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PÈthikavaggapÈÄi
_____
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.

1. PÈthikasutta
Sunakkhattavatthu
1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Mallesu viharati
AnupiyaÑ nÈma1 MallÈnaÑ nigamo. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya AnupiyaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Atha kho Bhagavato
etadahosi “atippago kho tÈva AnupiyÈyaÑ2 piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ
yena Bhaggavagottassa paribbÈjakassa ÈrÈmo, yena Bhaggavagotto
paribbÈjako tenupasa~kameyyan”ti.
2. Atha kho BhagavÈ yena Bhaggavagottassa paribbÈjakassa ÈrÈmo,
yena Bhaggavagotto paribbÈjako tenupasa~kami. Atha kho Bhaggavagotto
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “etu kho bhante BhagavÈ, svÈgataÑ
bhante Bhagavato, cirassaÑ kho bhante BhagavÈ imaÑ pariyÈyamakÈsi
yadidaÑ idhÈgamanÈya, nisÊdatu bhante BhagavÈ, idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti.
NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. Bhaggavagottopi kho paribbÈjako aÒÒataraÑ
nÊcaÑ ÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho
Bhaggavagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca–purimÈni bhante
______________________________________________________________
1. AnuppiyaÑ nÈma (SyÈ)

2. AnupiyaÑ (Ka)
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divasÈni purimatarÈni Sunakkhatto Licchaviputto yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ etadavoca “paccakkhÈto dÈni mayÈ Bhaggava BhagavÈ,
na dÈnÈhaÑ BhagavantaÑ uddissa viharÈmÊ”ti. KaccetaÑ bhante tatheva,
yathÈ Sunakkhatto Licchaviputto avacÈti. Tatheva kho etaÑ Bhaggava, yathÈ
Sunakkhatto Licchaviputto avaca.
3. PurimÈni Bhaggava divasÈni purimatarÈni Sunakkhatto Licchaviputto
yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdi. EkamantaÑ nisinno kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto maÑ
etadavoca “paccakkhÈmi dÈnÈhaÑ bhante BhagavantaÑ, na dÈnÈhaÑ bhante
BhagavantaÑ uddissa viharissÈmÊ”ti. EvaÑ vutte ahaÑ Bhaggava
SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ etadavocaÑ “api nu tÈhaÑ Sunakkhatta evaÑ
avacaÑ, ehi tvaÑ Sunakkhatta mamaÑ uddissa viharÈhÊ”ti. No hetaÑ
bhante. TvaÑ vÈ pana maÑ evaÑ avaca “ahaÑ bhante BhagavantaÑ uddissa
viharissÈmÊ”ti. No hetaÑ bhante. Iti kira Sunakkhatta nevÈhaÑ taÑ vadÈmi
“ehi tvaÑ Sunakkhatta mamaÑ uddissa viharÈhÊ”ti. Napi kira maÑ tvaÑ
vadesi “ahaÑ bhante BhagavantaÑ uddissa viharissÈmÊ”ti. EvaÑ sante
moghapurisa ko santo kaÑ paccÈcikkhasi. Passa moghapurisa yÈvaca1 te
idaÑ aparaddhanti.
4. Na hi pana me bhante BhagavÈ uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ karotÊti. Api nu tÈhaÑ Sunakkhatta evaÑ avacaÑ “ehi
tvaÑ Sunakkhatta mamaÑ uddissa viharÈhi, ahaÑ te uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ karissÈmÊ”ti. No hetaÑ bhante. TvaÒca pana maÑ evaÑ
avaca “ahaÑ bhante BhagavantaÑ uddissa viharissÈmi, BhagavÈ me uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissatÊ”ti. No hetaÑ bhante. Iti kira
Sunakkhatta nevÈhaÑ taÑ vadÈmi “ehi tvaÑ Sunakkhatta mamaÑ uddissa
viharÈhi, ahaÑ te uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissÈmÊ”ti.
Napi kira maÑ tvaÑ vadesi “ahaÑ bhante BhagavantaÑ uddissa
viharissÈmi, BhagavÈ me uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ
karissatÊ”ti. EvaÑ sante moghapurisa ko santo kaÑ paccÈcikkhasi. TaÑ
kiÑmaÒÒasi Sunakkhatta, kate vÈ uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriye
akate vÈ
______________________________________________________________
1. YÈvaÒca (SÊ, SyÈ, I)

