi mahÈrÈja 372 

[ Ga ] 
Ga~gaÑ me pidahissanti 61 
Ga~gÈya kuÓapaÑ disvÈ 269 
Gaccha bÈle khamÈpehi 326 
Gaccheva kho tvaÑ  
   taramÈnar|po 177 
Gacche vÈhaÑ na vÈ gacche 361 
Gatene’tÈ palobhenti 485 
GantvÈna pÈcÊnamukho  
   muhuttaÑ 177 
GandhabbÈ pitaro devÈ 118 
Gandho isÊnaÑ  
   ciradikkhitÈnaÑ 145-6 
GambhÊrapaÒhaÑ 
   manasÈbhicintayaÑ 155 
GambhÊrar|po te vaÓo 
   salohito 208 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ga - Gha ] 
GaruÑ silaÑ gahetvÈna 72 
GavaÑ ce 
   taramÈnÈnaÑ 234, 255-6 
GaÄeyya yaÑ pitvÈ 
   pate papÈtaÑ 16 
GÈthÈ imÈ atthavatÊ 
   subyaÒjanÈ 160, 536 
GÈthÈ catasso 
   dharaÓÊmahissara 516 
GÈrayho brahme paÒcÈlo 110 
GuyhamatthaÑ asambuddhaÑ 84 
GoÓaÑ dhenuÒca yÈnaÒca 466 
GhatÈsanaÑ kuÒjaraÑ 
   kaÓhasappaÑ 482 
GhatÈsanasamÈ etÈ 481 
GhatÈsano dh|maketu 64 

[ Ca ] 
CakkhumÈpi hi cakkh|hi 286 
Caje dhanaÑ 
   a~gavarassa hetu 542 
CaÓÉÈ aÔanakÈ gÈvÊ 110 
CatukkaÓÓÈ catudvÈrÈ 283 
Catutthampi  
   bhadramadhanassa 266 
CatunnaÑyevupÈdÈya 252 
CatuppadaÑ sakuÓaÒcÈpi 
   maÑsaÑ 547 
CattÈro’me na p|renti 487 
Cando ca s|riyo ca 
   ubho idhÈgatÈ 415 
Cando yathÈ rÈhumukhÈ 
   pamutto 35 
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ 
   aÄÈra 184 
CirassaÑ vata maÑ tÈto 116 
CirassaÑ vata me 
   udapÈdi ajja 24 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ca ] 
CirÈnuvuÔÔhampi piyaÑ  
   manÈpaÑ 481 
Coriyo kathinÈ he’tÈ 485 
CorÊnaÑ bahubuddhÊnaÑ 98, 488 

[ Cha ] 
ChaÔÔhampi 
   bhadramadhanassa 267 
ChamÈgirÊ  
   pupphavicitrasanthatÈ 433 
ChiddaÑ te raÔÔhaÑ 
   byathitÈ bhayÈ hi 539 
ChinnaÑ nu tuyhaÑ hadayaÑ 192 

[ Ja ] 
JaÔÈ ca tassa 
   bhusadassaneyyÈ 213 
Janinda jÈnÈsi piyÈ 
   mame’sÈ 231 
Janinda nÈÒÒatra tayÈ 
   mayÈ vÈ 229 
Javena bhadraÑ jÈnanti 64 
JÈtar|pamaÓimuttabh|sitÈ 490 
JÈnÈmi dhanaÑ pah|taÑ 197 
JÈnÈmi puttoti 
   jayaddisassa 32 
JÈnÈmi ludda purisÈdako tvaÑ 31 
JigucchaÑ kuÓapaÑ p|tiÑ 286 
JighaÒÒarattiÑ aruÓasmi’ 
   m|hate 430 
JiÓÓo dubbalacakkh|si 106 
JÊranti ve rÈjarathÈ 
   sucittÈ 523, 535 
JÊvaggÈhaÑ gahetvÈna 329 

 



 JÈtakaÔÔhakathÈya paÒcamabhÈge 658 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ ©a - ®ha - �a ] 
©ÈtÊnaÒca piyo hoti 67 
©ÈtÊsu mittesu katÈ me kÈrÈ 533 
®hitoha’masmÊ 
   sadhammesu rÈja 513 
�ayhamÈnena gattena 283, 285 