1. PÈthikasutta

3

uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriye yassatthÈya mayÈ dhammo desito, so
niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti. Kate vÈ bhante uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriye akate vÈ uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriye yassatthÈya BhagavatÈ dhammo desito, so niyyÈti takkarassa
sammÈ dukkhakkhayÈyÈti. Iti kira Sunakkhatta kate vÈ uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriye akate vÈ uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriye yassatthÈya mayÈ dhammo desito, so niyyÈti takkarassa
sammÈ dukkhakkhayÈya. Tatra Sunakkhatta kiÑ uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ kataÑ karissati. Passa moghapurisa yÈvaca te idaÑ
aparaddhanti.
5. Na hi pana me bhante BhagavÈ aggaÒÒaÑ paÒÒapetÊti1. Api nu tÈhaÑ
Sunakkhatta evaÑ avacaÑ “ehi tvaÑ Sunakkhatta mamaÑ uddissa viharÈhi,
ahaÑ te aggaÒÒaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti. No hetaÑ bhante. TvaÑ vÈ pana maÑ
evaÑ avaca “ahaÑ bhante BhagavantaÑ uddissa viharissÈmi, BhagavÈ me
aggaÒÒaÑ paÒÒapessatÊ”ti. No hetaÑ bhante. Iti kira Sunakkhatta nevÈhaÑ
taÑ vadÈmi “ehi tvaÑ Sunakkhatta mamaÑ uddissa viharÈhi, ahaÑ te
aggaÒÒaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti. Napi kira maÑ tvaÑ vadesi “ahaÑ bhante
BhagavantaÑ uddissa viharissÈmi, BhagavÈ me aggaÒÒaÑ paÒÒapessatÊ”ti.
EvaÑ sante moghapurisa ko santo kaÑ paccÈcikkhasi. TaÑ kiÑmaÒÒasi
Sunakkhatta, paÒÒatte vÈ aggaÒÒe apaÒÒatte vÈ aggaÒÒe yassatthÈya mayÈ
dhammo desito, so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti. PaÒÒatte vÈ
bhante aggaÒÒe apaÒÒatte vÈ aggaÒÒe yassatthÈya BhagavatÈ dhammo
desito, so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈyÈti. Iti kira Sunakkhatta
paÒÒatte vÈ aggaÒÒe apaÒÒatte vÈ aggaÒÒe yassatthÈya mayÈ dhammo
desito, so niyyÈti takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya. Tatra Sunakkhatta
kiÑ aggaÒÒaÑ paÒÒattaÑ karissati. Passa moghapurisa yÈva ca te idaÑ
aparaddhaÑ.
6. AnekapariyÈyena kho te Sunakkhatta mama vaÓÓo bhÈsito VajjigÈme
“itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno
______________________________________________________________
1. PaÒÒÈpetÊti (I)
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Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ
Buddho BhagavÈ”ti. Iti kho te Sunakkhatta anekapariyÈyena mama vaÓÓo
bhÈsito VajjigÈme.
AnekapariyÈyena kho te Sunakkhatta dhammassa vaÓÓo bhÈsito
VajjigÈme “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko
opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. Iti kho te Sunakkhatta
anekapariyÈyena dhammassa vaÓÓo bhÈsito VajjigÈme.
AnekapariyÈyena kho te Sunakkhatta saÑghassa vaÓÓo bhÈsito
VajjigÈme “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho,
sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni
aÔÔha purisapuggalÈ, esa Bhagavato sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo
dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. Iti kho te
Sunakkhatta anekapariyÈyena saÑghassa vaÓÓo bhÈsito VajjigÈme.
ŒrocayÈmi kho te Sunakkhatta, paÔivedayÈmi kho te Sunakkhatta,
bhavissanti kho te Sunakkhatta vattÈro, “no visahi Sunakkhatto
Licchaviputto samaÓe Gotame brahmacariyaÑ carituÑ, so avisahanto
sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvatto”ti. Iti kho te Sunakkhatta bhavissanti
vattÈroti. EvaÑ kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto mayÈ vuccamÈno
apakkameva imasmÈ dhammavinayÈ, yathÈ taÑ ÈpÈyiko nerayiko.
Korakkhattiyavatthu
7. EkamidÈhaÑ Bhaggava samayaÑ Th|l|su1 viharÈmi UttarakÈ nÈma
Th|l|naÑ nigamo. Atha khvÈhaÑ Bhaggava pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya Sunakkhattena Licchaviputtena pacchÈsamaÓena
UttarakaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ. Tena kho pana samayena acelo Korakkhattiyo
kukkuravatiko catukoÓÉiko2 chamÈnikiÓÓaÑ bhakkhasaÑ mukheneva
khÈdati, mukheneva bhuÒjati, addasÈ kho Bhaggava Sunakkhatto
Licchaviputto acelaÑ KorakkhattiyaÑ
______________________________________________________________
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kukkuravatikaÑ catukoÓÉikaÑ chamÈnikiÓÓaÑ bhakkhasaÑ mukheneva
khÈdantaÑ mukheneva bhuÒjantaÑ. DisvÈnassa etadahosi “sÈdhur|po vata
bho ayaÑ1 samaÓo catukoÓÉiko chamÈnikiÓÓaÑ bhakkhasaÑ mukheneva
khÈdati, mukheneva bhuÒjatÊ”ti.
Atha khvÈhaÑ Bhaggava Sunakkhattassa Licchaviputtassa cetasÈ
cetoparivitakkamaÒÒÈya SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ etadavocaÑ “tvaÑpi
nÈma moghapurisa samaÓo Sakyaputtiyo2 paÔijÈnissasÊ”ti. KiÑ pana maÑ
bhante BhagavÈ evamÈha “tvaÑpi nÈma moghapurisa samaÓo Sakyaputtiyo2
paÔijÈnissasÊ”ti. Nanu te Sunakkhatta imaÑ acelaÑ KorakkhattiyaÑ
kukkuravatikaÑ catukoÓÉikaÑ chamÈnikiÓÓaÑ bhakkhasaÑ mukheneva
khÈdantaÑ mukheneva bhuÒjantaÑ disvÈna etadahosi “sÈdhur|po vata bho
ayaÑ samaÓo catukoÓÉiko chamÈnikiÓÓaÑ bhakkhasaÑ mukheneva khÈdati,
mukheneva bhuÒjatÊ”ti. EvaÑ bhante. KiÑ pana bhante BhagavÈ arahattassa
maccharÈyatÊti. Na kho ahaÑ moghapurisa arahattassa maccharÈyÈmi. Api
ca tuyhevetaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ, taÑ pajaha. MÈ te ahosi
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. YaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta maÒÒasi
acelaÑ KorakkhattiyaÑ “sÈdhur|po ayaÑ samaÓo”ti3. So sattamaÑ divasaÑ
alasakena kÈla~karissati, kÈla~kato4 ca KÈlakaÒcikÈ5 nÈma asurÈ
sabbanihÊno asurakÈyo, tatra upapajjissati. KÈla~kataÒca naÑ
bÊraÓatthambake susÈne chaÉÉessanti. Œka~khamÈno ca tvaÑ Sunakkhatta
acelaÑ KorakkhattiyaÑ upasa~kamitvÈ puccheyyÈsi “jÈnÈsi Èvuso
Korakkhattiya6 attano gatin”ti. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta vijjati,
yaÑ te acelo Korakkhattiyo byÈkarissati “jÈnÈmi Èvuso Sunakkhatta attano
gatiÑ, KÈlakaÒcikÈ nÈma asurÈ sabbanihÊno asurakÈyo, tatrÈmhi
upapanno”ti.
Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yena acelo
Korakkhattiyo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ acelaÑ KorakkhattiyaÑ
______________________________________________________________
1. ArahaÑ (SÊ, SyÈ, I)
2. Moghapurisa Sakyaputtiyo (SÊ, SyÈ, I)
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4. KÈlakato (SÊ, SyÈ, I)
5. KÈlakaÒjÈ (SÊ, I), KÈlakaÒjikÈ (SyÈ)
6. Acela Korakhattiya (Ka)
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etadavoca “byÈkato khosi Œvuso Korakkhattiya samaÓena Gotamena ‘acelo
Korakkhattiyo sattamaÑ divasaÑ alasakena kÈla~karissati, kÈla~kato ca
KÈlakaÒcikÈ nÈma asurÈ sabbanihÊno asurakÈyo, tatra upapajjissati.
KÈla~kataÒca naÑ bÊraÓatthambake susÈne chaÉÉessantÊ’ti. Yena tvaÑ
Œvuso Korakkhattiya mattaÑ mattaÒca bhattaÑ bhuÒjeyyÈsi, mattaÑ
mattaÒca pÈnÊyaÑ piveyyÈsi. YathÈ samaÓassa Gotamassa micchÈ assa
vacanan”ti.
8. Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto ekadvÊhikÈya
sattarattindivÈni gaÓesi, yathÈ taÑ TathÈgatassa asaddahamÈno. Atha kho
Bhaggava acelo Korakkhattiyo sattamaÑ divasaÑ alasakena kÈlamakÈsi,
kÈla~kato ca KÈlakaÒcikÈ nÈma asurÈ sabbanihÊno asurakÈyo, tatra upapajji.
KÈla~kataÒca naÑ bÊraÓatthambake susÈne chaÉÉesuÑ.
9. Assosi kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto “acelo kira
Korakkhattiyo alasakena kÈla~kato bÊraÓatthambake susÈne chaÉÉito”ti.
Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yena bÊraÓatthambakaÑ
susÈnaÑ, yena acelo Korakkhattiyo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ acelaÑ
KorakkhattiyaÑ tikkhattuÑ pÈÓinÈ ÈkoÔesi “jÈnÈsi Èvuso Korakkhattiya
attano gatin”ti. Atha kho Bhaggava acelo Korakkhattiyo pÈÓinÈ piÔÔhiÑ
paripuÒchanto vuÔÔhÈsi, “jÈnÈmi Èvuso Sunakkhatta attano gatiÑ,
KÈlakaÒcikÈ nÈma asurÈ sabbanihÊno asurakÈyo, tatrÈmhi upapanno”ti vatvÈ
tattheva uttÈno papati1.
10. Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yenÈhaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinnaÑ kho ahaÑ Bhaggava SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ
etadavocaÑ “taÑ kiÑmaÒÒasi Sunakkhatta, yatheva te ahaÑ acelaÑ
KorakkhattiyaÑ Èrabbha byÈkÈsiÑ, tatheva taÑ vipÈkaÑ, aÒÒathÈ vÈ”ti.
Yatheva me bhante BhagavÈ acelaÑ KorakkhattiyaÑ Èrabbha byÈkÈsi,
tatheva taÑ vipÈkaÑ, no aÒÒathÈti.
______________________________________________________________
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TaÑ kiÑmaÒÒasi Sunakkhatta, yadi evaÑ sante kataÑ vÈ hoti uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ, akataÑ vÈti. AddhÈ kho bhante evaÑ
sante kataÑ hoti uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ, no akatanti.
Evampi kho maÑ tvaÑ moghapurisa uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ karontaÑ evaÑ vadesi “na hi pana me bhante BhagavÈ
uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karotÊ”ti. Passa moghapurisa
yÈvaca te idaÑ aparaddhanti. Evampi kho Bhaggava Sunakkhatto
Licchaviputto mayÈ vuccamÈno apakkameva imasmÈ dhammavinayÈ, yathÈ
taÑ ÈpÈyiko nerayiko.
AcelakaÄÈramaÔÔakavatthu
11. EkamidÈhaÑ Bhaggava samayaÑ VesÈliyaÑ viharÈmi MahÈvane
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena acelo KaÄÈramaÔÔako VesÈliyaÑ
paÔivasati lÈbhaggappatto ceva yasaggappatto ca VajjigÈme. Tassa
sattavatapadÈni1 samattÈni samÈdinnÈni honti. YÈvajÊvaÑ acelako assaÑ, na
vatthaÑ paridaheyyaÑ. YÈvajÊvaÑ brahmacÈrÊ assaÑ, na methunaÑ
dhammaÑ paÔiseveyyaÑ. YÈvajÊvaÑ surÈmaÑseneva yÈpeyyaÑ, na
odanakummÈsaÑ bhuÒjeyyaÑ. Puratthimena VesÈliÑ UdenaÑ nÈma
cetiyaÑ, taÑ nÈtikkameyyaÑ. DakkhiÓena VesÈliÑ GotamakaÑ nÈma
cetiyaÑ, taÑ nÈtikkameyyaÑ. Pacchimena VesÈliÑ SattambaÑ nÈma
cetiyaÑ, taÑ nÈtikkameyyaÑ. Uttarena VesÈliÑ BahuputtaÑ nÈma2
cetiyaÑ, taÑ nÈtikkameyyanti. So imesaÑ sattannaÑ vatapadÈnaÑ
samÈdÈnahetu lÈbhaggappatto ceva yasaggappatto ca VajjigÈme.
12. Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yena acelo
KaÄÈramaÔÔako tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ acelaÑ KaÄÈramaÔÔakaÑ
paÒhaÑ apucchi. Tassa acelo KaÄÈramaÔÔako paÒhaÑ puÔÔho na sampÈyÈsi.
AsampÈyanto kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtvÈkÈsi. Atha kho Bhaggava
Sunakkhattassa Licchaviputtassa etadahosi “sÈdhur|paÑ vata bho arahantaÑ
samaÓaÑ ÈsÈdimhase3. MÈ vata no ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈ”ti.
______________________________________________________________
1. SattavattapadÈni (SyÈ, I) 2. BahuputtakaÑ nÈma (SyÈ)
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13. Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yenÈhaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinnaÑ kho ahaÑ Bhaggava SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ
etadavocaÑ “tvaÑpi nÈma moghapurisa samaÓo Sakyaputtiyo
paÔijÈnissasÊ”ti. KiÑ pana maÑ bhante BhagavÈ evamÈha “tvaÑpi nÈma
moghapurisa samaÓo Sakyaputtiyo paÔijÈnissasÊ”ti. Nanu tvaÑ Sunakkhatta
acelaÑ KaÄÈramaÔÔakaÑ upasa~kamitvÈ paÒhaÑ apucchi, tassa te acelo
KaÄÈramaÔÔako paÒhaÑ puÔÔho na sampÈyÈsi, asampÈyanto kopaÒca dosaÒca
appaccayaÒca pÈtvÈkÈsi. Tassa te etadahosi “sÈdhur|paÑ vata bho
arahantaÑ samaÓaÑ ÈsÈdimhase. MÈ vata no ahosi dÊgharattaÑ ahitÈya
dukkhÈyÈ”ti. EvaÑ bhante. KiÑ pana bhante BhagavÈ arahattassa
maccharÈyatÊti.
Na kho ahaÑ moghapurisa arahattassa maccharÈyÈmi, api ca
tuyhevetaÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ, taÑ pajaha. MÈ te ahosi
dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. YaÑ kho panetaÑ Sunakkhatta maÒÒasi
acelaÑ KaÄÈramaÔÔakaÑ “sÈdhur|po ayaÑ1 samaÓo”ti. So nacirasseva
parihito sÈnucÈriko vicaranto odanakummÈsaÑ bhuÒjamÈno sabbÈneva
VesÈliyÈni cetiyÈni samatikkamitvÈ yasÈ nihÊno2 kÈlaÑ karissatÊti. Atha kho
Bhaggava acelo KaÄÈramaÔÔako nacirasseva parihito sÈnucÈriko vicaranto
odanakummÈsaÑ bhuÒjamÈno sabbÈneva VesÈliyÈni cetiyÈni
samatikkamitvÈ yasÈ nihÊno kÈlamakÈsi.
14. Assosi kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto “acelo kira
KaÄÈramaÔÔako parihito sÈnucÈriko vicaranto odanakummÈsaÑ bhuÒjamÈno
sabbÈneva VesÈliyÈni cetiyÈni samatikkamitvÈ yasÈ nihÊno kÈla~kato”ti.
Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yenÈhaÑ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ
kho ahaÑ Bhaggava SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ etadavocaÑ “taÑ
kiÑmaÒÒasi Sunakkhatta, yatheva te ahaÑ acelaÑ KaÄÈramaÔÔakaÑ Èrabbha
byÈkÈsiÑ, tatheva taÑ vipÈkaÑ, aÒÒathÈ vÈ”ti. Yatheva me bhante BhagavÈ
acelaÑ KaÄÈramaÔÔakaÑ Èrabbha byÈkÈsi, tatheva taÑ vipÈkaÑ,
______________________________________________________________
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no aÒÒathÈti. TaÑ kiÑmaÒÒasi Sunakkhatta, yadi evaÑ sante kataÑ vÈ hoti
uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ akataÑ vÈti. AddhÈ kho bhante
evaÑ sante kataÑ hoti uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ, no akatanti.
EvaÑpi kho maÑ tvaÑ moghapurisa uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ karontaÑ evaÑ vadesi “na hi pana me bhante BhagavÈ
uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karotÊ”ti. Passa moghapurisa
yÈvaca te idaÑ aparaddhanti. Evampi kho Bhaggava Sunakkhatto
Licchaviputto mayÈ vuccamÈno apakkameva imasmÈ dhammavinayÈ, yathÈ
taÑ ÈpÈyiko nerayiko.
AcelapÈthikaputtavatthu
15. EkamidÈhaÑ Bhaggava samayaÑ tattheva VesÈliyaÑ viharÈmi
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena acelo PÈthikaputto1
VesÈliyaÑ paÔivasati lÈbhaggappatto ceva yasaggappatto ca VajjigÈme. So
ca VesÈliyaÑ parisati evaÑ vÈcaÑ bhÈsati “samaÓo Gotamo ÒÈÓavÈdo,
ahampi ÒÈÓavÈdo. ©ÈÓavÈdo kho pana ÒÈÓavÈdena arahati uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ dassetuÑ. SamaÓo Gotamo
upaÉÉhapathaÑ Ègaccheyya, ahampi upaÉÉhapathaÑ gaccheyyaÑ. Te tattha
ubhopi uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ kareyyÈma. EkaÑ ce
samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati, dvÈhaÑ
karissÈmi. Dve ce samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyÈni
karissati, cattÈrÈhaÑ karissÈmi. CattÈri ce samaÓo Gotamo uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyÈni karissati, aÔÔhÈhaÑ karissÈmi. Iti
yÈvatakaÑ yÈvatakaÑ samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati, taddiguÓaÑ taddiguÓÈhaÑ karissÈmÊ”ti.
16. Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yenÈhaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinno kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto maÑ
etadavoca–acelo bhante PÈthikaputto VesÈliyaÑ paÔivasati lÈbhaggappatto
ceva yasaggappatto ca VajjigÈme, so VesÈliyaÑ parisati evaÑ vÈcaÑ
bhÈsati “samaÓo
______________________________________________________________
1. PÈÔikaputto (SÊ, SyÈ, I)
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Gotamo ÒÈÓavÈdo, ahampi ÒÈÓavÈdo. ©ÈÓavÈdo kho pana ÒÈÓavÈdena
arahati uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ dassetuÑ. SamaÓo Gotamo
upaÉÉhapathaÑ Ègaccheyya, ahampi upaÉÉhapathaÑ gaccheyyaÑ. Te tattha
ubhopi uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ kareyyÈma. EkaÑ ce
samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati, dvÈhaÑ
karissÈmi. Dve ce samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyÈni
karissati, cattÈrÈhaÑ karissÈmi. CattÈri ce samaÓo Gotamo uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyÈni karissati, aÔÔhÈhaÑ karissÈmi. Iti
yÈvatakaÑ yÈvatakaÑ samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati, taddiguÓaÑ taddiguÓÈhaÑ karissÈmÊ”ti.
EvaÑ vutte ahaÑ Bhaggava SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ etadavocaÑ
“abhabbo kho Sunakkhatta acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ
cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ
ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa
sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
17. RakkhatetaÑ bhante BhagavÈ vÈcaÑ, rakkhatetaÑ Sugato vÈcanti.
KiÑ pana maÑ tvaÑ Sunakkhatta evaÑ vadesi “rakkhatetaÑ bhante
BhagavÈ vÈcaÑ, rakkhatetaÑ Sugato vÈcan”ti. BhagavatÈ cassa bhante esÈ
vÈcÈ ekaÑsena odhÈritÈ1 “abhabbo acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya
taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ
ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa
sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti. Acelo ca
bhante PÈthikaputto vir|par|pena Bhagavato samumkhÊbhÈvaÑ Ègaccheyya,
tadassa Bhagavato musÈti.
18. Api nu Sunakkhatta TathÈgato taÑ vÈcaÑ bhÈseyya, yÈ sÈ vÈcÈ
dvayagÈminÊti. KiÑ pana bhante BhagavatÈ acelo PÈthikaputto
______________________________________________________________
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cetasÈ ceto paricca vidito “abhabbo acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya
taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ
ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa
sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
UdÈhu devatÈ Bhagavato etamatthaÑ ÈrocesuÑ “abhabbo bhante acelo
PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ Bhagavato sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa
‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti,
muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
19. CetasÈ ceto paricca vidito ceva me Sunakkhatta “abhabbo acelo
PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa
‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti,
muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
DevatÈpi me etamatthaÑ ÈrocesuÑ “abhabbo bhante acelo PÈthikaputto
taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ
Bhagavato sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ
vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ
samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa
vipateyyÈ”ti.
Ajitopi nÈma LicchavÊnaÑ senÈpati adhunÈ kÈla~kato TÈvatiÑsakÈyaÑ
upapanno. Sopi maÑ upasa~kamitvÈ evamÈrocesi “alajjÊ bhante acelo
PÈthikaputto, musÈvÈdÊ bhante acelo PÈthikaputto, maÑpi bhante acelo
PÈthikaputto byÈkÈsi VajjigÈme ‘ajito LicchavÊnaÑ senÈpati mahÈnirayaÑ
upapanno’ti. Na kho panÈhaÑ bhante mahÈnirayaÑ upapanno,
TÈvatiÑsakÈyamhi upapanno. AlajjÊ bhante acelo PÈthikaputto, musÈvÈdÊ
bhante acelo PÈthikaputto, abhabbo ca bhante acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ Bhagavato
sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ.
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Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ
diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ
gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
Iti kho Sunakkhatta cetasÈ ceto paricca vidito ceva me acelo
PÈthikaputto “abhabbo acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ.
Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ
diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ
gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti. DevatÈpi me etamatthaÑ
ÈrocesuÑ “abhabbo bhante acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ
cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ Bhagavato sammukhÊbhÈvaÑ
ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa “ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa
sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
So kho panÈhaÑ Sunakkhatta VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena acelassa PÈthikaputtassa ÈrÈmo
tenupasa~kamissÈmi divÈvihÈrÈya, yassadÈni tvaÑ Sunakkhatta icchasi,
tassa ÈrocehÊti.
IddhipÈÔihÈriyakathÈ
20. Atha khvÈhaÑ1 Bhaggava pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ
pattacÊvaramÈdÈya VesÈliÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena acelassa PÈthikaputtassa ÈrÈmo
tenupasa~kamiÑ divÈvihÈrÈya. Atha kho Bhaggava Sunakkhatto
Licchaviputto taramÈnar|po VesÈliÑ pavisitvÈ yena abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
LicchavÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ abhiÒÒÈte abhiÒÒÈte LicchavÊ
etadavoca “esÈvuso BhagavÈ VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena acelassa PÈthikaputtassa ÈrÈmo tenupasa~kami
divÈvihÈrÈya. AbhikkamathÈyasmanto abhikkamathÈyasmanto,
sÈdhur|pÈnaÑ samaÓÈnaÑ uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ
______________________________________________________________
1. Atha kho svÈhaÑ (SyÈ)
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bhavissatÊ”ti. Atha kho Bhaggava abhiÒÒÈtÈnaÑ abhiÒÒÈtÈnaÑ LicchavÊnaÑ
etadahosi “sÈdhur|pÈnaÑ kira bho samaÓÈnaÑ uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ bhavissati, handa vata bho gacchÈmÈ”ti.
Yena ca abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ. gahapatinecayikÈ.
NÈnÈtitthiyÈ1 samaÓabrÈhmaÓÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ abhiÒÒÈte
abhiÒÒÈte nÈnÈtitthiye1 samaÓabrÈhmaÓe etadavoca “esÈvuso BhagavÈ
VesÈliyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena
acelassa PÈthikaputtassa ÈrÈmo tenupasa~kami divÈvihÈrÈya.
AbhikkamathÈyasmanto abhikkamathÈyasmanto, sÈdhur|pÈnaÑ samaÓÈnaÑ
uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ bhavissatÊ”ti. Atha kho Bhaggava
abhiÒÒÈtÈnaÑ abhiÒÒÈtÈnaÑ nÈnÈtitthiyÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ
etadahosi “sÈdhur|pÈnaÑ kira bho samaÓÈnaÑ uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ bhavissati, handa vata bho gacchÈmÈ”ti.
Atha kho Bhaggava abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ, abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
ca brÈhmaÓamahÈsÈlÈ gahapatinecayikÈ nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ yena
acelassa PÈthikaputtassa ÈrÈmo tenupasa~kamiÑsu, sÈ esÈ Bhaggava parisÈ
mahÈ hoti2 anekasatÈ anekasahassÈ.
21. Assosi kho Bhaggava acelo PÈthikaputto “abhikkantÈ kira abhiÒÒÈtÈ
abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ, abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ ca brÈhmaÓamahÈsÈlÈ
gahapatinecayikÈ nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ. SamaÓopi Gotamo mayhaÑ
ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno”ti. SutvÈnassa bhayaÑ chambhitattaÑ
lomahaÑso udapÈdi. Atha kho Bhaggava acelo PÈthikaputto bhÊto saÑviggo
lomahaÔÔhajÈto yena TindukakhÈÓuparibbÈjakÈrÈmo tenupasa~kami.
Assosi kho Bhaggava sÈ parisÈ “acelo kira PÈthikaputto bhÊto saÑviggo
lomahaÔÔhajÈto yena TindukakhÈÓuparibbÈjakÈ______________________________________________________________
1. NÈnÈtitthiya (SyÈ)

2. ParisÈ hoti (SÊ, SyÈ, I)
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PÈthikavaggapÈÄi

rÈmo tenupasa~kanto”ti1. Atha kho Bhaggava sÈ parisÈ aÒÒataraÑ purisaÑ
Èmantesi–
Ehi tvaÑ bho purisa yena TindukakhÈÓuparibbÈjakÈrÈmo, yena acelo
PÈthikaputto tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ acelaÑ PÈthikaputtaÑ evaÑ
vadehi “abhikkamÈvuso PÈthikaputta, abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
LicchavÊ, abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ ca brÈhmaÓamahÈsÈlÈ
gahapatinecayikÈ nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ. SamaÓopi Gotamo
Èyasmato ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno. BhÈsitÈ kho pana te esÈ Èvuso
PÈthikaputta VesÈliyaÑ parisati vÈcÈ ‘samaÓopi Gotamo ÒÈÓavÈdo, ahampi
ÒÈÓavÈdo. ©ÈÓavÈdo kho pana ÒÈÓavÈdena arahati uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyaÑ dassetuÑ. SamaÓo (ce) Gotamo upaÉÉhapathaÑ
Ègaccheyya, ahampi upaÉÉhapathaÑ gaccheyyaÑ. Te tattha ubhopi uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ kareyyÈma. EkaÑ ce samaÓo Gotamo
uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati, dvÈhaÑ karissÈmi. Dve
ce samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyÈni karissati,
cattÈrÈhaÑ karissÈmi. CattÈri ce samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ
iddhipÈÔihÈriyÈni karissati, aÔÔhÈhaÑ karissÈmi. Iti yÈvatakaÑ yÈvatakaÑ
samaÓo Gotamo uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karissati,
taddiguÓaÑ taddiguÓÈhaÑ karissÈmÊ’ti. Abhikkamasseva2 kho Èvuso
PÈthikaputta upaÉÉhapathaÑ. SabbapaÔhamaÑyeva ÈgantvÈ samaÓo Gotamo
Èyasmato ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno”ti.
22. “EvaÑ bho”ti kho Bhaggava so puriso tassÈ parisÈya paÔissutvÈ
yena TindukakhÈÓuparibbÈjakÈrÈmo, yena acelo PÈthikaputto
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ acelaÑ PÈthikaputtaÑ etadavoca
“abhikkamÈvuso PÈthikaputta abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ LicchavÊ,
abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ ca brÈhmaÓamahÈsÈlÈ gahapatinecayikÈ
nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ. SamaÓopi Gotamo Èyasmato ÈrÈme
divÈvihÈraÑ nisinno.
______________________________________________________________
1. Tenupasa~kamanto (SÊ, I, Ka)

2. Abhikkamayeva (SÊ, SyÈ, I)
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BhÈsitÈ kho pana te esÈ Èvuso PÈthikaputta VesÈliyaÑ parisati vÈcÈ ‘samaÓo
Gotamo ÒÈÓavÈdo, ahampi ÒÈÓavÈdo. ©ÈÓavÈdo kho pana ÒÈÓavÈdena
arahati uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ dassetuÑ -pa- taddiguÓaÑ
taddiguÓÈhaÑ karissÈmÊ’ti. Abhikkamasseva kho Èvuso PÈthikaputta
upaÉÉhapathaÑ. SabbapaÔhamaÑ yeva ÈgantvÈ samaÓo Gotamo Èyasmato
ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno”ti.
EvaÑ vutte Bhaggava acelo PÈthikaputto “ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso”ti
vatvÈ tattheva saÑsappati1, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtuÑ. Atha kho so
Bhaggava puriso acelaÑ PÈthikaputtaÑ etadavoca “kiÑ su nÈma te Èvuso
PÈthikaputta pÈvaÄÈ su nÈma te pÊÔhakasmiÑ allÊnÈ, pÊÔhakaÑ su nÈma te
pÈvaÄÈsu allÊnaÑ. ‘ŒyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ tattheva saÑsappasi,
na sakkosi ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. EvaÑpi kho Bhaggava vuccamÈno acelo
PÈthikaputto “ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso”ti vatvÈ tattheva saÑsappati, na
sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtuÑ.
23. YadÈ kho so Bhaggava puriso aÒÒÈsi “parÈbh|tar|po ayaÑ acelo
PÈthikaputto ‘ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ tattheva saÑsappati, na
sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. Atha taÑ parisaÑ ÈgantvÈ evamÈrocesi
“parÈbh|tar|po bho2 acelo PÈthikaputto ‘ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ
tattheva saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. EvaÑ vutte ahaÑ
Bhaggava taÑ parisaÑ etadavocaÑ “abhabbo kho Èvuso acelo PÈthikaputto
taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ
mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa
Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
______________________________________________________________
1. SaÑsabbati (Ka)

2. ParÈbh|tar|po bho ayaÑ (SyÈ, Ka), parÈbh|tar|po (SÊ, I)
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24. Atha kho Bhaggava aÒÒataro LicchavimahÈmatto uÔÔhÈyÈsanÈ taÑ
parisaÑ etadavoca “tena hi bho muhuttaÑ tÈva Ègametha, yÈvÈhaÑ
gacchÈmi1, appeva nÈma ahampi sakkuÓeyyaÑ acelaÑ PÈthikaputtaÑ imaÑ
parisaÑ Ènetun”ti.
Atha kho so Bhaggava LicchavimahÈmatto yena
TindukakhÈÓuparibbÈjakÈrÈmo, yena acelo PÈthikaputto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ acelaÑ PÈthikaputtaÑ etadavoca–abhikkamÈvuso
PÈthikaputta, abhikkantaÑ te seyyo, abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
LicchavÊ, abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ ca brÈhmaÓamahÈsÈlÈ
gahapatinecayikÈ nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ. SamaÓopi Gotamo
Èyasmato ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno. BhÈsitÈ kho pana te esÈ Èvuso
PÈthikaputta VesÈliyaÑ parisati vÈcÈ “samaÓopi Gotamo ÒÈÓavÈdo -pataddiguÓaÑ taddiguÓÈhaÑ karissÈmÊ”ti. Abhikkamasseva kho Èvuso
PÈthikaputta upaÉÉhapathaÑ. SabbapaÔhamaÑyeva ÈgantvÈ samaÓo Gotamo
Èyasmato ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno. BhÈsitÈ kho panesÈ Èvuso
PÈthikaputta samaÓena Gotamena parisati vÈcÈ “abhabbo kho acelo
PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa
‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti,
muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti. AbhikkamÈvuso PÈthikaputta,
abhikkamaneneva te jayaÑ karissÈma, samaÓassa Gotamassa parÈjayanti.
EvaÑ vutte Bhaggava acelo PÈthikaputto “ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso”ti
vatvÈ tattheva saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtuÑ. Atha kho so
Bhaggava LicchavimahÈmatto acelaÑ PÈthikaputtaÑ etadavoca “kiÑ su
nÈma te Èvuso PÈthikaputta pÈvaÄÈ su nÈma te pÊÔhakasmiÑ allÊnÈ, pÊÔhakaÑ
su nÈma te pÈvaÄÈsu
______________________________________________________________
1. PaccÈgacchÈmi (?)
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allÊnaÑ. ‘ŒyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ tattheva saÑsappasi, na sakkosi
ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. EvaÑpi kho Bhaggava vuccamÈno acelo PÈthikaputto
“ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso”ti vatvÈ tattheva saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi
vuÔÔhÈtuÑ.
25. YadÈ kho so Bhaggava LicchavimahÈmatto aÒÒÈsi “parÈbh|tar|po
ayaÑ acelo PÈthikaputto ‘ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ tattheva
saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. Atha taÑ parisaÑ ÈgantvÈ
evamÈrocesi “parÈbh|tar|po bho1 acelo PÈthikaputto ‘ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi
Èvuso’ti vatvÈ tattheva saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. EvaÑ
vutte ahaÑ Bhaggava taÑ parisaÑ etadavocaÑ “abhabbo kho Èvuso acelo
PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa
‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti,
muddhÈpi tassa vipateyya. SacepÈyasmantÈnaÑ LicchavÊnaÑ evamassa
‘mayaÑ acelaÑ PÈthikaputtaÑ varattÈhi2 bandhitvÈ goyugehi
ÈviÒcheyyÈmÈ’ti3, tÈ varattÈ chijjeyyuÑ PÈthikaputto vÈ. Abhabbo pana
acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa
‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti,
muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
26. Atha kho Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ uÔÔhÈyÈsanÈ taÑ
parisaÑ etadavoca “tena hi bho muhuttaÑ tÈva Ègametha, yÈvÈhaÑ
gacchÈmi, appeva nÈma ahampi sakkuÓeyyaÑ acelaÑ PÈthikaputtaÑ imaÑ
parisaÑ Ènetun”ti.
______________________________________________________________
1. ParÈbh|tar|po (SÊ, I), parÈbh|tar|po ayaÑ (SyÈ)
3. ŒviÒjeyyÈmÈti (SyÈ), ÈvijjheyyÈmÈti (SÊ, I)

2. YÈhi varattÈhi (SyÈ, Ka)
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Atha kho Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ yena

TindukakhÈÓuparibbÈjakÈrÈmo, yena acelo PÈthikaputto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ acelaÑ PÈthikaputtaÑ etadavoca–abhikkamÈvuso
PÈthikaputta, abhikkantaÑ te seyyo. AbhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ
LicchavÊ, abhikkantÈ abhiÒÒÈtÈ abhiÒÒÈtÈ ca brÈhmaÓamahÈsÈlÈ
gahapatinecayikÈ nÈnÈtitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓÈ. SamaÓopi Gotamo
Èyasmato ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno. BhÈsitÈ kho pana te esÈ Èvuso
PÈthikaputta VesÈliyaÑ parisati vÈcÈ “samaÓopi Gotamo ÒÈÓavÈdo -pataddiguÓaÑ taddiguÓÈhaÑ karissÈmÊ”ti. Abhikkamasseva kho Èvuso
PÈthikaputta upaÉÉhapathaÑ, sabbapaÔhamaÑyeva ÈgantvÈ samaÓo Gotamo
Èyasmato ÈrÈme divÈvihÈraÑ nisinno. BhÈsitÈ kho panesÈ Èvuso
PÈthikaputta samaÓena Gotamena parisati vÈcÈ “abhabbo acelo PÈthikaputto
taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ
mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ
appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa
Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyya.
SacepÈyasmantÈnaÑ LicchavÊnaÑ evamassa ‘mayaÑ acelaÑ PÈthikaputtaÑ
varattÈhi bandhitvÈ goyugehi ÈviÒcheyyÈmÈ’ti. TÈ varattÈ chijjeyyuÑ
PÈthikaputto vÈ. Abhabbo pana acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ
cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ
ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa
sammukhÊbhÈvaÑ Ègaccheyyan’ti, muddhÈpi tassa vipateyyÈ’ti.
AbhikkamÈvuso PÈthikaputta, abhikkamaneneva te jayaÑ karissÈma,
samaÓassa Gotamassa parÈjayanti.
EvaÑ vutte Bhaggava acelo PÈthikaputto “ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso”ti
vatvÈ tattheva saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtuÑ. Atha kho
Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ acelaÑ PÈthikaputtaÑ etadavoca “kiÑ
su nÈma te Èvuso PÈthikaputta pÈvaÄÈ su nÈma te pÊÔhakasmiÑ allÊnÈ,
pÊÔhakaÑ su nÈma te pÈvaÄÈsu allÊnaÑ. ‘ŒyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ
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tattheva saÑsappasi, na sakkosi ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. Evampi kho Bhaggava
vuccamÈno acelo PÈthikaputto “ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso”ti vatvÈ tattheva
saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtunti.
27. YadÈ kho Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ aÒÒÈsi
“parÈbh|tar|po ayaÑ acelo PÈthikaputto ‘ÈyÈmi Èvuso ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ
tattheva saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti. Atha naÑ etadavoca–
Bh|tapubbaÑ Èvuso PÈthikaputta sÊhassa migaraÒÒo etadahosi
“yaÑn|nÈhaÑ aÒÒataraÑ vanasaÓÉaÑ nissÈya ÈsayaÑ kappeyyaÑ,
tatrÈsayaÑ kappetvÈ sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ nikkhameyyaÑ, ÈsayÈ
nikkhamitvÈ vijambheyyaÑ, vijambhitvÈ samantÈ catuddisÈ anuvilokeyyaÑ,
samantÈ catuddisÈ anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadeyyaÑ,
tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ naditvÈ gocarÈya pakkameyyaÑ. So varaÑ varaÑ
migasaÑghe1 vadhitvÈ mudumaÑsÈni mudumaÑsÈni bhakkhayitvÈ tameva
ÈsayaÑ ajjhupeyyan”ti.
Atha kho Èvuso so sÊho migarÈjÈ aÒÒataraÑ vanasaÓÉaÑ nissÈya
ÈsayaÑ kappesi, tatrÈsayaÑ kappetvÈ sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ nikkhami,
ÈsayÈ nikkhamitvÈ vijambhi, vijambhitvÈ samantÈ catuddisÈ anuvilokesi,
samantÈ catuddisÈ anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadi, tikkhattuÑ
sÊhanÈdaÑ naditvÈ gocarÈya pakkami. So varaÑ varaÑ migasaÑghe
vadhitvÈ mudumaÑsÈni mudumaÑsÈni bhakkhayitvÈ tameva ÈsayaÑ
ajjhupesi.
28. Tasseva kho Èvuso PÈthikaputta sÊhassa migaraÒÒo
vighÈsasaÑvaÉÉho jarasi~gÈlo2 ditto ceva balavÈ ca. Atha kho Èvuso tassa
jarasi~gÈlassa etadahosi “ko cÈhaÑ ko sÊho migarÈjÈ, yaÑn|nÈhaÑpi
aÒÒataraÑ vanasaÓÉaÑ nissÈya ÈsayaÑ kappeyyaÑ, tatrÈsayaÑ kappetvÈ
sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ nikkhameyyaÑ,
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ÈsayÈ nikkhamitvÈ vijambheyyaÑ, vijambhitvÈ samantÈ catuddisÈ
anuvilokeyyaÑ, samantÈ catuddisÈ anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ
nadeyyaÑ, tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ naditvÈ gocarÈya pakkameyyaÑ. So
varaÑ varaÑ migasaÑghe vadhitvÈ mudumaÑsÈni mudumaÑsÈni
bhakkhayitvÈ tameva ÈsayaÑ ajjhupeyyan”ti.
Atha kho so Èvuso jarasi~gÈlo aÒÒataraÑ vanasaÓÉaÑ nissÈya ÈsayaÑ
kappesi, tatrÈsayaÑ kappetvÈ sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ nikkhami, ÈsayÈ
nikkhamitvÈ vijambhi, vijambhitvÈ samantÈ catuddisÈ anuvilokesi, samantÈ
catuddisÈ anuviloketvÈ tikkhattuÑ “sÊhanÈdaÑ nadissÈmÊ”ti si~gÈlakaÑyeva
anadi, bheraÓÉakaÑyeva1 anadi, ke ca chave si~gÈle, ke pana sÊhanÈdeti2.
Evameva kho tvaÑ Èvuso PÈthikaputta sugatÈpadÈnesu jÊvamÈno
sugatÈtirittÈni bhuÒjamÈno TathÈgate Arahante SammÈsambuddhe
ÈsÈdetabbaÑ maÒÒasi. Ke ca chave PÈthikaputte, kÈ ca TathÈgatÈnaÑ
ArahantÈnaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ ÈsÈdanÈti.
29. Yato kho Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ iminÈ opammena
neva asakkhi acelaÑ PÈthikaputtaÑ tamhÈ ÈsanÈ cÈvetuÑ. Atha naÑ
etadavoca–
“SÊhoti attÈnaÑ samekkhiyÈna,
AmaÒÒi kotthu migarÈjÈhamasmi.
Tatheva3 so si~gÈlakaÑ anadi,
Ke ca chave si~gÈle ke pana sÊhanÈde”ti.
Evameva kho tvaÑ Èvuso PÈthikaputta sugatÈpadÈnesu jÊvamÈno
sugatÈtirittÈni bhuÒjamÈno TathÈgate Arahante SammÈsambuddhe
ÈsÈdetabbaÑ maÒÒasi, ke ca chave PÈthikaputte, kÈ ca TathÈgatÈnaÑ
ArahantÈnaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ ÈsÈdanÈti.
30. Yato kho Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ iminÈpi opammena
neva asakkhi acelaÑ PÈthikaputtaÑ tamhÈ ÈsanÈ cÈvetuÑ. Atha naÑ
etadavoca–
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“AÒÒaÑ anuca~kamanaÑ, attÈnaÑ vighÈse samekkhiya.
YÈva attÈnaÑ na passati, kotthu tÈva byagghoti maÒÒati.
Tatheva so si~gÈlakaÑ anadi,
Ke ca chave si~gÈle ke pana sÊhanÈde”ti.
Evameva kho tvaÑ Èvuso PÈthikaputta sugatÈpadÈnesu jÊvamÈno
sugatÈtirittÈni bhuÒjamÈno TathÈgate Arahante SammÈsambuddhe
ÈsÈdetabbaÑ maÒÒasi “ke ca chave PÈthikaputte, kÈ ca TathÈgatÈnaÑ
ArahantÈnaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ ÈsÈdanÈ”ti.
31. Yato kho Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ iminÈpi opammena
neva asakkhi acelaÑ PÈthikaputtaÑ tamhÈ ÈsanÈ cÈvetuÑ. Atha naÑ
etadavoca–
“BhutvÈna bheke1 khalam|sikÈyo,
KaÔasÊsu khittÈni ca koÓapÈni2.
MahÈvane suÒÒavane vivaÉÉho,
AmaÒÒi kotthu migarÈjÈhamasmi.
Tatheva so si~gÈlakaÑ anadi,
Ke ca chave si~gÈle ke pana sÊhanÈde”ti.
Evameva kho tvaÑ Èvuso PÈthikaputta sugatÈpadÈnesu jÊvamÈno
sugatÈtirittÈni bhuÒjamÈno TathÈgate Arahante SammÈsambuddhe
ÈsÈdetabbaÑ maÒÒasi, ke ca chave PÈthikaputte, kÈ ca TathÈgatÈnaÑ
ArahantÈnaÑ SammÈsambuddhÈnaÑ ÈsÈdanÈti.
32. Yato kho Bhaggava JÈliyo DÈrupattikantevÈsÊ iminÈpi opammena
neva asakkhi acelaÑ PÈthikaputtaÑ tamhÈ ÈsanÈ cÈvetuÑ. Atha taÑ parisaÑ
ÈgantvÈ evamÈrocesi “parÈbh|tar|po bho acelo PÈthikaputto ‘ÈyÈmi Èvuso
ÈyÈmi Èvuso’ti vatvÈ tattheva saÑsappati, na sakkoti ÈsanÈpi vuÔÔhÈtun”ti.
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33. EvaÑ vutte ahaÑ Bhaggava taÑ parisaÑ etadavocaÑ “abhabbo kho
Èvuso acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ
diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa
evamassa ‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti,
muddhÈpi tassa vipeteyya. SacepÈyasmantÈnaÑ LicchavÊnaÑ evamassa
‘mayaÑ acelaÑ PÈthikaputtaÑ varattÈhi bandhitvÈ goyugehi
ÈviÒcheyyÈmÈ’ti. TÈ varattÈ chijjeyyuÑ PÈthikaputto vÈ. Abhabbo pana
acelo PÈthikaputto taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ mama sammukhÊbhÈvaÑ ÈgantuÑ. Sacepissa evamassa
‘ahaÑ taÑ vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ
appaÔinissajjitvÈ samaÓassa Gotamassa sammukhÊbhÈvaÑ gaccheyyan’ti,
muddhÈpi tassa vipateyyÈ”ti.
34. Atha khvÈhaÑ Bhaggava taÑ parisaÑ dhammiyÈ kathÈya
sandassesiÑ samÈdapesiÑ samuttejesiÑ sampahaÑsesiÑ, taÑ parisaÑ
dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ
mahÈbandhanÈ mokkhaÑ karitvÈ caturÈsÊtipÈÓasahassÈni mahÈviduggÈ
uddharitvÈ tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ sattatÈlaÑ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ
aÒÒaÑ sattatÈlampi acciÑ1 abhinimminitvÈ pajjalitvÈ dh|mÈyitvÈ2
MahÈvane K|ÔagÈrasÈlÈyaÑ paccuÔÔhÈsiÑ.
35. Atha kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto yenÈhaÑ
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinnaÑ kho ahaÑ Bhaggava SunakkhattaÑ LicchaviputtaÑ
etadavocaÑ “taÑ kiÑmaÒÒasi Sunakkhatta, yatheva te ahaÑ acelaÑ
PÈthikaputtaÑ Èrabbha byÈkÈsiÑ, tatheva taÑ vipÈkaÑ aÒÒathÈ vÈ”ti.
Yatheva me bhante BhagavÈ acelaÑ PÈthikaputtaÑ Èrabbha byÈkÈsi, tatheva
taÑ vipÈkaÑ no aÒÒathÈti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Sunakkhatta, yadi evaÑ sante kataÑ vÈ hoti uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ akataÑ vÈti. AddhÈ kho bhante evaÑ
sante kataÑ hoti uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ, no akatanti.
Evampi
______________________________________________________________
1. AggiÑ (SyÈ)