[ Ta ] 
TaÑ gacchantaÑ 
   tÈva pitÈ viditvÈ 29 
TaÑ taÑ asaccaÑ 
   avibhajjaseviniÑ 425 
TaÑ taÑ br|mi mahÈrÈja 295 
TaÑ taÑ vadÈmi Kosiya 412-3-4 
TaÑ tattha avacuÑ kaÒÒÈ 276 
TaÑ daÉÉhatÈlaÑ 
   paribhinnagattaÑ 285 
TaÑ n|na kakk|panisevitaÑ 
   mukhaÑ 320 
TaÑ n|na soÓiÑ puthulaÑ 
   sukoÔÔitaÑ 320 
TaÑ negamÈ jÈnapadÈ 
   ca sabbe 36 
TaÑ puppharasamattebhi 9 
TaÑ balÈnaÑ balaÑ seÔÔhaÑ 127 
TaÑ brÈhmaÓÈnaÑ vacanÈ 398 
TaÑ bh|mibhÈgehi  
   upetar|paÑ 179 
TaÑ maÑ upaÔÔhitaÑ santaÑ 348 
TaÑ me vataÑ taÑ pana 
   brahmacariyaÑ 183 
TaÑ yÈcamÈnÈbhisa- 
   mekkha nÈrado 418 
TaÑ yÈnaseÔÔhaÑ 
   abhiruyha MÈtali 436 
TaÑ vuyhamÈnaÑ sotena 4 
TaÑ vo vadÈmi bhaddante 74 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TaÑ suplavatthaÑ 
   udatÈrayÊ rathaÑ 436 
TaÑ hi me pekkhamÈnassa 383 
Taggha te ahamakkhissaÑ 66, 71 
Taggha te dukkaÔaÑ bÈle 326 
TaÒca otaraÓÊ ga~gÈ 270 
TaÒca tattha udikkhiÑsu 328 
TaÒca disvÈna ÈyantiÑ 206 
TaÒca disvÈna ÈyantaÑ 341 
TaÒca disvÈna kÊÄantiÑ 206 
TaÒca sattajaÔo luddo 94 
TaÒca sÈmuddikÈ macchÈ 270 
TaÒca senÈpatiÑ dhÊraÑ 401 
Tatiyampi bhadramadhanassa 266 
Tato kadalipattesu 4 
Tato kumÈraÑ pÈpesuÑ 275 
Tato kumÈramÈnesuÑ 274 
Tato catasso 
   kanakattac|pamÈ 418 
Tato ca MaghavÈ Sakko 148 
Tato ca rÈjÈ taramÈno 281 
Tato ca rÈjÈ pÈyÈsi 265, 338 
Tato phÊtÈni raÔÔhÈni 336 
Tato maÑ urago hatthe 
   gahetvÈ 180 
Tato ratyÈ 
   vivasÈne 286, 406, 500 
Tato vÈtÈtape ghore 336, 351 
Tato silaÑ gahetvÈna 73 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tato so vimatoyeva 362 
Tato have dhitimÈ 
   rÈjaputto 29, 33, 36 
Tato have paÓÉarako acelaÑ 90 
TattaÑ pakkuthita- 
   mayoguÄaÒca 285 
TathÈ karissÈmi ahaÑ 
   bhadante 499 
TathÈ maÑ saccaÑ pÈletu 99 
TathÈvidhe’ke samaÓa- 
   brÈhmaÓÈse 255 
Tatheva isayo hiÑsaÑ 256 
Tatheva negame hiÑsaÑ 256 
Tatheva santi manujÈ 345 
Tattha kambusahatthÈyo 275 
Tattha’cchatÊ kuÒjaro 
   chabbisÈÓo 43 
Tattha tindukamaddakkhiÑ 72 
Tattha’ddasÈ kuÒjaraÑ 
   chabbisÈÓaÑ 48 
Tattha’ddasÈ 
   pokkharaÓiÑ ad|re 48 
Tattha pakkhÊ sanniratÈ 433 
Tattha pÈnÈya mÈyanti 433 
Tattha brÈhmaÓamaggakkhi 70 
Tattha macchÈ sanniratÈ 432 
Tattha ssarÈjaharayo 
   ayojayuÑ 436 
Tattheva te vattapadÈ 118, 
 122, 132 
Tattheva sÈ pokkharaÓÊ ad|re 45 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tattheva so uggahetvÈna 
   vÈkyaÑ 48 
TadÈssu te bandhanÈ 
   mocayiÑsu 177 
TadÈ hi brahatÊ sÈmÈ 226 
Tadi~gha AbhipÈraka 233 
Tadi~gha samapekkhassu 365 
Tapanti Èbhanti virocare ca 214 
TamassavaÑ sakÈ gattÈ 286 
Ta’mÈpatantaÑ disvÈna 384 
TamudÈvatta kalyÈÓÊ 168 
TamenaÑ kimayo tattha 286 
TamenaÑ tattha dhÈresi 168 
Tamena Sakkopi tadÈ 
   ap|jayi 435 
Tameva saÑsÊ punadeva  
   MÈtaliÑ 436 
Tamokkamiva ÈyantiÑ 171 
Tamb|padhÈne  
   bahugoÓakamhi 547 
TayÈ tÈta anuÒÒÈtÈ 349 
Tayi me natthi vissÈso 74 
Tava kÈmÈ hi sussoÓi 327 
Taveva dÈsÊsatamatthu rÈja 21 
Taveva deva vijite 264 
TasmÈ nÈbhikkhaÓaÑ gacche 246 
TasmÈ hi chandÈgamanaÑ 284 
TasmÈ hi ne namasseyya 352 
TasmÈ hi pÈpakaÑ kammaÑ 8 
TasmÈ hi mittÈnaÑ na 
   dubbhitabbaÑ 91 
TasmiÑ sa~gÈmasÊsasmiÑ 329 
Tassa aggisikhÈ kÈyÈ 285 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tassa jÈnanti pitaro 6 
Tassa taÑ nadato sutvÈ 329 
Tassa taÑ vacanaÑ sutvÈ 73, 340, 
 368-9, 372, 385 
Tassa tejaÑ vÊriyaÒca 171 
Tassa te svÈgataÑ rÈja 276 
Tassa pÈde gahetvÈna 171 
TassÈ utumhi nhÈtÈya 350 
TassÈ tadÈ 
   kocchagatÈya Kosiyo 434 
TassÈ mÈtÈ udaÔÔhÈsi 322 
TassÈ va~kena jivhaggaÑ 287 
TassÈhaÑ paramaÑ 
   brahme guyhaÑ 80 
TassÈhaÑ vacanaÑ nÈkaÑ 170 
Tasse’vuttarapassena 432 
TassesÈ mahatÊ senÈ 342 
TÈ ambajambulabujÈ 6 
TÈ upenti vividhena 
    chandasÈ 490 
TÈ kulesu visi- 
   khantaresu vÈ 491 
TÈ khattiyÈ 
   vellivilÈkamajjhÈ 547 
TÈdisaÑ pÈsamÈsajja 368 
TÈ disvÈ ÈyattamanÈ 
   Purindado 420 
TÈ disvÈ sabbo 
   paramappamodito 424 
TÈ nÈradena 
   paramappakopitÈ 419 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TÈ n|na me 
   tambanakhÈ sulomÈ 320 
TÈya naÑ pÈricariyÈya 352 
TÈlÈ ca m|lÈ ca 
   phalÈ ca me’ttha 210 
TÈvatiÑsÈ ca ye devÈ 171 
TÈvadeva ca te lÈbho 365 
TiÔÔhanti te tum|laÑ 
   passasantÈ 44 
TiÔÔhanti meghasamÈnÈ 264 
TiÔÔhÈhÊ’ti mayÈ vutto 513 
TiÓÈ latÈni osadhyo 96 
TindukÈni piyÈlÈni 343 
TirokkhavÈco 
   asataÑ paviÔÔho 81 
TuÔÔhosmi vo pakatiyÈ 374 
Tuyheva sattavo ete 330 
Turiyehi maÑ bhÈtara 
   bhuttavantaÑ 181 
TuvaÑ nu seÔÔho  
   tvamanuttarosi 233 
TuvaÑ hi mÈtÈ ca pitÈ ca 
   mayhaÑ 230 
Te accimanto tiÔÔhanti 286 
Te aroge anuppatte 376, 406 
TejavÈpi hi naro vicakkhaÓo 490 
Te tattha kanditvÈ 
   roditvÈna nÈgÈ 55 
Te disvÈ puÒÒasa~kÈse 394 
Te devavaÓÓÈ sukhumÈlar|pÈ 89 
Te n|na tÈl|panibhe 
   alambe 320 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta - Tha ] 
Te n|na me asite vellitagge 320 
Te paÒjaragate pakkhÊ 388 
Te patanti adhokkhandhÈ 286 
Te patÊtÈ pamuttena 376, 406 
Te bh|nahuno paccanti 283 
Te vaÉÉhayanti nirayaÑ 198 
TesaÑ ayomayÈ bh|mi 283 
TesaÑ ubhinnaÑ bhaÓataÑ 374 
TesaÑ kaÒcanapattehi 401 
TesaÑ vanÈnaÑ 
   naradeva majjhe 180 
TesaÑ sokavighÈtÈya 375 
Te sattumabhisaÒcikkha 362 
TesÈ’haÑ pubbÈcariyesu 337 
Tyassu ekarathe yantÈ 330 
TvaÑ no’ttamevÈbhisa- 
   mekkha nÈrada 419 
TvaÑ no pitÈ’va puttÈnaÑ 404 
TvaÑ no’si ÒÈti 
   purimÈsu jÈtisu 416 
TvaÑ mesi mÈtÈ 
   ca pitÈ aÄÈra 177 
TvaÑ lohitakkho 
   vihatantaraÑso 184 
TvaÒca kho meva akkhÈhi 4 
Tvameva gaccha kalyÈÓi 164 
Tvameva naÒÒo Sumukha 391 
Tvameva saddhe  
   paradÈrasevinÊ 429 
ThanakhÊrena gÊtena 350 
Thale yathÈ vÈri janinda  
   vuÔÔhaÑ 549 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Tha - Da ] 
ThiyÈ guyhaÑ na saÑseyya 84 
ThÊghÈtakÈ ye ci’me 
   pÈradÈrikÈ 423 
ThÊnaÒhi cittaÑ yathÈ  
   vÈnarassa 481 
DaÓÉahatthÈ nivÈrenti 74 
DadÈmi te gÈmavarÈni paÒca 21 
DaddallamÈnÈ yasasÈ 
   yasassinÊ 428 
DantÈ ca tassa 
   bhusadassaneyyÈ 214 
DaliddaÑ ÈturaÒcÈpi 467 
Daharasseva me tÈta 275 
DÈnaÑ damaÑ cÈga’mathopi 
   saÑyamaÑ 429 
DÈnaÑ sÊlaÑ pariccÈgaÑ 403 
DÈnaÒca piyavÈcÈ ca 351 
DÈnatthaÑ upabhottuÑ vÈ 373 
DiÔÔhÈ mayÈ 
   mÈnusakÈpi kÈmÈ 187 
DibyakhiÉÉaratiyo 
   ca nandane 491 
DibyakhiÉÉaratiyo 
   ca dullabhÈ 492 
DinnaÑ me dÈnaÑ 
   bahudhÈ bah|naÑ 533 
DisÈ catasso 
   vidisÈ catasso 43 
DisvÈ abhihaÔaÑ aggaÑ 401 
DisvÈna dantÈni gajuttamassa 56 
DisvÈna nÈgassa 
   gatiÑ ÔhitiÒca 48 
DisvÈ nisinnaÑ rÈjÈnaÑ 280, 371 
DisvÈ luddaÑ pasannattaÑ 395 
DÊghÈ kambutalÈbhÈsÈ 166 
DÊpaÑ so najjhagÈgaÒchi 270 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
Dukhini’ssa mÈtÈ nipatÈ  
   pathabyÈ 29 
Dutiyampi bhadramadhanassa 266 
DuddasÊ appakÈrosi 71 
DubbhÈsitaÒhi te jammi 108 
DumapphalÈnÊva patanti  
   mÈÓavÈ 188 
Dumassa t|l|panibhÈ  
   pabhassarÈ 214 
DulladdhaÑ me Èsi 
   Sutasoma 190, 193 
DuvidhÈ jÈtÈ urajÈ 166 
D|re sutÈ no isayo 
   samÈgatÈ 145 
Detha luddassa vatthÈni 394 
DevatÈ nu’si gandhabbo 275, 335 
DevarÈja kimeva tvaÑ 163 
Deviddhipattosi 
   mahÈnubhÈvo 184 
DohaÄo me mahÈrÈja 41 
DvÈdasetÈni vassÈni 244 
Dveva tÈta padakÈni 122 

[ Dha ] 
Dha~kÈ bheraÓÉakÈ gijjhÈ 287 
DhaÒÒaÑ dhanaÑ 
   rajataÑ jÈtar|paÑ 17 
DhataraÔÔhÈ mahÈrÈja 367-8-9 
DhataraÔÔhe ca disvÈna 362 
DhanÈpi dhanakÈmÈnaÑ 351 
DhammaÑ cara  
   mahÈrÈja 130-1, 235 
DhammaÑ care jÈnapade 257 
DhammÈtisÈraÒca  
   manovighÈtaÑ 232 
Dhammena kira nesÈdo 374 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Dha ] 
Dhammena ÒÈyena sugatte 
   lacchasi 431 
Dhammena no adhammena 58 
Dhammena Brahmadattassa 109 
Dhammo patho mahÈrÈja 283 
DhÊtÈ nva’yaÑ kassa 
   Sunanda hoti 224 

[ Na ] 
Na attahet| na dhanassa 
   kÈraÓÈ 499 
Na kappatÊ MÈtali 
   mayha bhuÒjituÑ 423 
Na kammunÈ vÈ 
   vacasÈ va tÈta 27 
Na kÈmakÈmÈ na bhayÈ 
   na dosÈ 176 
Naguttame girivare 
   GandhamÈdane 417 
Na guyhamatthaÑ vivareyya 84 
Na ca te tÈdisÈ mittÈ 366 
Na catthi mokkho mama 
   nikkayena 25 
Na catthi satto amaro 
   pathabyÈ 83 
Na ca mayhaÑ chinnaÑ 
   hadayaÑ 192 
Na cÈpÈhaÑ adhammena 234 
Na cÈhametaÑ abhirocayÈmi 233 
Na ceva me tvaÑ baddhosi 365 
Na’ccantavaÓÓÈ na 
   bah|na kantÈ 482 
Na juhe na jape mante 169 
Na taÑ varaÑ arahati 
   jantu dÈtuÑ 536, 542 
Na taÑ sakkotha akkhÈtuÑ 63 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 
[ Na ] 