2. Dh|pÈyitvÈ (SÊ, I)

1. PÈthikasutta

23

kho maÑ tvaÑ moghapurisa uttari manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ
karontaÑ evaÑ vadesi “na hi pana me bhante BhagavÈ uttari
manussadhammÈ iddhipÈÔihÈriyaÑ karotÊ”ti. Passa moghapurisa yÈvaÒca te
idaÑ aparaddhanti. Evampi kho Bhaggava Sunakkhatto Licchaviputto mayÈ
vuccamÈno apakkameva imasmÈ dhammavinayÈ, yathÈ taÑ ÈpÈyiko
nerayiko.
AggaÒÒapaÒÒattikathÈ
36. AggaÒÒaÒcÈhaÑ Bhaggava pajÈnÈmi. TaÒca pajÈnÈmi1, tato ca
uttaritaraÑ pajÈnÈmi, taÒca pajÈnanaÑ na parÈmasÈmi, aparÈmasato ca me
paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ, yadabhijÈnaÑ TathÈgato no anayaÑ Èpajjati.
37. Santi Bhaggava eke samaÓabrÈhmaÓÈ issarakuttaÑ brahmakuttaÑ
ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapenti. TyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi
“saccaÑ kira tumhe Èyasmanto issarakuttaÑ brahmakuttaÑ ÈcariyakaÑ
aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈ”ti. Te ca me evaÑ puÔÔhÈ “Èmo”ti2 paÔijÈnanti.
TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi “kathaÑvihitakaÑ pana3 tumhe Èyasmanto
issarakuttaÑ brahmakuttaÑ ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈ”ti. Te mayÈ
puÔÔhÈ na sampÈyanti, asampÈyantÈ mamaÑyeva paÔipucchanti. TesÈhaÑ
puÔÔho byÈkaromi–
38. Hoti kho so Èvuso samayo yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena ayaÑ loko saÑvaÔÔati, saÑvaÔÔamÈne loke yebhuyyena sattÈ
ŒbhassarasaÑvattanikÈ honti, te tattha honti manomayÈ pÊtibhakkhÈ
sayaÑpabhÈ antalikkhacarÈ subhaÔÔhÈyino ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti.
Hoti kho so Èvuso samayo yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena ayaÑ loko vivaÔÔati, vivaÔÔamÈne loke suÒÒaÑ brahmavimÈnaÑ
pÈtubhavati. Atha kho4 aÒÒataro satto ÈyukkhayÈ vÈ puÒÒakkhayÈ vÈ
ŒbhassarakÈyÈ cavitvÈ suÒÒaÑ brahmavimÈnaÑ upapajjati,
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so tattha hoti manomayo pÊtibhakkho sayaÑpabho antalikkhacaro
subhaÔÔhÈyÊ, ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhati.
Tassa tattha ekakassa dÊgharattaÑ nivusitattÈ anabhirati paritassanÈ
uppajjati “aho vata aÒÒepi sattÈ itthattaÑ Ègaccheyyun”ti. Atha aÒÒepi sattÈ
ÈyukkhayÈ vÈ puÒÒakkhayÈ vÈ ŒbhassarakÈyÈ cavitvÈ suÒÒaÑ
brahmavimÈnaÑ upapajjanti tassa sattassa sahabyataÑ, tepi tattha honti
manomayÈ pÊtibhakkhÈ sayaÑpabhÈ antalikkhacarÈ subhaÔÔhÈyino, ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti.
39. TatrÈvuso yo so satto paÔhamaÑ upapanno, tassa evaÑ hoti
“ahamasmi brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso
vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ1 vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ,
mayÈ ime sattÈ nimmitÈ. TaÑ kissa hetu, mamaÑ hi pubbe etadahosi ‘aho
vata aÒÒepi sattÈ itthattaÑ Ègaccheyyun’ti, iti mama ca manopaÓidhi, ime ca
sattÈ itthattaÑ ÈgatÈ”ti.
Yepi te sattÈ pacchÈ upapannÈ, tesampi evaÑ hoti “ayaÑ kho bhavaÑ
brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro
kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ vasÊ pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ, iminÈ mayaÑ bhotÈ
brahmunÈ nimmitÈ. TaÑ kissa hetu, imaÑ hi mayaÑ addasÈma idha
paÔhamaÑ upapannaÑ, mayaÑ panÈmha pacchÈ upapannÈ”ti.
40. TatrÈvuso yo so satto paÔhamaÑ upapanno, so dÊghÈyukataro ca
hoti vaÓÓavantataro ca mahesakkhataro ca. Ye pana te sattÈ pacchÈ
upapannÈ, te appÈyukatarÈ ca honti dubbaÓÓatarÈ ca appesakkhatarÈ ca.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒataro satto tamhÈ kÈyÈ
cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati. ItthattaÑ Ègato samÈno agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito
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samÈno ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya
appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusati, yathÈsamÈhite citte taÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, tato paraÑ
nÈnussarati.
So evamÈha “yo kho so bhavaÑ brahmÈ mahÈbrahmÈ abhibh|
anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ issaro kattÈ nimmÈtÈ seÔÔho sajitÈ vasÊ
pitÈ bh|tabhabyÈnaÑ, yena mayaÑ bhotÈ brahmunÈ nimmitÈ, so nicco
dhuvo sassato1 avipariÓÈmadhammo sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Ye pana
mayaÑ ahumhÈ tena bhotÈ brahmunÈ nimmitÈ, te mayaÑ aniccÈ addhuvÈ2
appÈyukÈ cavanadhammÈ itthattaÑ ÈgatÈ”ti. EvaÑvihitakaÑ no tumhe
Èyasmanto issarakuttaÑ brahmakuttaÑ ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈti.
Te evamÈhaÑsu “evaÑ kho no Èvuso Gotama sutaÑ, yathevÈyasmÈ Gotamo
ÈhÈ”ti. AggaÒÒaÒcÈhaÑ Bhaggava pajÈnÈmi. TaÒca pajÈnÈmi, tato ca
uttaritaraÑ pajÈnÈmi, taÒca pajÈnanaÑ na parÈmasÈmi, aparÈmasato ca me
paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ, yadabhijÈnaÑ TathÈgato no anayaÑ Èpajjati.
41. Santi Bhaggava eke samaÓabrÈhmaÓÈ KhiÉÉÈpadosikaÑ ÈcariyakaÑ
aggaÒÒaÑ paÒÒapenti, tyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “saccaÑ kira
tumhe Èyasmanto KhiÉÉÈpadosikaÑ ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈ”ti.
Te ca me evaÑ puÔÔhÈ “Èmo”ti paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi
“kathaÑvihitakaÑ pana tumhe Èyasmanto KhiÉÉÈpadosikaÑ ÈcariyakaÑ
aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈ”ti. Te mayÈ puÔÔhÈ na sampÈyanti, asampÈyantÈ,
mamaÑyeva paÔipucchanti, tesÈhaÑ puÔÔho byÈkaromi–
42. SantÈvuso KhiÉÉÈpadosikÈ nÈma devÈ, te ativelaÑ
hassÈkhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈ3 viharanti, tesaÑ ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈnaÑ viharataÑ sati sammussati, satiyÈ
sammosÈ4 te devÈ tamhÈ kÈyÈ cavanti.
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®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ aÒÒataro satto tamhÈ kÈyÈ
cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati, itthattaÑ Ègato samÈno agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno ÈtappamanvÈya
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte taÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, tato paraÑ nÈnussarati.
So evamÈha “ye kho te bhonto devÈ na KhiÉÉÈpadosikÈ, te na ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈ viharanti, tesaÑ nÈtivelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈnaÑ viharataÑ sati na sammussati, satiyÈ
asammosÈ te devÈ tamhÈ kÈyÈ na cavanti, niccÈ dhuvÈ sassatÈ
avipariÓÈmadhammÈ sassatisamaÑ tatheva Ôhassanti. Ye pana mayaÑ
ahumhÈ KhiÉÉÈpadosikÈ, te mayaÑ ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasampannÈ viharimhÈ, tesaÑ no ativelaÑ
hassakhiÉÉÈratidhammasamÈpannÈnaÑ viharataÑ sati sammussati, satiyÈ
sammosÈ te1 mayaÑ tamhÈ kÈyÈ cutÈ, aniccÈ addhuvÈ appÈyukÈ
cavanadhammÈ itthattaÑ ÈgatÈ”ti. EvaÑvihitakaÑ no tumhe Èyasmanto
KhiÉÉÈpadosikaÑ ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈti. Te evamÈhaÑsu
“evaÑ kho no Èvuso Gotama sutaÑ, yathevÈyasmÈ Gotamo ÈhÈ”ti.
AggaÒÒaÒcÈhaÑ Bhaggava pajÈnÈmi -pa- yadabhijÈnaÑ TathÈgato no
anayaÑ Èpajjati.
43. Santi Bhaggava eke samaÓabrÈhmaÓÈ ManopadosikaÑ ÈcariyakaÑ
aggaÒÒaÑ paÒÒapenti, tyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “saccaÑ kira
tumhe Èyasmanto ManopadosikaÑ ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈ”ti. Te
ca me evaÑ puÔÔhÈ “Èmo”ti paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ vadÈmi
“kathaÑvihitakaÑ pana tumhe Èyasmanto ManopadosikaÑ ÈcariyakaÑ
aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈ”ti. Te mayÈ puÔÔhÈ na sampÈyanti, asampÈyantÈ
mamaÑyeva paÔipucchanti. TesÈhaÑ puÔÔho byÈkaromi–
44. SantÈvuso ManopadosikÈ nÈma devÈ, te ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ
upanijjhÈyanti, te ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyantÈ aÒÒamaÒÒamhi
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cittÈni pad|senti, te aÒÒamaÒÒaÑ paduÔÔhacittÈ kilantakÈyÈ kilantacittÈ te
devÈ tamhÈ kÈyÈ cavanti.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati. YaÑ aÒÒataro satto tamhÈ kÈyÈ
cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati, itthattaÑ Ègato samÈno agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno ÈtappamanvÈya
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈrupaÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte taÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, tato paraÑ nÈnussarati.
So evamÈha “ye kho te bhonto devÈ na ManopadosikÈ te nÈtivelaÑ
aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyanti, te nÈtivelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyantÈ
aÒÒamaÒÒamhi cittÈni nappad|senti, te aÒÒamaÒÒaÑ appaduÔÔhacittÈ
akilantakÈyÈ akilantacittÈ1 tamhÈ kÈyÈ na cavanti, niccÈ dhuvÈ sassatÈ
avipariÓÈmadhammÈ sassatisamaÑ tatheva Ôhassanti. Ye pana mayaÑ
ahumhÈ ManopadosikÈ, te mayaÑ ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyimhÈ, te
mayaÑ ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyantÈ aÒÒamaÒÒamhi cittÈni
pad|simhÈ2, te mayaÑ aÒÒamaÒÒaÑ paduÔÔhacittÈ kilantakÈyÈ kilantacittÈ3
tamhÈ kÈyÈ cutÈ, aniccÈ addhuvÈ asassatÈ appÈyukÈ cavanadhammÈ
itthattaÑ ÈgatÈ”ti. EvaÑvihitakaÑ no tumhe Èyasmanto ManopadosikaÑ
ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈti. Te evamÈhaÑsu “evaÑ kho no Èvuso
Gotama sutaÑ, yathevÈyasmÈ Gotamo ÈhÈ”ti. AggaÒÒaÒcÈhaÑ Bhaggava
pajÈnÈmi -pa- yadabhijÈnaÑ TathÈgato no anayaÑ Èpajjati.
45. Santi Bhaggava eke samaÓabrÈhmaÓÈ adhiccasamuppannaÑ
ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapenti, tyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi
“saccaÑ kira tumhe Èyasmanto adhiccasamuppannaÑ ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ
paÒÒapethÈ”ti. Te ca me evaÑ puÔÔhÈ “Èmo”ti paÔijÈnanti. TyÈhaÑ evaÑ
vadÈmi “kathaÑvihitakaÑ pana tumhe Èyasmanto adhiccasamuppannaÑ
ÈcariyakaÑ aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈ”ti.
______________________________________________________________
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Te ca mayÈ puÔÔhÈ na sampÈyanti, asampÈyantÈ mamaÑyeva paÔipucchanti,
tesÈhaÑ puÔÔho byÈkaromi–
46. SantÈvuso AsaÒÒasattÈ nÈma devÈ, saÒÒuppÈdÈ ca pana te devÈ
tamhÈ kayÈ cavanti.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati. YaÑ aÒÒataro satto tamhÈ kÈyÈ
cavitvÈ itthattaÑ Ègacchati, itthattaÑ Ègato samÈno agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajati, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito samÈno ÈtappamanvÈya
padhÈnamanvÈya anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya
sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati,
yathÈsamÈhite citte taÑ1 saÒÒuppÈdaÑ anussarati, tato paraÑ nÈnussarati.
So evamÈha “adhiccasamuppanno attÈ ca loko ca. TaÑ kissa hetu, ahaÑ
hi pubbe nÈhosiÑ, somhi etarahi ahutvÈ santatÈya2 pariÓato”ti.
EvaÑvihitakaÑ no tumhe Èyasmanto adhiccasamuppannaÑ ÈcariyakaÑ
aggaÒÒaÑ paÒÒapethÈti. Te evamÈhaÑsu “evaÑ kho no Èvuso Gotama
sutaÑ yathevÈyasmÈ Gotamo ÈhÈ”ti. AggaÒÒaÒcÈhaÑ Bhaggava pajÈnÈmi.
TaÒca pajÈnÈmi, tato ca uttaritaraÑ pajÈnÈmi, taÒca pajÈnaÑ na
parÈmasÈmi, aparÈmasato ca me paccattaÒÒeva nibbuti viditÈ, yadabhijÈnaÑ
TathÈgato no anayaÑ Èpajjati.
47. EvaÑvÈdiÑ kho maÑ Bhaggava evamakkhÈyiÑ eke
samaÓabrÈhmaÓÈ asatÈ tucchÈ musÈ abh|tena abbhÈcikkhanti “viparÊto
samaÓo Gotamo bhikkhavo ca, samaÓo Gotamo evamÈha ‘yasmiÑ samaye
subhaÑ vimokkhaÑ upasampajja viharati, sabbaÑ tasmiÑ samaye
asubhantveva3 pajÈnÈtÊ’ti4”. Na kho panÈhaÑ Bhaggava evaÑ vadÈmi
“yasmiÑ samaye subhaÑ vimokkhaÑ upasampajja viharati, sabbaÑ tasmiÑ
samaye asubhantveva pajÈnÈtÊ”ti. EvaÒca khvÈhaÑ Bhaggava vadÈmi
“yasmiÑ samaye subhaÑ vimokkhaÑ upasampajja viharati, subhantveva
tasmiÑ samaye pajÈnÈtÊ”ti.
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Te ca bhante viparÊtÈ, ye BhagavantaÑ viparÊtato dahanti bhikkhavo ca.
EvaÑpasanno ahaÑ bhante Bhagavati “pahoti me BhagavÈ tathÈ dhammaÑ
desetuÑ, yathÈ ahaÑ subhaÑ vimokkhaÑ upasampajja vihareyyan”ti.
48. DukkaraÑ kho etaÑ Bhaggava tayÈ aÒÒadiÔÔhikena aÒÒakhantikena
aÒÒarucikena aÒÒatrÈyogena aÒÒatrÈcariyakena subhaÑ vimokkhaÑ
upasampajja viharituÑ. I~gha tvaÑ Bhaggava yo ca te ayaÑ mayi pasÈdo,
tameva tvaÑ sÈdhukamanurakkhÈti. SacetaÑ bhante mayÈ dukkaraÑ
aÒÒadiÔÔhikena aÒÒakhantikena aÒÒarucikena aÒÒatrÈyogena
aÒÒatrÈcariyakena subhaÑ vimokkhaÑ upasampajja viharituÑ. Yo ca me
ayaÑ bhante Bhagavati pasÈdo, tamevÈhaÑ sÈdhukamanurakkhissÈmÊti.
Idamavoca BhagavÈ. Attamano Bhaggavagotto paribbÈjako Bhagavato
bhÈsitaÑ abhinandÊti.

PÈthikasuttaÑ1 niÔÔhitaÑ paÔhamaÑ.

______________________________________________________________
1. PÈÔikasuttantaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Udumbarikasutta
NigrodhaparibbÈjakavatthu
49. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Tena kho pana samayena Nigrodho paribbÈjako
UdumbarikÈya paribbÈjakÈrÈme paÔivasati mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya
saddhiÑ tiÑsamattehi paribbÈjakasatehi. Atha kho SandhÈno gahapati divÈ
divassa1 RÈjagahÈ nikkhami BhagavantaÑ dassanÈya. Atha kho SandhÈnassa
gahapatissa etadahosi “akÈlo kho BhagavantaÑ dassanÈya, paÔisallÊno
BhagavÈ, manobhÈvanÊyÈnaÑpi bhikkh|naÑ asamayo dassanÈya, paÔisallÊnÈ
manobhÈvanÊyÈ bhikkh|, yaÑn|nÈhaÑ yena udumbarikÈya
paribbÈjakÈrÈmo, yena Nigrodho paribbÈjako tenupasa~kameyyanti. Atha
kho SandhÈno gahapati yena UdumbarikÈya paribbÈjakÈrÈmo, yena
Nigrodho paribbÈjako tenupasa~kami.
50. Tena kho pana samayena Nigrodho paribbÈjako mahatiyÈ
paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ nisinno hoti unnÈdiniyÈ
uccÈsaddamahÈsaddÈya anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ kathentiyÈ.
SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ mahÈmattakathaÑ senÈkathaÑ
bhayakathaÑ yuddhakathaÑ annakathaÑ pÈnakathaÑ vatthakathaÑ
sayanakathaÑ mÈlÈkathaÑ gandhakathaÑ ÒÈtikathaÑ yÈnakathaÑ
gÈmakathaÑ nigamakathaÑ nagarakathaÑ janapadakathaÑ itthikathaÑ
s|rakathaÑ visikhÈkathaÑ kumbhaÔÔhÈnakathaÑ pubbapetakathaÑ
nÈnattakathaÑ lokakkhÈyikaÑ samuddakkhÈyikaÑ itibhavÈbhavakathaÑ iti
vÈ.
51. AddasÈ kho Nigrodho paribbÈjako SandhÈnaÑ gahapatiÑ d|ratova
ÈgacchantaÑ, disvÈ sakaÑ parisaÑ saÓÔhÈpesi “appasaddÈ Bhonto hontu, mÈ
bhonto saddamakattha. AyaÑ samaÓassa Gotamassa sÈvako Ègacchati
SandhÈno gahapati. YÈvatÈ kho pana samaÓassa Gotamassa sÈvakÈ gihÊ
odÈtavasanÈ RÈjagahe paÔivasanti, ayaÑ tesaÑ aÒÒataro SandhÈno gahapati,
appasaddakÈmÈ kho panete ÈyasmÈnto
______________________________________________________________
1. DivÈdivasseva (SÊ, SyÈ, I)

2. Udumbarikasutta

31

appasaddavinÊtÈ, appasaddassa vaÓÓavÈdino, appeva nÈma appasaddaÑ
parisaÑ viditvÈ upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ
tuÓhÊ ahesuÑ.
52. Atha kho SandhÈno gahapati yena Nigrodho paribbÈjako
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Nigrodhena paribbÈjakena saddhiÑ
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi.
EkamantaÑ nisinno kho SandhÈno gahapati NigrodhaÑ paribbÈjakaÑ
etadavoca “aÒÒathÈ kho ime bhonto aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ sa~gamma
samÈgamma unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ
anuyuttÈ viharanti. SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ -pa- itibhavÈbhavakathaÑ iti
vÈ. AÒÒathÈ kho1 pana so BhagavÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni
paÔisevati appasaddÈni appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni
paÔisallÈnasÈruppÈnÊ”ti.
53. EvaÑ vutte Nigrodho paribbÈjako SandhÈnaÑ gahapatiÑ etadavoca
“yagghe gahapati jÈneyyÈsi, kena samaÓo Gotamo saddhiÑ sallapati, kena
sÈkacchaÑ samÈpajjati, kena paÒÒÈveyyattiyaÑ Èpajjati. SuÒÒÈgÈrahatÈ
samaÓassa Gotamassa paÒÒÈ, aparisÈvacaro samaÓo Gotamo, nÈlaÑ
sallÈpÈya. So antamantÈneva2 sevati. SeyyathÈpi nÈma gokÈÓÈ
pariyantacÈrinÊ antamantÈneva sevati. Evameva suÒÒÈgÈrahatÈ samaÓassa
Gotamassa paÒÒÈ, aparisÈvacaro samaÓo Gotamo, nÈlaÑ sallÈpÈya. So
antamantÈneva sevati. I~gha gahapati samaÓo Gotamo imaÑ parisaÑ
Ègaccheyya, ekapaÒheneva naÑ saÑsÈdeyyÈma3, tucchakumbhÊva naÑ
maÒÒe orodheyyÈmÈ”ti.
54. Assosi kho BhagavÈ dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya
atikkantamÈnusikÈya SandhÈnassa gahapatissa Nigrodhena paribbÈjakena
saddhiÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. Atha kho BhagavÈ Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ
orohitvÈ yena SumÈgadhÈya tÊre moranivÈpo tenupasa~kami,
______________________________________________________________
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upasa~kamitvÈ SumÈgadhÈya tÊre moranivÈpe abbhokÈse ca~kami. AddasÈ
kho Nigrodho paribbÈjako BhagavantaÑ SumÈgadhÈya tÊre moranivÈpe
abbhokÈse ca~kamantaÑ, disvÈna sakaÑ parisaÑ saÓÔhÈpesi, “appasaddÈ
bhonto hontu, mÈ bhonto saddamakattha, ayaÑ samaÓo Gotamo
SumÈgadhÈya tÊre moranivÈpe abbhokÈse ca~kamati. AppasaddakÈmo kho
pana so ÈyasmÈ, appasaddassa vaÓÓavÈdÊ, appeva nÈma appasaddaÑ
parisaÑ viditvÈ upasa~kamitabbaÑ maÒÒeyya. Sace samaÓo Gotamo imaÑ
parisaÑ Ègaccheyya, imaÑ taÑ paÒhaÑ puccheyyÈma “ko nÈma so bhante
Bhagavato dhammo, yena BhagavÈ sÈvake vineti, yena BhagavatÈ sÈvakÈ
vinÊtÈ assÈsappattÈ paÔijÈnanti ajjhÈsayaÑ Èdibrahmacariyan”ti. EvaÑ vutte
te paribbÈjakÈ tuÓhÊ ahesuÑ.
TapojigucchÈvÈda
55. Atha kho BhagavÈ yena Nigrodho paribbÈjako tenupasa~kami. Atha
kho Nigrodho paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “etu kho bhante
BhagavÈ, svÈgataÑ bhante Bhagavato, cirassaÑ kho bhante BhagavÈ imaÑ
pariyÈyamakÈsi yadidaÑ idhÈgamanÈya. NisÊdatu bhante BhagavÈ,
idamÈsanaÑ paÒÒattan”ti. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane. Nigrodhopi kho
paribbÈjako aÒÒataraÑ nÊcÈsanaÑ gahetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ
nisinnaÑ kho NigrodhaÑ paribbÈjakaÑ BhagavÈ etadavoca “kÈyanuttha
Nigrodha etarahi kathÈya sannisinnÈ, kÈ ca pana vo antarÈkathÈ
vippakatÈ”ti. EvaÑ vutte Nigrodho paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca–
idha mayaÑ bhante addasÈma BhagavantaÑ SumÈgadhÈya tÊre moranivÈpe
abbhokÈse ca~kamantaÑ, disvÈna evaÑ avocumhÈ “sace samaÓo Gotamo
imaÑ parisaÑ Ègaccheyya, imaÑ taÑ paÒhaÑ puccheyyÈma ‘ko nÈma so
bhante Bhagavato dhammo, yena BhagavÈ sÈvake vineti, yena BhagavatÈ
sÈvakÈ vinÊtÈ assÈsappattÈ paÔijÈnanti ajjhÈsayaÑ Èdibrahmacariyan’ti.
AyaÑ kho no bhante antarÈkathÈ vippakatÈ, atha BhagavÈ anuppatto”ti.
56. DujjÈnaÑ kho etaÑ Nigrodha tayÈ aÒÒadiÔÔhikena aÒÒakhantikena
aÒÒarucikena aÒÒatrÈyogena aÒÒatrÈcariyakena, yenÈhaÑ sÈvake
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vinemi, yena mayÈ sÈvakÈ vinÊtÈ assÈsappattÈ paÔijÈnanti ajjhÈsayaÑ
ÈdibrahmacariyaÑ. I~gha tvaÑ maÑ Nigrodha sake Ècariyake adhijegucche
paÒhaÑ puccha “kathaÑ santÈ nu kho bhante tapojigucchÈ paripuÓÓÈ hoti,
kathaÑ aparipuÓÓÈ”ti. EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ unnÈdino
uccÈsaddamahÈsaddÈ ahesuÑ “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho,
samaÓassa Gotamassa mahiddhikatÈ mahÈnubhÈvatÈ, yatra hi nÈma
sakavÈdaÑ Ôhapessati, paravÈdena pavÈressatÊ”ti.
57. Atha kho Nigrodho paribbÈjako te paribbÈjake appasadde katvÈ
BhagavantaÑ etadavoca “mayaÑ kho bhante tapojigucchÈvÈdÈ
tapojigucchÈsÈrÈ1 tapojigucchÈ-allÊnÈ viharÈma. KthaÑ santÈ nu kho bhante
tapojigucchÈ paripuÓÓÈ hoti, kathaÑ aparipuÓÓÈ”ti.
Idha Nigrodha TapassÊ acelako hoti muttÈcÈro, hatthÈpalekhano2,
na-ehibhaddantiko, natiÔÔhabhaddantiko, nÈbhihaÔaÑ, na-uddissakataÑ,
nanimantanaÑ sÈdiyati, so na kumbhimukhÈ paÔiggaÓhÈti, na kaÄopimukhÈ
paÔiggaÓhÈti, na eÄakamantaraÑ, na daÓÉamantaraÑ, na musalamantaraÑ, na
dvinnaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ, na gabbhiniyÈ, na pÈyamÈnÈya, na
purisantaragatÈya, na sa~kattÊsu, na yattha sÈ upaÔÔhito hoti, na yattha
makkhikÈ saÓÉasaÓÉacÈrinÊ, na macchaÑ, na maÑsaÑ, na suraÑ, na
merayaÑ, na thusodakaÑ pivati, so ekÈgÈriko vÈ hoti ekÈlopiko, dvÈgÈriko
vÈ hoti dvÈlopiko, sattÈgÈriko vÈ hoti sattÈlopiko, ekissÈpi dattiyÈ yÈpeti,
dvÊhipi dattÊhi yÈpeti, sattahipi dattÊhi yÈpeti, ekÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti,
dvÊhikampi3 ÈhÈraÑ ÈhÈreti, sattÈhikampi ÈhÈraÑ ÈhÈreti, iti evar|paÑ
addhamÈsikaÑpariyÈyabhattabhojanÈnuyogamanuyutto viharati. So
sÈkabhakkho vÈ hoti, sÈmÈkabhakkho vÈ hoti, nÊvÈrabhakkho vÈ hoti,
daddulabhakkho vÈ hoti, haÔabhakkho vÈ hoti, kaÓabhakkho vÈ hoti,
ÈcÈmabhakkho vÈ hoti, piÒÒÈkabhakkho vÈ hoti, tiÓabhakkho vÈ hoti,
gomayabhakkho vÈ hoti, vanam|laphalÈhÈro yÈpeti pavattaphalabhojÊ. So
sÈÓÈnipi
______________________________________________________________
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dhÈreti, masÈÓÈnipi dhÈreti, chavadussÈnipi dhÈreti, paÑsuk|lÈnipi dhÈreti,
tirÊÔÈnipi dhÈreti, ajinÈnipi dhÈreti, ajinakkhipampi dhÈreti, kusacÊrampi
dhÈreti, vÈkacÊrampi dhÈreti, phalakacÊrampi dhÈreti, kesakambalampi
dhÈreti, vÈÄakambalampi dhÈreti, ul|kapakkhampi dhÈreti,
kesamassulocakopi hoti kesamassulocanÈnuyogamanuyutto, ubbhaÔÔhakopi1
hoti ÈsanapaÔikkhitto, ukkuÔikopi hoti ukkuÔikappadhÈnamanuyutto,
kaÓÔakÈpassayikopi hoti kaÓÔakÈpassaye seyyaÑ kappeti, phalakaseyyampi
kappeti, thaÓÉilaseyyampi kappeti, ekapassayikopi hoti rajojalladharo,
abbhokÈsikopi hoti yathÈsanthatiko, vekaÔikopi hoti
vikaÔabhojanÈnuyogamanuyutto, apÈnakopi hoti apÈnakattamanuyutto,
sÈyatatiyakaÑpi udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. TaÑ kiÑmaÒÒasi
Nigrodha, yadi evaÑ sante tapojigucchÈ paripuÓÓÈ vÈ hoti aparipuÓÓÈ vÈti.
AddhÈ kho bhante evaÑ sante tapojigucchÈ paripuÓÓÈ hoti, no aparipuÓÓÈti.
EvaÑ paripuÓÓÈyapi kho ahaÑ Nigrodha tapojigucchÈya anekavihite
upakkilese vadÈmÊti.
Upakkilesa
58. YathÈ kathaÑ pana bhante BhagavÈ evaÑ paripuÓÓÈya
tapojigucchÈya anekavihite upakkilese vadatÊti. Idha Nigrodha tapassÊ tapaÑ
samÈdiyati, so tena tapasÈ attamano hoti paripuÓÓasa~kappo. Yampi
Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ attamano hoti
paripuÓÓasa~kappo, ayampi kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Yampi Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati,
so tena tapasÈ attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti, ayampi kho Nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
majjati mucchati pamÈdamÈpajjati2. Yampi Nigrodha tapassÊ tapaÑ
samÈdiyati,
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so tena tapasÈ majjati mucchati pamÈdamÈpajjati, ayampi kho Nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
59. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena lÈbhasakkÈrasilokena attamano
hoti paripuÓÓasa~kappo. Yampi Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena
tapasÈ lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena lÈbhasakkÈrasilokena
attamano hoti paripuÓÓasa~kappo, ayampi kho Nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena lÈbhasakkÈrasilokena
attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti. Yampi Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati,
so tena tapasÈ lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena
lÈbhasakkÈrasilokena attÈnukkaÑseti paraÑ vambheti, ayampi kho
Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena lÈbhasakkÈrasilokena majjati
mucchati pamÈdamÈpajjati. Yampi kho Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati,
so tena tapasÈ lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena
lÈbhasakkÈrasilokena majjati mucchati pamÈdamÈpajjati, ayampi kho
Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
60. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, bhojanesu
vodÈsaÑ Èpajjati “idaÑ me khamati, idaÑ me nakkhamatÊ”ti. So yaÒca1
khvassa nakkhamati, taÑ sÈpekkho pajahati. YaÑ panassa khamati, taÑ
gadhito2 mucchito ajjhÈpanno anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo
paribhuÒjati -pa- ayampi kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati
lÈbhasakkÈrasilokanikantihetu “sakkarissanti maÑ rÈjÈno rÈjamahÈmattÈ
khattiyÈ
______________________________________________________________
1. YaÑ hi (SÊ, I)