Na tÈ ekassa na dvinnaÑ 481 
Na tÈ evaÑ pajÈnanti 164 
Na tÈ pajÈnanti 
   kataÑ na kiccaÑ 480 
Na te abhisaraÑ passe 397 
Na te kaÔÔhÈni bhinnÈni 211 
Na te puttÈ bhavissanti 104 
Na te samasamaÑ passe 166 
Natthi tÈsaÑ vinayo 
   na saÑvaro 490 
Natthi’tthÊnaÑ piyo nÈma 485 
Na dukkaraÑ kiÒci 
   mahettha maÒÒe 32 
Na n|na so 
   khÈrividhaÑ ahÈsi 215 
Na no pit|naÑ 
   na pitÈmahÈnaÑ 42 
Na paÓÉitÈ diguÓa’mÈhu 
   vÈkyaÑ 541 
Na paÒhakÈlo bhaddante 167 
Na paÓÉitÈ 
   attasukhassa hetu 156 
Na pÊÄitÈ attadukhena dhÊrÈ 230 
Na puttahet| na 
   dhanassa het| 184 
NabhaÑ phaleyya 
   udadhÊpi susse 520 
NabhaÒca d|re 
   pathavÊ ca d|re 523, 535 
Na ma’jja mantÈ 
   paÔibhanti tÈta 215 
Na majjetha yasaÑ patto 400 
Na mantayogÈ na 
   kasÈyayogÈ 208 
Na mikhalaÑ 
   muÒjamayaÑ dhÈreti 213 
Na me akÈsi vacanaÑ 322 
Na me atthopi rajjena 337 
Na me abhisarena’ttho 397 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na me idaÑ tathÈ dukkhaÑ 95 
Na me dutÊyo idha 
   matthi Kosiya 427 
Na me dubbhÈsitaÑ brahme 108 
Na me pitÈ vÈ atha vÈpi mÈtÈ 21 
Na me piyaÑ appiyaÑ 
   vÈpi hoti 90 
Na me bhayaÑ anvagataÑ 
   mahantaÑ 184 
Na me sutaÑ vÈ diÔÔhaÑ vÈ 385 
Namo katvÈna bh|tÈnaÑ 344 
Namhi devo na gandhabbo 276 
Namhi veÓÊ na caÓÉÈlÊ 325 
NayimasmiÑ kumbhasmiÑ 
   dadhi vÈ madhu vÈ 19 
NarÈna’mÈrÈmakarÈsu nÈrisu 469 
NavapattavanaÑ phullaÑ 168 
Na vÈhaÑ na gamissÈmi 164 
Na vÈhaÑ vaÉÉhavaÑ maÒÒe 6 
Na vissase ‘icchati 
   man’ti poso 484 
Na vissase rÈmakarÈsu 
   nÈrisu 485 
Na vissase sÈkhapurÈÓa- 
   santhataÑ 484 
Na ve ‘piyaÑ me’ti 
   janinda tÈdiso 539 
Na ve rudanti matimanto 
   sapaÒÒÈ 517 
Na santi devÈ pavasanti n|na 95 
Na sappikumbho napi 
   telakumbho 16 
Na sabbabh|tesu vidhenti 
   rakkhaÑ 112 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na sÈ sabhÈ yattha 
   na santi santo 551 
Na so rÈjÈ yo 
   ajeyyaÑ jinÈti 551 
Na hÈyate khÈditaÑ 
   mayhaÑ pacchÈ 529 
Na hi n|nÈyaÑ rÈjaputtÊ 316 
Na hi n|nÈyaÑ sÈ khujjÈ 316 
Na hiraÒÒaÑ suvaÓÓaÑ vÈ 397 
Na hi sakkÈ pabbajituÑ 197 
Na hi so sakkÈ hantuÑ 194 
Na hetamatthaÑ 
   mahatÊpi senÈ 150 
Na heta’dhammaÑ 
   SivirÈja vajjuÑ 232 
NÈgo ayaÑ nÊyati 
   bhojanatthÈ 176 
NÈÒÒatra VidhurÈ rÈja 59 
NÈtidÊghÈ susammaÔÔhÈ 166 
NÈdhiccaladdhaÑ na 
   pariÓÈmajaÑ me 182 
NÈnÈdumagaÓÈkiÓÓÈ 6 
NÈnumitto garuÑ atthaÑ 80 
NÈparamajjhÈma Sumukha 399 
NÈpi devo na gandhabbo 336 
NÈ’bhÈsamÈnaÑ jÈnanti 551 
NÈhaÑ anÈgataÑ dÊghaÑ 402 
NÈhaÑ KÈsipati bhÊto 397 
NÈhaÑ gamissÈmi ito 
   kusÈvatiÑ 311 
NÈhaÑ dukkhakkhamÈ rÈja 204 
NÈhaÑ dukkhaparetopi 382-3 
NikkhantapÈdÈ 
   visikhÈnucÈrinÊ 469 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Nikkhippa paÒca kakudhÈni 281 
NivesanaÑ kassa 
   nu’daÑ Sunanda 224 
Nihanti so rukkhaphalaÑ 
   pathabyÈ 213 
N|na tÈrakavaÓÓÈbhe 94 
NekkhaÑ gÊvaÑ te kÈressaÑ 315 
NetÈ hitÈ uggato RaÔÔhapÈlo 234 
Neva kiÓÈmi napi vikkiÓÈmi 411 
Neva bhÊtÈ KÈsipati 399 
NevÈha’mattÈna’- 
   manutthunÈmi 518 
NevÈha’metaÑ 
   abhisaddahÈmi 519 
NevÈha’meta’micchÈmi 365 
Nesa dhammo mahÈrÈja 104, 361 
No ce attappayogena 387 
No ce tuvaÑ maheseyyaÑ 94 

[ Pa ] 
Pa~kaÑ rÈjÈ atikkanto 276 
Pa~ko ca tassa 
   bhusadassaneyyo 213 
Paccagamittha nesÈdo 372 
PaÒcakÈmaguÓasÈtagocarÈ 490 
PaÒca paÒca na khÈ bhakkhÈ 530 
PaÒcamampi  
   bhadramadhanassa 267 
PaÒcÈlarÈjÈ migavaÑ paviÔÔho 24 
PaÒÒaÒca kho asuss|saÑ 127 
PaÒÒÈyihinti etÈ 190 
PaÒÒÈva sutaÑ vinicchinÊ 127 
PaÒÒÈ hi seÔÔhÈ kusalÈ 
   vadanti 157 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PaÔiggahitaÑ yaÑ dinnaÑ 344 
PaÔhameneva vitathaÑ 117 
PatÊtÈ’ssu mayaÑ bhoto 336 
Pate’va patataÑ seÔÔha 382 
PabhÈvatiÒca ÈdÈya 330 
PabhÈvatÊ vaÓÓapalobhito 
   tava 311 
PabhinnÈ pagghariÑsu me 74 
ParamakÈruÒÒataÑ pattaÑ 70 
Paripakko te gabbho 193 
Paripakko me gabbho 193 
ParivattajÈtÈ ca bhavati 
   ku~kumÊ 468 
ParosataÑ khattiyÈ 
   te gahÊtÈ 538 
ParosataÑ khattiyÈ 
   me gahÊtÈ 538 
ParosataÑ jÈnapadÈ 338, 344 
PalÈsÈdÈ gavajÈ ca 433 
Palla~kaÑ pahiÓÊ khippaÑ 168 
PavÈsaÑ tassa vaÓÓeti 468 
Pasannameva seveyya 245 
Passantu no mahÈsaÑghÈ 366 
PassÈmi posaÑ alasaÑ 
   mahagghasaÑ 425 
PahÈravarakhettaÒÒ| 256 
PÈkahaÑsÈ ca Sumukha 389 
PÈÓaÑ cajanti santo 
   nÈpi dhammaÑ 542 
PÈÓissaraÑ kumbhath|ÓaÑ 
   nisÊthe 547 
PÈÓissarÈ mudi~gÈ ca 415 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PÈÓena te pÈÓamahaÑ 
   nimissaÑ 28 
PÈtova pÈtarÈsamhi 165 
PÈsÈÓasÈraÑ khaÓasi 313 
PÈsÈÓo n|na te hadaye 313 
PÈsÈdavÈsÈ 
   pathavÊgavÈssÈ 531 
Pi~giyÈnÊ sabbalokissarassa 480 
PitaraÑ me janettiÑ ca 344 
PitÈ ca mÈtÈ ca 
   upaÔÔhitÈ me 533 
PitÈ mamaÑ 
   m|laphalesanaÑ gato 210 
Pitupi Nando suppiyo 349 
Pitussa vacanaÑ sutvÈ 327 
PiyaÑ me mÈnusaÑ 
   maÑsaÑ 540 
PiyÈ me mÈnusÈ kÈmÈ 269 
Piyo hi me Èsi 
   supaÓÓarÈjÈ 90 
PÊÔhaÒca sabbasovaÓÓaÑ 401 
PÊÓitÈ tena lÈbhena 330 
PuÒÒÈ ca dhaÑse 
   amaro na camhi 229 
PuÓÓampi ce’maÑ 
   pathaviÑ dhanena 484 
PuttÈ ca dÈrÈ anujÊvino ca 185 
PuttÈpi tuyhaÑ bahavo 191 
Puttehi ca me etehi 191 
Putto ca mÈtaraÑ hantvÈ 285 
Punapi ce dakkhasi  
   brahmacÈriÑ 219 
Pubbe rasadadÊ gottÊ 350 
Puratthimena dhÈvanti 283 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
PurÈyaÑ amhe acceti 163 
Purindado bh|tapatÊ yasassÊ 146 
PurimaÑ disaÑ kÈ 
   tvaÑ pabhÈsi devate 424 

[ Pha - Ba ] 
PhalÈ ca m|lÈ ca  
   pah|tame’ttha 210 
PhÊtaÑ janapadaÑ gantvÈ 204 
Bakassa ca BÈvarikassa 
   ca raÒÒo 479 
BalaÑ paÒcavidhaÑ loke 127 
Bah|ni vassap|gÈni 343 
Bah|ni vassasahassÈni 284 
Bah|ni samaÓa bhadrÈni 269 
Bah| hi khattiyÈ jÊnÈ 104 
Bah| hime dantayugÈ uÄÈrÈ 52 
Bah| hi’me rÈjakulamhi santi 44 
Bahvettha Brahmadattassa 107 
BaÄisaÑ hi so nigilati 414 
BÈrÈÓasyaÑ ah| rÈjÈ 70 
Bindussaro 
   nÈtivisaÔÔhavÈkyo 214 
BahÈ uj| cÈrumukho kutosi 31 
BahmÈti mÈtÈpitaro 352 
BrÈhmaÓo ca adhÊyÈna 487 

[ Bha ] 
Bhakkho ayaÑ manussÈnaÑ 73 
Bhaje bhajantaÑ purisaÑ 245 
BhadrakÈro ca me putto 61 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Bha ] 
BhayaÑ nu te anvagataÑ 
   mahantaÑ 183 
BhayaÔÔitÈ nÈgavadhena aÔÔÈ 54 
BhayÈ hi seÔÔhassa vaco 
   khametha 149 
BhariyÈ ce purisaÑ vajjÈ 83 
BhariyÈ mametÈ 
   tisatÈ aÄÈra 181 
BhariyÈsu poso 
   sadisÊsu pekkhavÈ 429 
BhavantaÑ kacci nu mahÈ 372 
BhavantaÑ vadÈmi bhotiÒca 348 
BhÈsaye jotaye dhammaÑ 551 
BhinnÈni kaÔÔhÈni 
   huto ca aggi 211 
Bhavanti mittÈni 
   atho na honti 219 
BhuttÈ ca sÈ 
   dvÈdasa hanti pÈpake 422 
Bh|tÈni me bh|tapatÊ 
   namassato 229 
Bh|tÈni hetÈni 
   caranti tÈta 219 
BhetvÈna nÈsaÑ 
   atikassa rajjuÑ 184 
BhogabalaÒca dÊghÈvu 127 
Bhotova raÔÔhe vijite 337 