2. Gathito (SÊ, I)
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brÈhmaÓÈ gahapatikÈ titthiyÈ”ti -pa- ayampi kho Nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
61. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ aÒÒataraÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ
vÈ apasÈdetÈ1 hoti “kiÑ panÈyaÑ sambahulÈjÊvo2 sabbaÑ saÑbhakkheti.
SeyyathidaÑ, m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ phalubÊjaÑ aggabÊjaÑ bÊjabÊjameva
paÒcamaÑ, asanivicakkaÑ dantak|ÔaÑ, samaÓappavÈdenÈ”ti -pa- ayampi
kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ passati aÒÒataraÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ kulesu sakkariyamÈnaÑ garukariyamÈnaÑ mÈniyamÈnaÑ
p|jiyamÈnaÑ, disvÈ tassa evaÑ hoti “imaÒhi nÈma sambahulÈjÊvaÑ kulesu
sakkaronti garuÑ karonti mÈnenti p|jenti, maÑ pana tapassiÑ l|khÈjÊviÑ
kulesu na sakkaronti na garuÑ karonti na mÈnenti na p|jentÊ”ti, iti so
issÈmacchariyaÑ kulesu uppÈdetÈ hoti -pa- ayampi kho Nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
62. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ ÈpÈthakanisÈdÊ hoti -pa- ayampi
kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ attÈnaÑ adassayamÈno kulesu carati
“idampi me tapasmiÑ idampi me tapasmin”ti -pa- ayampi kho Nigrodha
tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ kiÒcideva paÔicchannaÑ sevati, so
“khamati te idan”ti puÔÔho samÈno akkhamamÈnaÑ Èha “khamatÊ”ti.
KhamamÈnaÑ Èha “nakkhamatÊ”ti. Iti so sampajÈnamusÈ bhÈsitÈ hoti -paayampi kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ TathÈgatassa vÈ TathÈgatasÈvakassa vÈ
dhammaÑ desentassa santaÑyeva pariyÈyaÑ anuÒÒeyyaÑ nÈnujÈnÈti -paayampi kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
______________________________________________________________
1. ApasÈretÈ (Ka)

2. BahulÈjÊvo (SÊ, I)
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63. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ kodhano hoti upanÈhÊ. Yampi
Nigrodha tapassÊ kodhano hoti upanÈhÊ. Ayampi kho Nigrodha tapassino
upakkileso hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ makkhÊ hoti paÄÈsÊ1 -pa- issukÊ hoti
maccharÊ. SaÔho hoti mÈyÈvÊ. Thaddho hoti atimÈnÊ. PÈpiccho hoti
pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato. MicchÈdiÔÔhiko hoti antaggÈhikÈya
diÔÔhiyÈ samannÈgato. SandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ.
Yampi Nigrodha tapassÊ sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti ÈdhÈnaggÈhÊ
duppaÔinissaggÊ. Ayampi kho Nigrodha tapassino upakkileso hoti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Nigrodha “yadime tapojigucchÈ2 upakkilesÈ vÈ
anupakkilesÈ vÈ”ti. AddhÈ kho ime bhante tapojigucchÈ2 upakkilesÈ3, no
anupakkilesÈ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhante vijjati “yaÑ idhekacco tapassÊ
sabbeheva imehi upakkilesehi samannÈgato assa, ko pana vÈdo
aÒÒataraÒÒatarenÈ”ti.
ParisuddhapapaÔikappattakathÈ
64. Idha Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ na attamano
hoti na paripuÓÓÈsa~kappo. Yampi Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so
tena tapasÈ na attamano hoti na paripuÓÓasa~kappo. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne
parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ na
attÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho
hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ na
majjati na mucchati na pamÈdamÈpajjati -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne
parisuddho hoti.
______________________________________________________________
1. PalÈsÊ (SÊ, SyÈ, I)

2. TapojigucchÈya (?)

3. UpakkilesÈ hoti (Ka)

38

PÈthikavaggapÈÄi

65. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena lÈbhasakkÈrasilokena na
attamano hoti na paripuÓÓasa~kappo -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne
parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena lÈbhasakkÈrasilokena na
attÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho
hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ tapaÑ samÈdiyati, so tena tapasÈ
lÈbhasakkÈrasilokaÑ abhinibbatteti, so tena lÈbhasakkÈrasilokena na majjati
na mucchati na pamÈdamÈpajjati -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho
hoti.
66. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ bhojanesu na vodÈsaÑ Èpajjati
“idaÑ me khamati, idaÑ me nakkhamatÊ”ti. So yaÒca khvassa nakkhamati,
taÑ anapekkho pajahati. YaÑ panassa khamati, taÑ agadhito amucchito
anajjhÈpanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati -pa-. EvaÑ so
tasmiÑ ÔhÈne parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ na tapaÑ samÈdiyati
lÈbhasakkÈrasilokanikantihetu “sakkarissanti maÑ rÈjÈno rÈjamahÈmattÈ
khattiyÈ brÈhmaÓÈ gahapatikÈ titthiyÈ”ti. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho
hoti.
67. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ aÒÒataraÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ
vÈ nÈpasÈdetÈ hoti “kiÑ panÈyaÑ sambahulÈjÊvo sabbaÑ saÑbhakkheti.
SeyyathidaÑ, m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ phalubÊjaÑ aggabÊjaÑ bÊjabÊjameva
paÒcamaÑ, asanivicakkaÑ dantak|ÔaÑ, samaÓappavÈdenÈ”ti -pa-. EvaÑ so
tasmiÑ ÔhÈne parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ passati aÒÒataraÑ samaÓaÑ vÈ
brÈhmaÓaÑ vÈ kulesu sakkariyamÈnaÑ garuÑ kariyamÈnaÑ mÈniyamÈnaÑ
p|jiyamÈnaÑ, tassa na
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evaÑ hoti “imaÒhi nÈma sambahulÈjÊvaÑ kulesu sakkaronti garuÑ karonti
mÈnenti p|jenti, maÑ pana tapassiÑ l|khÈjÊviÑ kulesu na sakkaronti na
garuÑ karonti na mÈnenti na p|jentÊ”ti, iti so issÈmacchariyaÑ kulesu
nuppÈdetÈ hoti -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho hoti.
68. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ na ÈpÈthakanisÈdÊ hoti -pa-. EvaÑ
so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ na attÈnaÑ adassayamÈno kulesu carati
“idampi me tapasmiÑ idampi me tapasmin”ti -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne
parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ na kiÒcideva paÔicchannaÑ sevati, so
“khamati te idan”ti puÔÔho samÈno akkhamamÈnaÑ Èha “nakkhamatÊ”ti.
KhamamÈnaÑ Èha “khamatÊ”ti. Iti so sampajÈnamusÈ na bhÈsitÈ hoti -pa-.
EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ TathÈgatassa vÈ TathÈgatasÈvakassa vÈ
dhammaÑ desentassa santaÑyeva pariyÈyaÑ anuÒÒeyyaÑ anujÈnÈti -pa-.
EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho hoti.
69. Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ akkodhano hoti anupanÈhÊ. Yampi
Nigrodha tapassÊ akkodhano hoti anupanÈhÊ -pa-. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne
parisuddho hoti.
Puna caparaÑ Nigrodha tapassÊ amakkhÊ hoti apaÄÈsÊ -pa- anissukÊ hoti
amaccharÊ. AsaÔho hoti amÈyÈvÊ. Atthaddho hoti anatimÈnÊ. Na pÈpiccho
hoti na pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gato. Na micchÈdiÔÔhiko hoti na
antaggÈhikÈya diÔÔhiyÈ samannÈgato. Na sandiÔÔhiparÈmÈsÊ hoti na
ÈdhÈnaggÈhÊ suppaÔinissaggÊ. Yampi Nigrodha tapassÊ na sandiÔÔhiparÈmÈsÊ
hoti na ÈdhÈnaggÈhÊ suppaÔinissaggÊ. EvaÑ so tasmiÑ ÔhÈne parisuddho
hoti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Nigrodha “yadi evaÑ sante tapojigucchÈ parisuddhÈ
vÈ hoti aparisuddhÈ vÈ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tapojigucchÈ
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parisuddhÈ hoti no aparisuddhÈ, aggappattÈ ca sÈrappattÈ cÈti. Na kho
Nigrodha ettÈvatÈ tapojigucchÈ aggappattÈ ca sÈrappattÈ ca hoti, api ca kho
papaÔikappattÈ1 hoti.
ParisuddhatacappattakathÈ
70. KittÈvatÈ pana bhante tapojigucchÈ aggappattÈ ca sÈrappattÈ ca hoti,
sÈdhu bhante BhagavÈ tapojigucchÈya aggaÒÒeva pÈpetu, sÈraÒÒeva
pÈpet|ti. Idha Nigrodha tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti. KathaÒca
Nigrodha tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti. Idha Nigrodha tapassÊ na
pÈÓaÑ atipÈteti2, na pÈÓaÑ atipÈtayati, na pÈÓamatipÈtayato samanuÒÒo
hoti. Na adinnaÑ Èdiyati, na adinnaÑ ÈdiyÈpeti, na adinnaÑ Èdiyato
samanuÒÒo hoti. Na musÈ bhaÓati, na musÈ bhaÓÈpeti, na musÈ bhaÓato
samanuÒÒo hoti. Na bhÈvitamÈsÊsati3, na bhÈvitamÈsÊsÈpeti, na
bhÈvitamÈsÊsato samanuÒÒo hoti. EvaÑ kho Nigrodha tapassÊ
cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti.
Yato kho Nigrodha tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti, aduÑ cassa
hoti tapassitÈya. So abhiharati no hÊnÈyÈvattati. So vivittaÑ senÈsanaÑ
bhajati araÒÒaÑ rukkham|laÑ pabbataÑ kandaraÑ giriguhaÑ susÈnaÑ
vanapatthaÑ abbhokÈsaÑ palÈlapuÒjaÑ. So pacchÈbhattaÑ
piÓÉapÈtapaÔikkanto nisÊdati palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ. So abhijjhaÑ loke pahÈya vigatÈbhijjhena
cetasÈ viharati, abhijjhÈya cittaÑ parisodheti. ByÈpÈdappadosaÑ pahÈya
abyÈpannacitto viharati sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ, byÈpÈdappadosÈ cittaÑ
parisodheti. ThinamiddhaÑ4 pahÈya vigatathinamiddho viharati ÈlokasaÒÒÊ
sato sampajÈno, thinamiddhÈ cittaÑ parisodheti. UddhaccakukkuccaÑ
pahÈya anuddhato viharati ajjhattaÑ v|pasantacitto, uddhaccakukkuccÈ
cittaÑ parisodheti. VicikicchaÑ pahÈya tiÓÓavicikiccho viharati
akathaÑkathÊ kusalesu dhammesu, vicikicchÈya cittaÑ parisodheti.
______________________________________________________________
1. PappaÔikapattÈ (Ka)
3. Na bhÈvitamÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, I)