[ Ma ] 
MaÑsakÈjaÑ avahÈya 62 
MaÑsodanaÑ sappipÈyÈsaÑ 
   bhuÒja 21 
MaÓayo sa~khamuttÈ ca 405 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MaÓÊ mamaÑ vijjati 
   lohita~ko 185 
MaÓÊmayÈ 
   soÓÓamayÈ uÄÈrÈ 180 
MataÑ vareyya 
   parisuddhasÊlo 520 
MadÈ pamÈdo jÈyetha 104 
ManasÈ agamÈ indaÑ 168 
ManasÈ ce paduÔÔhena 284 
Manusso amanusso vÈ 72 
ManussohaÑ byasampatto 72 
May|rakoÒcÈbhirude 323 
Mayhampi dhanaÑ pah|taÑ 197 
MaraÓaÑ vÈ tayÈ saddhiÑ 361 
MahatthiyaÑ 
   ÈgamanaÑ ahosi 159 
MahÈgaÓÈya bhattÈ me 386 
MahÈrukkhassa phalino 256 
MahÈrukkh|pamaÑ raÔÔhaÑ 256 
MÈ kuÒjara nÈgamÈsado 358 
MÈ ca mado mÈ ca pamÈdo 358 
MÈ ca vegena kiccÈni 122 
MÈÓava abhir|po’si 505 
MÈ tÈta issaromhÊti 122 
MÈtÈ pitÈ ca bhÈtÈ ca 346 
MÈtÈ pitÈ paramÈ 
   bandhavÈnaÑ 83 
MÈtÈ pitÈ bhaginÊ 
   bhÈtaro ca 83 
MÈtÈ puttena saÑgacchi 331 
MÈtÈva puttaÑ taruÓaÑ  
   tanujjaÑ 87 
MÈtucca me rudantyÈ 195 
MÈ te adhisare muÒca 122 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ma ] 
MÈ tvaÑ cande rudi 194 
MÈdisassa na taÑ channaÑ 326 
MÈdisiyo pavarÈ ceva 163 
MÈ naÑ daharoti uÒÒÈsi 63 
MÈ naÑ r|pena pÈmesi 317-8 
MÈnÈtimÈnÈ 
   kalahÈni pesuÓÊ 17 
MÈ no ajja vikantiÑsu 391 
MÈ bhÈyi patataÑ seÔÔha 384-393 
MÈ me kujjha mahÈvÊra 171 
MÈyÈ cetÈ marÊcÊ ca 390-464 
MÈ’yyo maÑ kari bhaddante 73 
MÈlaÒca gandhaÒca  
   vilepanaÒca 183 
MÈlÊ kiriÔÊ kÈy|rÊ 10 
MÈssu pubbe ratikÊÄitÈni 202 
MÈ heva tvaÑ adhammaÔÔha 74 
MigÊva bhantÈ 
   saracÈpadhÈrinÈ 426 
Misse devÈ taÑ yÈcanti 162 
MukhaÒca tassa 
   bhusadassaneyyaÑ 212 
Mutto ca so PorisÈdassa 
   hatthÈ 27, 523 
Mutto tuvaÑ PorisÈdassa 
   hatthÈ 519, 530, 532 
Muttopi na icchi uÉÉetuÑ 391 
Muttosi hatthÈ vÈÄÈnaÑ 74 
MusÈ tÈsaÑ yathÈ saccaÑ 485 
MusÈvÈdaÑ purakkhatvÈ 398 
MettacittaÒca bhÈvetha 202 
MoghaÒcassa hutaÑ hoti 412 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YaÑ etÈ upasevanti 488 
YaÑ kareyya 
   kupito diso disaÑ 491 
YaÑ kiccaÑ parame mitte 375 
YaÑ kiÒci ubhato tÊre 6 
YaÑ kiÒci dukkhaÒca 
   sukhaÒca etto 232 
YaÑ kiÒci ratanaÑ atthi 404 
YaÑ khalu dhamma’ 
   mÈdhÊnaÑ 373 
YaÑ tvaÑ tÈta tapokammaÑ 117 
YaÑ tvaÑ pati nisinnosi 5 
YaÑ DaÓÉakiraÒÒo 
   gatassa mÈtÈ 30 
YaÑ na kaÒcanadepiÒcha 361 
YaÑ naraÑ 
   upalapenti nÈriyo 490 
YaÑ nu pÈsena mahatÈ 362 
YaÑ n|nimaÑ dadeyyaÑ 
   pabha~karaÑ 196 
YaÑ pasu khÊraÑ chaÉÉeti 110 
YaÑ pasu pasupÈlassa 111 
YaÑ pitvÈ uÔÔhÈya  
   pavedhamÈno 16 
YaÑ pitvÈ cittasmiÑ 
   anesamÈno 16 
YaÑ pitvÈ bhÈseyya 
   abhÈsaneyyaÑ 17 
YaÑ manussÈ vivajjanti 19 
YaÑ yÈcamÈnÈ 
   na labhanti pubbe 18 
YaÑ vuddhehi upaÒÒÈtaÑ 391 
YaÑ ve disvÈ  
   kaÓÉarÊkinnarÈnaÑ 475 
YaÑ ve pitvÈ  
   andhakaveÓÉaputtÈ 19 
YaÑ ve pitvÈ ekath|pÈ sayanti 18 
YaÑ ve pitvÈ dittar|pÈva nÈrÊ 17 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YaÑ ve pitvÈ 
   dittar|pova poso 17 
YaÑ ve pitvÈ 
   pattakhandhÈ sayanti 18 
YaÑ ve pitvÈ 
   pubbadevÈ pamattÈ 19 
YaÑ ve pitvÈ 
   pesane pesiyanto 18 
YaÑ ve pivitvÈ 
   aggidaÉÉhÈ sayanti 16 
YaÑ ve pivitvÈ 
   acelova naggo 16 
YaÑ ve pivitvÈ 
   ukkaÔÔho Èvilakkho 17 
YaÑ ve pivitvÈ 
   duccaritaÑ caranti 18 
YaÑ ve pivitvÈna 
   haneyya poso 18 
YaÑ hi kiÒci manussesu 234 
YaÒca mÈtudhanaÑ hoti 351 
Yatthassu bherÊ nadati 323 
YathÈ ÈraÒÒakaÑ nÈgaÑ 275 
YathÈ udayamÈdicco 347 
YathÈ karissÈmi 
   ahaÑ bhadante 499 
YathÈ ca myÈ’yaÑ Sumukho 373 
YathÈ coro yathÈ diddho 456 
YathÈ nadÊ ca pantho ca 481 
YathÈpi assa nagaraÑ  
   mahantaÑ 85 
YathÈpi cando vimalo 63 
YathÈ pitÈ vÈ atha vÈpi 
   mÈtÈ 545-6 
YathÈpi te dhataraÔÔhÈ 508 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YathÈpi pÈvako brahme 64 
YathÈpi mÈt| 
   ca pit| agÈre 185 
YathÈpi rammako mÈso 64 
YathÈpi himavÈ brahme 64 
YathÈ mahÈ vÈridharo 3 
YathÈ sÈmuddikaÑ nÈvaÑ 275 
YathÈ sikhÊ nadÊ vÈto 456 
YathÈ’haÑ kuva’mÈgamma 549 
YathÈ’haÑ rasaka’mÈgamma 549 
YadÈ umhayamÈnÈ maÑ 313 
YadÈ ca paÔibujjhitvÈ 349 
YadÈ ca so 
   pakirati tÈ jaÔÈyo 213 
YadÈ tÈ passanti 
   samekkhamÈnÈ 481 
YadÈ’ddasaÑ taÑ tiÔÔhantiÑ 226 
YadÈ na passanti 
   samekkhamÈnÈ 481 
YadÈ parÈbhavo hoti 362 
YadÈ maÑ bhakuÔiÑ katvÈ 313 
YadÈ suttÈpi supine 349 
Yadi vassasataÑ devo 255 
Ya’maddasÈtha 
   dahariÑ kumÈriÑ 56 
YamannapÈne 
   vipulasmi ohite 100 
YamÈhu devesu SujampatÊti 144 
YamÈhu natthi vÊriyanti 255 
YasmÈ ca me 
   anadhimanosi sÈmi 30 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YasmÈ ca vassatÊ devo 255 
YasmÈ ca vÈri gambhÊraÑ 72 
YasmÈ ca vÊriyaÑ atthi 255 
YasmÈ ca sa~gahÈ ete 351 
YasmÈ hi dhammaÑ puriso 
   vijaÒÒÈ 542 
Yassa assasahassÈni 325 
Yassa usabhasahassÈni 325 
Yassa tvaÑ bhatako raÒÒo 388 
Yassa dhenusahassÈni 325 
Yassa nÈgasahassÈni 325 
Yassa rathasahassÈni 325 
Yassa rukkhassa chÈyÈya 253 
Yassa lohitakÈ tÈlÈ 396 
YassÈ’ha’micchÈmi sudhaÑ 
   MahÈmuni 424 
Yassete caturo dhammÈ 129 
YÈ ca nillokanasÊlÈ 467 
YÈ ca bhariyÈ dhanakkÊtÈ 286 
YÈ ca manussalokasmiÑ 4 
YÈ te katÈ brÈhmaÓassa 
   dhanÈsÈ 26 
YÈnaÒca vatidaÑ laddhaÑ 270 
YÈ puÓÓamÈse 
   migamandalocanÈ 225 
YÈ’mÈ ratyo atikkantÈ 327 
YÈvatÈ kasigorakkhÈ 166 
YÈvanto udabind|ni 74 
YÈvanto purisassa’tthaÑ 85 
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PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Ye kuÒjarÈ sattasatÈ 
   uÄÈrÈ 99 
Ye keci mÈnusÈ kÈmÈ 41 
Ye keci’me atthi rasÈ 
   pathabyÈ 532 
Ye keci’me maccharino 
   kadariyÈ 415 
Ye keci’me suggatimÈsa- 
   mÈnÈ 415 
Ye khattadhamme kusalÈ 
   bhavanti 531 
Ye khattiyÈse idha 
   bh|mipÈlÈ 537-8 
Ye guyhamantÈ avikiÓÓavÈcÈ 85 
Ye ca kÈme pahantvÈna 269 
Ye ca dhammassa kusalÈ 346 
Ye ca santi samÊtÈro 344 
Ye migena migaÑ hanti 287 
Ye vuddhÈ abbhatikkantÈ 400 
Ye vuÉÉhe paribhÈsanti 284 
Yo attadukkhena parassa 
   dukkhaÑ 231 
Yo issaromhÊ’ti karoti 
   pÈpaÑ 230 
Yo khaÓÉaso pabbajitaÑ 
   achedayi 151 
Yogappayogasa~khÈtaÑ 127 
Yo guyhamantaÑ 
   parirakkhaÓeyyaÑ 80 
Yo ce etÈni ÔhÈnÈni 67 
Yo ca taÑ tÈta rakkheyya 122 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Yo ca tassÈsi palla~ko 171 
Yo ca dhammaÑ niraÑkatvÈ 265 
Yo ca dhammavibha~gaÒÒ| 127 
Yo ca pabbajitaÑ hanti 284 
Yo ca rÈjÈ 
   adhammaÔÔho 257, 284 
Yo ca rÈjÈ janapadaÑ 256 
Yo ca vantakasÈvassa 51 
Yo cÈ’riyarudaÑ bhÈse 399 
Yo cÊ’dha sa~khÈya 
   piyÈni hitvÈ 540 
Yojayantu rathe asse 328 
Yo te kato sa~garo 
   brÈhmaÓena 521 
Yo me kato sa~garo 
   brÈhmaÓena 522 
Yo na’ttano maraÓaÑ 
   bujjhasi tuvaÑ 536 
Yo neva nindaÑ na 
   panappasaÑsaÑ 232 
Yo pÈpakaÑ kammakaraÑ 
   manusso 229 
Yo piÔÔhimaÑsiko hoti 11 
Yo putto KÈsirÈjassa 93 
Yo brÈhmaÓasahassÈni 325 
Yo bhajantaÑ na bhajati 246 
Yo maÑsahetu migavaÑ 
   careyya 530 
Yo migena migaÑ hanti 399 
Yo lobhÈ pitaraÑ hanti 285 
Yo ve icchati kÈmena 348 
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[ Ya ] 
Yo ve kataÒÒ| katavedi 
   dhÊro 155 
Yo ve naro suhadaÑ 
   maÒÒamÈno 80 
Yo ve ‘piyaÑ me’ti 
   piyÈnurakkhÊ 540 
Yo saÒÒate pabbajite 
   aheÔhayi 151 
Yo sabbalokaccarito 
   MahÈmuni 420 
YohaÑ atthaÒca dhammaÒca 58 
YohaÑ pubbe niyyÈmi 195 
Yo hitvÈ pubbasaÒÒogaÑ 9 