2. AtipÈpeti (Ka-SÊ, I Ka)
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71. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya
dubbalÊkaraÓe mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ
dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati.
KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-. MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-.
UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ.
TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi
sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Nigrodha “yadi evaÑ sante tapojigucchÈ parisuddhÈ
vÈ hoti aparisuddhÈ vÈ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tapojigucchÈ
parisuddhÈ hoti no aparisuddhÈ, aggappattÈ ca sÈrappattÈ cÈti. Na kho
Nigrodha ettÈvatÈ tapojigucchÈ aggappattÈ ca hoti sÈrappattÈ ca, api ca kho
tacappattÈ hotÊti.
ParisuddhaphegguppattakathÈ
72. KittÈvatÈ kho pana bhante tapojigucchÈ aggappattÈ ca hoti
sÈrappattÈ ca, sÈdhu me bhante BhagavÈ tapojigucchÈya aggaÒÒeva pÈpetu,
sÈraÒÒeva pÈpet|ti. Idha Nigrodha tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti.
KathaÒca pana Nigrodha tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti -pa-. Yato
kho Nigrodha tapassÊ evaÑ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti, aduÑ cassa hoti
tapassitÈya. So abhiharati no hÊnÈyÈvattati. So vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati
-pa-. So ime paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya
dubbalÊkaraÓe mettÈsahagatena cetasÈ -pa-. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-.
MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. UpekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi
jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi
jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo
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cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papanno”ti, iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Nigrodha “yadi evaÑ sante tapojigucchÈ parisuddhÈ
vÈ hoti aparisuddhÈ vÈ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tapojigucchÈ
parisuddhÈ hoti no aparisuddhÈ, aggappattÈ ca sÈrappattÈ cÈti. Na kho
Nigrodha ettÈvatÈ tapojigucchÈ aggappattÈ ca hoti sÈrappattÈ ca, api ca kho
phegguppattÈ hotÊti.
Parisuddha-aggappattasÈrappattakathÈ
73. KittÈvatÈ pana bhante tapojigucchÈ aggappattÈ ca hoti sÈrappattÈ ca,
sÈdhu me bhante BhagavÈ tapojigucchÈya aggaÒÒeva pÈpetu, sÈraÒÒeva
pÈpet|ti. Idha Nigrodha tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti. KathaÒca
Nigrodha tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti -pa-. Yato kho Nigrodha
tapassÊ cÈtuyÈmasaÑvarasaÑvuto hoti, aduÑ cassa hoti tapassitÈya. So
abhiharati no hÊnÈyÈvattati. So vivittaÑ senÈsanaÑ bhajati -pa-. So ime
paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe
mettÈsahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena
mahaggatena appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ -pa- dvepi jÈtiyo
tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. So dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata
bhonto sattÈ
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kÈyaduccaritena samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ
manoduccaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ
kÈyasucaritena samannÈgatÈ vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena
samannÈgatÈ ariyÈnaÑ anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ visuddhena
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈti.
TaÑ kiÑ maÒÒasi Nigrodha “yadi evaÑ sante tapojigucchÈ parisuddhÈ
vÈ hoti aparisuddhÈ vÈ”ti. AddhÈ kho bhante evaÑ sante tapojigucchÈ
parisuddhÈ hoti no aparisuddhÈ, aggappattÈ ca sÈrappattÈ cÈti.
74. EttÈvatÈ kho Nigrodha tapojigucchÈ aggappattÈ ca hoti sÈrappattÈ
ca. Iti kho Nigrodha1 yaÑ maÑ tvaÑ avacÈsi “ko nÈma so bhante
Bhagavato dhammo, yena BhagavÈ sÈvake vineti, yena BhagavatÈ sÈvakÈ
vinÊtÈ assÈsappattÈ paÔijÈnanti ajjhÈsayaÑ Èdibrahmacariyan”ti. Iti kho (taÑ)
Nigrodha ÔhÈnaÑ uttaritaraÒca paÓÊtataraÒca, yenÈhaÑ sÈvake vinemi, yena
mayÈ sÈvakÈ vinÊtÈ assÈsappattÈ paÔijÈnanti ajjhÈsayaÑ Èdibrahmacariyanti.
EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ ahesuÑ
“ettha mayaÑ anassÈma sÈcariyakÈ, na mayaÑ ito bhiyyo uttaritaraÑ
pajÈnÈmÈ”ti.
NigrodhassapajjhÈyana
75. YadÈ aÒÒÈsi SandhÈno gahapati “aÒÒadatthu khodÈnime aÒÒatitthiyÈ
paribbÈjakÈ Bhagavato bhÈsitaÑ suss|santi, sotaÑ odahanti, aÒÒÈcittaÑ
upaÔÔhÈpentÊ”ti. Atha2 NigrodhaÑ paribbÈjakaÑ
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etadavoca “iti kho bhante Nigrodha yaÑ maÑ tvaÑ avacÈsi ‘yagghe
gahapati jÈneyyÈsi, kena samaÓo Gotamo saddhiÑ sallapati, kena
sÈkacchaÑ samÈpajjati, kena paÒÒÈveyyattiyaÑ samÈpajjati, suÒÒÈgÈrahatÈ
samaÓassa Gotamassa paÒÒÈ, aparisÈvacaro samaÓo Gotamo nÈlaÑ
sallÈpÈya, so antamantÈneva sevati. SeyyathÈpi nÈma gokÈÓÈ pariyantacÈrinÊ
antamantÈneva sevati. Evameva suÒÒÈgÈrahatÈ samaÓassa Gotamassa paÒÒÈ,
aparisÈvacaro samaÓo Gotamo nÈlaÑ sallÈpÈya, so antamantÈneva sevati.
I~gha ca gahapati samaÓo Gotamo imaÑ parisaÑ Ègaccheyya,
ekapaÒheneva naÑ saÑsÈdeyyÈma, tucchakumbhÊva naÑ maÒÒe
orodheyyÈmÈ’ti. AyaÑ kho so bhante BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
idhÈnuppatto, aparisÈvacaraÑ pana naÑ karotha, gokÈÓaÑ pariyantacÈriniÑ
karotha, ekapaÒheneva naÑ saÑsÈdetha, tucchakumbhÊva naÑ orodhethÈ”ti.
EvaÑ vutte Nigrodho paribbÈjako tuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho
adhomukho pajjhÈyanto appaÔibhÈno nisÊdi.
76. Atha kho BhagavÈ NigrodhaÑ paribbÈjakaÑ tuÓhÊbh|taÑ
ma~kubh|taÑ pattakkhandhaÑ adhomukhaÑ pajjhÈyantaÑ appaÔibhÈnaÑ
viditvÈ NigrodhaÑ paribbÈjakaÑ etadavoca “saccaÑ kira Nigrodha bhÈsitÈ
te esÈ vÈcÈ”ti. SaccaÑ bhante bhÈsitÈ me esÈ vÈcÈ yathÈbÈlena
yathÈm|Ähena yathÈ-akusalenÈti. TaÑ kiÑ maÒÒasi Nigrodha, kinti te sutaÑ
paribbÈjakÈnaÑ vuÉÉhÈnaÑ mahallakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ
bhÈsamÈnÈnaÑ “ye te ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ, evaÑ su te Bhagavanto saÑgamma samÈgamma
unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ anuyuttÈ
vihariÑsu. SeyyathidaÑ, rÈjakathaÑ corakathaÑ -pa- itibhavÈbhavakathaÑ
iti vÈ. SeyyathÈpi tvaÑ etarahi sÈcariyako. UdÈhu evaÑ su te Bhagavanto
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti appasaddÈni
appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni paÔisallÈnasÈruppÈni,
seyyathÈpÈhaÑ etarahÊ”ti.
SutaÑ metaÑ bhante paribbÈjakÈnaÑ vuÉÉhÈnaÑ mahallakÈnaÑ
ÈcariyapÈcariyÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ “ye te ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ
Arahanto
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SammÈsambuddhÈ, na evaÑ su1 te Bhagavanto saÑgamma samÈgamma
unnÈdino uccÈsaddamahÈsaddÈ anekavihitaÑ tiracchÈnakathaÑ anuyuttÈ
viharanti. SeyyathidaÑ rÈjakathaÑ corakathaÑ -pa- itibhavÈbhavakathaÑ iti
vÈ, seyyathÈpÈhaÑ etarahi sÈcariyako. EvaÑ su te Bhagavanto
araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti appasaddÈni
appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni paÔisallÈnasÈruppÈni,
seyyathÈpi BhagavÈ etarahÊ”ti.
Tassa te Nigrodha viÒÒussa sato mahallakassa na etadahosi “Buddho so
BhagavÈ bodhÈya dhammaÑ deseti, danto so BhagavÈ damathÈya dhammaÑ
deseti, santo so BhagavÈ samathÈya dhammaÑ deseti, tiÓÓo so BhagavÈ
taraÓÈya dhammaÑ deseti, parinibbuto so BhagavÈ parinibbÈnÈya dhammaÑ
desetÊ”ti.
BrahmacariyapariyosÈnasacchikiriyÈ
77. EvaÑ vutte Nigrodho paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “accayo
maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ. YvÈhaÑ
evaÑ BhagavantaÑ avacÈsiÑ, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato
paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. Taggha tvaÑ2 Nigrodha accayo
accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yo maÑ tvaÑ evaÑ
avacÈsi. Yato ca kho tvaÑ Nigrodha accayaÑ accayato disvÈ
yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma. Vuddhi hesÈ
Nigrodha ariyassa vinaye, yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ
paÔikaroti ÈyatiÑ saÑvaraÑ Èpajjati. AhaÑ kho pana Nigrodha evaÑ
vadÈmi–
Etu viÒÒ| puriso asaÔho amÈyÈvÊ ujujÈtiko, ahamanusÈsÈmi ahaÑ
dhammaÑ desemi. YathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ3 paÔipajjamÈno, yassatthÈya
kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissati sattavassÈni. TiÔÔhantu Nigrodha sattavassÈni. Etu
viÒÒ| puriso asaÔho amÈyÈvÊ ujujÈtiko, ahamanusÈsÈmi ahaÑ dhammaÑ
desemi. YathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno, yassatthÈya
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kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissati cha vassÈni. PaÒca vassÈni. CattÈri vassÈni. TÊÓi
vassÈni. Dve vassÈni. EkaÑ vassaÑ. TiÔÔhatu Nigrodha ekaÑ vassaÑ. Etu
viÒÒ| puriso asaÔho amÈyÈvÊ ujujÈtiko, ahamanusÈsÈmi ahaÑ dhammaÑ
desemi. YathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharissati sattamÈsÈni. TiÔÔhantu Nigrodha satta mÈsÈni. Cha
mÈsÈni. PaÒca mÈsÈni. CattÈri mÈsÈni. TÊÓi mÈsÈni. Dve mÈsÈni. EkaÑ
mÈsaÑ. AÉÉhamÈsaÑ. TiÔÔhatu Nigrodha aÉÉhamÈso, etu viÒÒ| puriso
asaÔho amÈyÈvÊ ujujÈtiko, ahamanusÈsÈmi ahaÑ dhammaÑ desemi.
YathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno, yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissati
sattÈhaÑ.
ParibbÈjakÈnaÑ pajjhÈyana
78. SiyÈ kho panetaÑ Nigrodha evamassa “antevÈsikamyatÈ no samaÓo
Gotamo evamÈhÈ”ti. Na kho panetaÑ Nigrodha evaÑ daÔÔhabbaÑ. Yo eva
vo Ècariyo, so eva vo Ècariyo hotu. SiyÈ kho pana te Nigrodha evamassa
“uddesÈ no cÈvetukÈmo samaÓo Gotamo evamÈhÈ”ti. Na kho panetaÑ
Nigrodha evaÑ daÔÔhabbaÑ, yo eva vo uddeso, so eva vo uddeso hotu. SiyÈ
kho pana te Nigrodha evamassa “ÈjÊvÈ no cÈvetukÈmo samaÓo Gotamo
evamÈhÈ”ti. Na kho panetaÑ Nigrodha evaÑ daÔÔhabbaÑ. Yo eva vo ÈjÊvo,
so eva vo ÈjÊvo hotu. SiyÈ kho pana te Nigrodha evamassa “ye no dhammÈ
akusalÈ akusalasa~khÈtÈ sÈcariyakÈnaÑ, tesu patiÔÔhÈpetukÈmo samaÓo
Gotamo evamÈhÈ”ti. Na kho panetaÑ Nigrodha evaÑ daÔÔhabbaÑ. AkusalÈ
ceva vo dhammÈ1 hontu akusalasa~khÈtÈ ca sÈcariyakÈnaÑ. SiyÈ kho pana
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te Nigrodha evamassa “ye no dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ
sÈcariyakÈnaÑ, tehi vivecetukÈmo samaÓo Gotamo evamÈhÈ”ti. Na kho
panetaÑ Nigrodha evaÑ daÔÔhabbaÑ. KusalÈ ceva vo dhammÈ1 hontu
kusalasa~khÈtÈ ca sÈcariyakÈnaÑ. Iti khvÈhaÑ Nigrodha neva
antevÈsikamyatÈ evaÑ vadÈmi, napi uddesÈ cÈvetukÈmo evaÑ vadÈmi, napi
ÈjÊvÈ cÈvetukÈmo evaÑ vadÈmi, napi ye ca vo dhammÈ2 akusalÈ
akusalasa~khÈtÈ sÈcariyakÈnaÑ, tesu patiÔÔhÈpetukÈmo evaÑ vadÈmi, napi
ye ca vo dhammÈ2 kusalÈ kusalasa~khÈtÈ sÈcariyakÈnaÑ, tehi vivecetukÈmo
evaÑ vadÈmi. Santi ca kho Nigrodha akusalÈ dhammÈ appahÊnÈ saÑkilesikÈ
ponobbhavikÈ3 sadarÈ4 dukkhavipÈkÈ ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ, yesÈhaÑ
pahÈnÈya dhammaÑ desemi. YathÈpaÔipannÈnaÑ vo saÑkilesikÈ dhammÈ
pahÊyissanti. VodÈnÊyÈ dhammÈ abhivaÉÉhissanti paÒÒÈpÈrip|riÑ
vepullattaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissathÈ”ti.
79. EvaÑ vutte te paribbÈjakÈ tuÓhÊbh|tÈ ma~kubh|tÈ pattakkhandhÈ
adhomukhÈ pajjhÈyantÈ appaÔibhÈnÈ nisÊdiÑsu yathÈ taÑ mÈrena
pariyuÔÔhitacittÈ. Atha kho Bhagavato etadahosi “sabbepime moghapurisÈ
phuÔÔhÈ pÈpimatÈ. Yatra hi nÈma ekassapi na evaÑ bhavissati ‘handa mayaÑ
aÒÒÈÓatthampi samaÓe Gotame brahmacariyaÑ carÈma, kiÑ karissati
sattÈho’ti”. Atha kho BhagavÈ UdumbarikÈya paribbÈjakÈrÈme sÊhanÈdaÑ
naditvÈ vehÈsaÑ abbhuggantvÈ gijjhak|Ôe pabbate paccupaÔÔhÈsi5. SandhÈno
pana gahapati tÈvadeva RÈjagahaÑ pÈvisÊti.

UdumbarikasuttaÑ niÔÔhitaÑ dutiyaÑ.
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3. Cakkavattisutta
AttadÊpasaraÓatÈ
80. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu viharati
MÈtulÈyaÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti.
Bhaddanteti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca
“attadÊpÈ bhikkhave viharatha attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ dhammadÊpÈ
dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. KathaÒca pana bhikkhave bhikkhu attadÊpo
viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo dhammadÊpo dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo.
Idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ
vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vedanÈnupassÊ -pa-. Citte
cittÈnupassÊ -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno
satimÈ veneyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu
attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo dhammadÊpo dhammasaraÓo
anaÒÒasaraÓo.
Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye. Gocare bhikkhave
carataÑ sake pettike visaye na lacchati mÈro otÈraÑ, na lacchati mÈro
ÈrammaÓaÑ1. KusalÈnaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ samÈdÈnahetu evamidaÑ
puÒÒaÑ pavaÉÉhati.
DaÄhanemicakkavattirÈjÈ
81. Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ DaÄhanemi nÈma ahosi cakkavattÊ2
dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato. TassimÈni satta ratanÈni ahesuÑ. SeyyathidaÑ,
cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ maÓiratanaÑ itthiratanaÑ
gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. ParosahassaÑ kho
panassa puttÈ ahesuÑ s|rÈ vÊra~gar|pÈ parasenappamaddanÈ, so imaÑ
pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena asatthena dhammena3 abhivijiya
ajjhÈvasi.
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82. Atha kho bhikkhave rÈjÈ DaÄhanemi bahunnaÑ vassÈnaÑ bahunnaÑ
vassasatÈnaÑ bahunnaÑ vassasahassÈnaÑ accayena aÒÒataraÑ purisaÑ
Èmantesi “yadÈ tvaÑ ambho purisa passeyyÈsi dibbaÑ cakkaratanaÑ
osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutaÑ, atha me ÈroceyyÈsÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho
bhikkhave so puriso raÒÒo DaÄhanemissa paccassosi. AddasÈ kho bhikkhave
so puriso bahunnaÑ vassÈnaÑ bahunnaÑ vassasatÈnaÑ bahunnaÑ
vassasahassÈnaÑ accayena dibbaÑ cakkaratanaÑ osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutaÑ,
disvÈna yena rÈjÈ DaÄhanemi tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ
DaÄhanemiÑ etadavoca “yagghe deva jÈneyyÈsi, dibbaÑ te cakkaratanaÑ
osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutan”ti. Atha kho bhikkhave rÈjÈ DaÄhanemi jeÔÔhaputtaÑ
kumÈraÑ ÈmantÈpetvÈ1 etadavoca “dibbaÑ kira me tÈta kumÈra
cakkaratanaÑ osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutaÑ. SutaÑ kho pana metaÑ ‘yassa raÒÒo
cakkavattissa dibbaÑ cakkaratanaÑ osakkati ÔhÈnÈ cavati, na dÈni tena
raÒÒÈ ciraÑ jÊvitabbaÑ hotÊ’ti. BhuttÈ kho pana me mÈnusakÈ kÈmÈ,
samayodÈni me dibbe kÈme pariyesituÑ. Ehi tvaÑ tÈta kumÈra imaÑ
samuddapariyantaÑ pathaviÑ paÔipajja, ahaÑ pana kesamassuÑ ohÈretvÈ
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmÊ”ti.
83. Atha kho bhikkhave rÈjÈ DaÄhanemi jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ
sÈdhukaÑ rajje samanusÈsitvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji, sattÈhapabbajite kho pana
bhikkhave rÈjisimhi dibbaÑ cakkaratanaÑ antaradhÈyi.
Atha kho bhikkhave aÒÒataro puriso yena rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto2
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ khattiyaÑ muddhÈbhisittaÑ
etadavoca “yagghe deva jÈneyyÈsi dibbaÑ cakkaratanaÑ antarahitan”ti.
Atha kho bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto dibbe cakkaratane
antarahite anattamano ahosi, anattamanataÒca paÔisaÑvedesi. So yena rÈjisi
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjisiÑ etadavoca “yagghe deva jÈneyyÈsi
dibbaÑ cakkaratanaÑ antarahitan”ti. EvaÑ vutte bhikkhave rÈjisi rÈjÈnaÑ
khattiyaÑ muddhÈbhisittaÑ etadavoca “mÈ kho tvaÑ tÈta
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dibbe cakkaratane antarahite anattamano ahosi, mÈ anattamanataÒca
paÔisaÑvedesi, na hi te tÈta dibbaÑ cakkaratanaÑ pettikaÑ dÈyajjaÑ, i~gha
tvaÑ tÈta ariye cakkavattivatte vattÈhi. ®hÈnaÑ kho panetaÑ vijjati, yaÑ te
ariye cakkavattivatte vattamÈnassa tadahuposathe pannarase sÊsaÑnhÈtassa1
uposathikassa uparipÈsÈdavaragatassa dibbaÑ cakkaratanaÑ pÈtubhavissati
sahassÈraÑ sanemikaÑ sanÈbhikaÑ sabbÈkÈraparip|ran”ti.
Cakkavatti-ariyavatta
84. KatamaÑ pana taÑ deva ariyaÑ cakkavattivattanti. Tena hi tvaÑ
tÈta dhammaÑyeva nissÈya dhammaÑ sakkaronto dhammaÑ garuÑ
karonto2 dhammaÑ mÈnento dhammaÑ p|jento dhammaÑ apacÈyamÈno
dhammaddhajo dhammaketu dhammÈdhipateyyo dhammikaÑ
rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahassu antojanasmiÑ balakÈyasmiÑ khattiyesu
anuyantesu3 brÈhmaÓagahapatikesu negamajÈnapadesu samaÓabrÈhmaÓesu
migapakkhÊsu. MÈ ca te tÈta vijite adhammakÈro pavattittha. Ye ca te tÈta
vijite adhanÈ assu, tesaÒca dhanamanuppadeyyÈsi4. Ye ca te tÈta vijite
samaÓabrÈhmaÓÈ madappamÈdÈ paÔiviratÈ khantisoracce niviÔÔhÈ
ekamattÈnaÑ damenti, ekamattÈnaÑ samenti, ekamattÈnaÑ parinibbÈpenti.
Te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripuccheyyÈsi pariggaÓheyyÈsi “kiÑ
bhante kusalaÑ kiÑ akusalaÑ, kiÑ sÈvajjaÑ kiÑ anavajjaÑ, kiÑ
sevitabbaÑ kiÑ na sevitabbaÑ, kiÑ me karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ ahitÈya
dukkhÈya assa, kiÑ vÈ pana me karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya
assÈ”ti. TesaÑ sutvÈ yaÑ akusalaÑ taÑ abhinivajjeyyÈsi, yaÑ kusalaÑ taÑ
samÈdÈya vatteyyÈsi. IdaÑ kho tÈta taÑ ariyaÑ cakkavattivattanti.
CakkaratanapÈtubhÈva
85. “EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto rÈjisissa
paÔissutvÈ ariye cakkavattivatte5 vatti. Tassa ariye cakkavattivatte
vattamÈnassa tadahuposathe pannarase sÊsaÑnhÈtassa
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uposathikassa uparipÈsÈdavaragatassa dibbaÑ cakkaratanaÑ pÈturahosi
sahassÈraÑ sanemikaÑ sanÈbhikaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ. DisvÈna raÒÒo
khattiyassa muddhÈbhisittassa etadahosi “sutaÑ kho pana metaÑ ‘yassa
raÒÒo khattiyassa muddhÈbhisittassa tadahuposathe pannarase sÊsaÑnhÈtassa
uposathikassa uparipÈsÈdavaragatassa dibbaÑ cakkaratanaÑ pÈtubhavati
sahassÈraÑ sanemikaÑ sanÈbhikaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ, so hoti rÈjÈ
cakkavattÊ’ti, assaÑ nu kho ahaÑ rÈjÈ cakkavattÊ”ti.
Atha kho bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ
uttarÈsa~gaÑ karitvÈ vÈmena hatthena bhi~kÈraÑ gahetvÈ dakkhiÓena
hatthena cakkaratanaÑ abbhukkiri “pavattatu bhavaÑ cakkaratanaÑ,
abhivijinÈtu bhavaÑ cakkaratanan”ti.
Atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ puratthimaÑ disaÑ pavatti,
anvadeva rÈjÈ cakkavattÊ saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. YasmiÑ kho pana
bhikkhave padese cakkaratanaÑ patiÔÔhÈsi, tattha rÈjÈ cakkavattÊ vÈsaÑ
upagacchi saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. Ye kho pana bhikkhave
puratthimÈya disÈya paÔirÈjÈno, te rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ
evamÈhaÑsu “ehi kho mahÈrÈja, svÈgataÑ te1 mahÈrÈja, sakaÑ te mahÈrÈja,
anusÈsa mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ cakkavattÊ evamÈha “pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ
nÈdÈtabbaÑ, kÈmesumicchÈ na caritabbÈ, musÈ na bhÈsitabbÈ, majjaÑ na
pÈtabbaÑ, yathÈbhuttaÒca bhuÒjathÈ”ti. Ye kho pana bhikkhave
puratthimÈya disÈya paÔirÈjÈno, te raÒÒo cakkavattissa anuyantÈ2 ahesuÑ.
86. Atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ puratthimaÑ samuddaÑ
ajjhogÈhetvÈ3 paccuttaritvÈ dakkhiÓaÑ disaÑ pavatti -pa- dakkhiÓaÑ
samuddaÑ ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ pacchimaÑ disaÑ pavatti, anvadeva
rÈjÈ cakkavattÊ saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. YasmiÑ kho pana bhikkhave
padese dibbaÑ cakkaratanaÑ patiÔÔhÈsi, tattha rÈjÈ cakkavattÊ vÈsaÑ
upagacchi saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. Ye kho pana bhikkhave
pacchimÈya disÈya paÔirÈjÈno, te rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ
evamÈhaÑsu “ehi kho mahÈrÈja, svÈgataÑ te mahÈrÈja, sakaÑ te mahÈrÈja,
anusÈsa mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ
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cakkavattÊ evamÈha “pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ nÈdÈtabbaÑ,
kÈmesumicchÈ na caritabbÈ, musÈ na bhÈsitabbÈ, majjaÑ na pÈtabbaÑ,
yathÈbhuttaÒca bhuÒjathÈ”ti. Ye kho pana bhikkhave pacchimÈya disÈya
paÔirÈjÈno, te raÒÒo cakkavattissa anuyantÈ ahesuÑ.
87. Atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ pacchimaÑ samuddaÑ
ajjhogÈhetvÈ paccuttaritvÈ uttaraÑ disaÑ pavatti, anvadeva rÈjÈ cakkavattÊ
saddhiÑ catura~giniyÈ senÈya. YasmiÑ kho pana bhikkhave padese dibbaÑ
cakkaratanaÑ patiÔÔhÈsi, tattha rÈjÈ cakkavattÊ vÈsaÑ upagacchi saddhiÑ
catura~giniyÈ senÈya. Ye kho pana bhikkhave uttarÈya disÈya paÔirÈjÈno, te
rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ upasa~kamitvÈ evamÈhaÑsu “ehi kho mahÈrÈja,
svÈgataÑ te mahÈrÈja, sakaÑ te mahÈrÈja, anusÈsa mahÈrÈjÈ”ti. RÈjÈ
cakkavattÊ evamÈha “pÈÓo na hantabbo, adinnaÑ nÈdÈtabbaÑ,
kÈmesumicchÈ na caritabbÈ, musÈ na bhÈsitabbÈ, majjaÑ na pÈtabbaÑ,
yathÈbhuttaÒca bhuÒjathÈ”ti. Ye kho pana bhikkhave uttarÈya disÈya
paÔirÈjÈno, te raÒÒo cakkavattissa anuyantÈ ahesuÑ.
Atha kho taÑ bhikkhave cakkaratanaÑ samuddapariyantaÑ pathaviÑ
abhivijinitvÈ tameva rÈjadhÈniÑ paccÈgantvÈ raÒÒo cakkavattissa
antepuradvÈre atthakaraÓapamukhe1 akkhÈhataÑ maÒÒe aÔÔhÈsi raÒÒo
cakkavattissa antepuraÑ upasobhayamÈnaÑ.
DutiyÈdicakkavattikathÈ
88. Dutiyopi kho bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ -pa-. Tatiyopi kho
bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ. Catutthopi kho bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ.
PaÒcamopi kho bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ. ChaÔÔhopi kho bhikkhave rÈjÈ
cakkavattÊ. Sattamopi kho bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ bahunnaÑ vassÈnaÑ
bahunnaÑ vassasatÈnaÑ bahunnaÑ vassasahassÈnaÑ accayena aÒÒataraÑ
purisaÑ Èmantesi “yadÈ tvaÑ ambho purisa passeyyÈsi dibbaÑ
cakkaratanaÑ osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutaÑ, atha me ÈroceyyÈsÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti
kho bhikkhave so puriso raÒÒo cakkavattissa paccassosi. AddasÈ
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1. AÉÉakaraÓapamukhe (Ka)