[ Ra ] 
RajjaÒca paÔipannÈ’sma 58 
RaÒÒo haÑ pahito 
   d|to 60-1-2, 66 
RattiÒhi corÈ khÈdanti 107-8-9- 
 10-111 
RasÈnaÑ aÒÒataraÑ etaÑ 506 
RÈjÈ ahosiÑ 
   magadhÈnamissaro 183 
RÈjÈ ca pathaviÑ sabbaÑ 487 
RÈjÈbhirÈjÈ manojo 342 
RÈjÈ me so 
   dijÈmitta 362, 386 
RÈjÈ vo kho pabbajito 201 
RukkhaggahÈnÈ 
   bahuke’ttha pupphitÈ 432 
RuppapaÔÔapalimaÔÔhÊva 4 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ La ] 
Ludda dve ime sakuÓÈ 395 
LuddaputtÈ nisÈmetha 42 
LuddÈ deva samÈyantu 41 
LuddhÈnaÑ lahucittÈnaÑ 480 
LokacittamathanÈ hi 
   nÈriyo 489 

[ Va ] 
VaÔÔanÈvaÄisa~kÈsÈ 71 
Vadhissametanti parÈmasanto 50 
Vane phalaÒca m|laÒca 339 
VanditvÈ so pitaraÑ 
   mÈtaraÒca 528 
Vande ahaÑ 
   pabbatarÈjaseÔÔhaÑ 97 
Vande indÊvarÊsÈmaÑ 96 
Vande bhÈgÊrathiÑ ga~gaÑ 97 
Vande sÊhe ca byagghe ca 96 
VaraÒce me ado Sakka 172 
VÈÓijja raÔÔhÈdhipa  
   gacchamÈno 176 
VÈtaÒca jÈlena naro 
   parÈmase 488 
VÈtassitÈni bhakkhesiÑ 72 
VÈtova gandha’mÈdeti 389 
VÈÄamigÈnucarite 72 
VikiÓÓavÈcaÑ 
   aniguyhamantaÑ 80 
VicitraphullaÑ hi vanaÑ sutaÑ 
   mayÈ 215 
Viddho ca nÈgo koÒca’manÈdi 
   ghoraÑ 50 
Vimado tÊhi vassehi 168 
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[ Va ] 
VilaggÈ mudukÈ suddhÈ 165 
Viloma’mÈcarati 
   akiccakÈrinÊ 469 
Vivicca bhÈseyya 
   divÈ rahassaÑ 85 
VisaÑ pajÈnaÑ 
   puriso adeyya 534 
VissÈsamÈpajjimahaÑ acelaÑ 80 
VissÈsaye na ca taÑ 
   vissayeyya 89 
VihitÈ santi’me pÈsÈ 368 
VÊtasaddhaÑ na seveyya 245 
VeÓÊ tvamasi caÓÉÈlÊ 324 
Vedehaputto bhaddante 93 
VelÈ yathÈ 
   sÈgaravegavÈrinÊ 438 
VessantaraÑ taÑ pucchÈmi 116 
VehÈyasaÑ gammamÈgamma 
   tiÔÔhasi 15 
VehÈyasaÑ tiÔÔhasi 
   antalikkhe 144 

[ Sa ] 
SaÑkiccÈ’yaÑ anuppatto 281 
SaÑvaccharaÑ  
   dibbarasÈnubhutvÈ 182 
SaÑvaccharaÑ vÈ |naÑ vÈ 350 
SaÑvaccharo me vasato 
   tavantike 185 
SaÑvÈsena hi mittÈni 219 
Sakassa dÈsassa yadÈ 
   suÓomi 526 
Sakideva mahÈrÈja 535 

PaÔhamapÈdÈ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sakideva Sutasoma 523 
SakumÈro sakhÈtya’smi 383 
Sa~ketheva amittasmiÑ 88 
SakkÈ ubhinnaÑ 
   vacanaÑ titikkhituÑ 149 
Sakko ce me varaÑ dajjÈ 226 
Sakkopi hi bh|tapati 117 
Sakkhisi tvaÑ KuÓÉalini 121 
Sa khippameva 
   upagamma assamaÑ 437 
Sagg|pagaÑ 
  puÒÒakammaÑ janinda 232 
Sa~kh|pamaÑ 
   seta’matulyadassanaÑ 422 
Sa~gÈmasÊse 
   sarasattisaÑyute 438 
Sace attappayogena 387 
Sace anuddiÔÔhaÑ tayÈ 
   MahÈmuni 418 
Sace ayaÑ nÊyati 
   bhojanatthÈ 176 
Sace ahaÑ tÈta tathÈ 
   yathÈ pure 100 
Sace ahaÑ marissÈmi 8 
Sace idaÑ brahme 
   surajjakaÑ siyÈ 112 
Sace ca ajja dhÈresi 322 
Sace tuvaÑ dakkhasi 
   brahmacÈriÑ 219 
Sace tuvaÑ vipule  
   laddhabhoge 102 
Sace tuvaÑ bhatturatthe 
   payutto 499 
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[ Sa ] [ Sa ] 
Sace tuvaÑ mayha SatthÈ ca me hosi sakhÈ 
   satiÑ janinda 231    ca me’si 544 
Sace tuvaÑ vipule SadÈpi bhadramadhanassa 266 
   laddhabhoge 102 SadÈ maÑ gilate maccu 63 
Sace tvaÑ saddahasi rÈja 513 SaddhÈ’ha devÊ manujehi 
Sacepi vÈto    p|jitÈ 429 
   giri’mÈvaheyya 520 SantappayitvÈ nesÈdaÑ 373 
Sace pubbekatahetu 251 Santo ca uddhaÑ gacchanti 295 
Sace maÑsÈni hariÑsu 321 Santo ca me apacitÈ 402 
Sace labhetha khaÓaÑ vÈ SandhiÑ katvÈ amittena 88 
   raho vÈ 469 Sa paÒÒavÈ kÈmaguÓe 
Sace hi vacanaÑ saccaÑ 314    avekkhati 157 
Sace hi vÊriyaÑ nÈ’ssa 255 SabbaÑ karissÈma 
SaccaÑ kira mahÈrÈja 500    tavÈnusÈsaniÑ 159 
SaccaÒcassa hutaÑ hoti 412 SabbaÑ te paÔijÈnÈmi 327 
SaÒcayo nÈma me bhÈtÈ 62 SabbadukkhasamatikkamaÑ 
SaÒjÊvo KÈÄasutto ca 283    sivaÑ 492 
SaÔÔhi assasahassÈni 274 SabbabhogÈ parijiÓÓaÑ 104 
SaÔÔhi gÈmasahassÈni 274 SabbarattiÑ cintayitvÈ 405 
SaÔÔhi nÈgasahassÈni 274 Sabbaseto pure Èsi 245 
SaÔÔhi dhenusahassÈni 274 SabbÈ nadÊ va~kagatÊ 469 
SaÔÔhi rathasahassÈni 274 Sabbi’tthiyo sikhÊriva 
Sa tÈdiso paccati    sabbabhakkhÈ 487 
   LohakumbhiyaÑ 285 Sabbeva te vasaÑ gatÈ 329 
Sa tÈdiso bh|mipati 257 Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈti 68 
Satta bile karitvÈna 319 Sabbo hi saÑsayaÑ patto 391 
Sattamampi Sabbhireva samÈsetha 523, 535 
   bhadramadhanassa 267 Sabbhi he’taÑ upaÒÒÈtaÑ 345 
SattÊhi lokak|Ôehi 287 SamaÓe brÈhmaÓe vande 96 
SatthÈ ca te homi sakhÈ SamaÓoti me 

   sammatatto ahosi 83   ca tya’mhi 544 
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