3. Cakkavattisutta

53

kho bhikkhave so puriso bahunnaÑ vassÈnaÑ bahunnaÑ vassasatÈnaÑ
bahunnaÑ vassasahassÈnaÑ accayena dibbaÑ cakkaratanaÑ osakkitaÑ
ÔhÈnÈ cutaÑ, disvÈna yena rÈjÈ cakkavattÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
rÈjÈnaÑ cakkavattiÑ etadavoca “yagghe deva jÈneyyÈsi, dibbaÑ te
cakkaratanaÑ osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutan”ti.
89. Atha kho bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ
ÈmantÈpetvÈ etadavoca “dibbaÑ kira me tÈta kumÈra cakkaratanaÑ
osakkitaÑ ÔhÈnÈ cutaÑ, sutaÑ kho pana metaÑ ‘yassa raÒÒo cakkavattissa
dibbaÑ cakkaratanaÑ osakkati, ÔhÈnÈ cavati, na dÈni tena raÒÒÈ ciraÑ
jÊvitabbaÑ hotÊ’ti, bhuttÈ kho pana me mÈnusakÈ kÈmÈ, samayodÈni me
dibbe kÈme pariyesituÑ, ehi tvaÑ tÈta kumÈra imaÑ samuddapariyantaÑ
pathaviÑ paÔipajja, ahaÑ pana kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni
acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajissÈmÊ”ti.
Atha kho bhikkhave rÈjÈ cakkavattÊ jeÔÔhaputtaÑ kumÈraÑ sÈdhukaÑ
rajje samanusÈsitvÈ kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbaji. SattÈhapabbajite kho pana bhikkhave
rÈjisimhi dibbaÑ cakkaratanaÑ antaradhÈyi.
90. Atha kho bhikkhave aÒÒataro puriso yena rÈjÈ khattiyo
muddhÈbhisitto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ khattiyaÑ
muddhÈbhisittaÑ etadavoca “yagghe deva jÈneyyÈsi dibbaÑ cakkaratanaÑ
antarahitan”ti. Atha kho bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto dibbe
cakkaratane antarahite anattamano ahosi, anattamanataÒca paÔisaÑvedesi, no
ca kho rÈjisiÑ upasa~kamitvÈ ariyaÑ cakkavattivattaÑ pucchi, so
samateneva sudaÑ janapadaÑ pasÈsati, tassa samatena janapadaÑ pasÈsato
pubbenÈparaÑ janapadÈ na pabbanti, yathÈ taÑ pubbakÈnaÑ rÈj|naÑ ariye
cakkavattivatte vattamÈnÈnaÑ.
Atha kho bhikkhave amaccÈ pÈrisajjÈ gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔhÈ
dovÈrikÈ mantassÈjÊvino sannipatitvÈ rÈjÈnaÑ khattiyaÑ muddhÈbhisittaÑ
etadavocuÑ “na kho te deva samatena sudaÑ janapadaÑ pasÈsato
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pubbenÈparaÑ janapadÈ pabbanti, yathÈ taÑ pubbakÈnaÑ rÈj|naÑ ariye
cakkavattivatte vattamÈnÈnaÑ, saÑvijjanti kho te deva vijite amaccÈ
pÈrisajjÈ gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔhÈ dovÈrikÈ mantassÈjÊvino mayaÒceva
aÒÒe ca1 ye mayaÑ ariyaÑ cakkavattivattaÑ dhÈrema, i~gha tvaÑ deva
amhe ariyaÑ cakkavattivattaÑ puccha, tassa te mayaÑ ariyaÑ
cakkavattivattaÑ puÔÔhÈ byÈkarissÈmÈ”ti.
ŒyuvaÓÓÈdiparihÈnikathÈ
91. Atha kho bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto amacce pÈrisajje
gaÓakamahÈmatte anÊkaÔÔhe dovÈrike mantassÈjÊvino sannipÈtetvÈ ariyaÑ
cakkavattivattaÑ pucchi. Tassa te ariyaÑ cakkavattivattaÑ puÔÔhÈ
byÈkariÑsu. TesaÑ sutvÈ dhammikaÒhi kho rakkhÈvaraÓaguttiÑ saÑvidahi,
no ca kho adhanÈnaÑ dhanamanuppadÈsi. AdhanÈnaÑ dhane
ananuppadiyamÈne dÈliddiyaÑ vepullamagamÈsi. DÈliddiye vepullaÑ gate
aÒÒataro puriso paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ Èdiyi. TamenaÑ
aggahesuÑ. GahetvÈ raÒÒo khattiyassa muddhÈbhisittassa dassesuÑ “ayaÑ
deva puriso paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti. EvaÑ vutte
bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto taÑ purisaÑ etadavoca “saccaÑ
kira tvaÑ ambho purisa paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti2.
SaccaÑ devÈti. KiÑ kÈraÓÈti. Na hi deva jÊvÈmÊti. Atha kho bhikkhave rÈjÈ
khattiyo muddhÈbhisitto tassa purisassa dhanamanuppadÈsi “iminÈ tvaÑ
ambho purisa dhanena attanÈ ca jÊvÈhi, mÈtÈpitaro ca posehi, puttadÈraÒca
posehi, kammante ca payojehi, samaÓabrÈhmaÓesu3 uddhaggikaÑ
dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpehi sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikan”ti.
“EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave so puriso raÒÒo khattiyassa
muddhÈbhisittassa paccassosi.
AÒÒataropi kho bhikkhave puriso paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ
Èdiyi. TamenaÑ aggahesuÑ. GahetvÈ raÒÒo khattiyassa muddhÈbhisittassa
dassesuÑ “ayaÑ deva puriso paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti.
EvaÑ vutte bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto taÑ purisaÑ etadavoca
______________________________________________________________
1. AÒÒe ca paÓÉite samaÓabrÈhmaÓe puccheyyÈsi (Ka)
3. SamaÓesu brÈhmaÓesu (bah|su)

2. ŒdiyasÊti (SyÈ)

3. Cakkavattisutta

55

“SaccaÑ kira tvaÑ ambho purisa paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ
ÈdiyÊ”ti. SaccaÑ devÈti. KiÑ kÈraÓÈti. Na hi deva jÊvÈmÊti. Atha kho
bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto tassa purisassa dhanamanuppadÈsi
“iminÈ tvaÑ ambho purasa dhanena attanÈ ca jÊvÈhi, mÈtÈpitaro ca posehi,
puttadÈraÒca posehi, kammante ca payojehi, samaÓabrÈhmaÓesu
uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpehi sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ
saggasaÑvattanikan”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave so puriso raÒÒo
khattiyassa muddhÈbhisittassa paccassosi.
92. AssosuÑ kho bhikkhave manussÈ “ye kira bho paresaÑ adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ Èdiyanti, tesaÑ rÈjÈ dhanamanuppadetÊ”ti, sutvÈna tesaÑ
etadahosi “yaÑn|na mayaÑpi paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ
ÈdiyeyyÈmÈ”ti. Atha kho bhikkhave aÒÒataro puriso paresaÑ adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ Èdiyi. TamenaÑ aggahesuÑ. GahetvÈ raÒÒo khattiyassa
muddhÈbhisittassa dassesuÑ “ayaÑ deva puriso paresaÑ adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti. EvaÑ vutte bhikkhave rÈjÈ khattiyo
muddÈbhisitto taÑ purisaÑ etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ ambho purisa
paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti. SaccaÑ devÈti. KiÑ kÈraÓÈti.
Na hi deva jÊvÈmÊti. Atha kho bhikkhave raÒÒo khattiyassa
muddhÈbhisittassa etadahosi “sace kho ahaÑ yo yo paresaÑ adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ Èdiyissati, tassa tassa dhanamanuppadassÈmi, evamidaÑ
adinnÈdÈnaÑ pavaÉÉhissati, yaÑn|nÈhaÑ imaÑ purisaÑ sunisedhaÑ
nisedheyyaÑ, m|laghaccaÑ1 kareyyaÑ, sÊsamassa chindeyyan”ti. Atha kho
bhikkhave rÈjÈ khattiyo muddhÈbhisitto purise ÈÓÈpesi “tena hi bhaÓe imaÑ
purisaÑ daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ2 gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ
khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena rathikÈya rathikaÑ
si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena nikkhamitvÈ
dakkhiÓato nagarassa sunisedhaÑ nisedhetha, m|laghaccaÑ karotha,
sÊsamassa chindathÈ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho bhikkhave te purisÈ raÒÒo
khattiyassa muddhÈbhisittassa paÔissutvÈ taÑ purisaÑ daÄhÈya rajjuyÈ
pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ
kharassarena paÓavena rathikÈya rathikaÑ si~ghaÔakena si~ghÈÔakaÑ
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parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena nikkhamitvÈ dakkhiÓato nagarassa
sunisedhaÑ nisedhesuÑ, m|laghaccaÑ akaÑsu, sÊsamassa chindiÑsu.
93. AssosuÑ kho bhikkhave manussÈ “ye kira bho paresaÑ adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ Èdiyanti, te rÈjÈ sunisedhaÑ nisedheti, m|laghaccaÑ
karoti, sÊsÈni tesaÑ chindatÊ”ti, sutvÈna tesaÑ etadahosi “yaÑn|na mayaÑpi
tiÓhÈni satthÈni kÈrÈpessÈma, tiÓhÈni satthÈni kÈrÈpetvÈ yesaÑ adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyissÈma, te sunisedhaÑ nisedhessÈma, m|laghaccaÑ
karissÈma, sÊsÈni tesaÑ chindissÈmÈ”ti. Te tiÓhÈni satthÈni kÈrÈpesuÑ,
tiÓhÈni satthÈni kÈrÈpetvÈ gÈmaghÈtaÑpi upakkamiÑsu kÈtuÑ,
nigamaghÈtaÑpi upakkamiÑsu kÈtuÑ, nagaraghÈtaÑpi upakkamiÑsu
kÈtuÑ, panthaduhanaÑpi1 upakkamiÑsu kÈtuÑ, yesaÑ te adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ Èdiyanti, te sunisedhaÑ nisedhenti, m|laghaccaÑ karonti,
sÊsÈni tesaÑ chindanti.
94. Iti kho bhikkhave adhanÈnaÑ dhane ananuppadiyamÈne dÈliddiyaÑ
vepullamagamÈsi, dÈliddiye vepullaÑ gate adinnÈdÈnaÑ vepullamagamÈsi,
adinnÈdÈne vepullaÑ gate satthaÑ vepullamagamÈsi, satthe vepullaÑ gate
pÈÓÈtipÈto vepullamagamÈsi, pÈÓÈtipÈte vepullaÑ gate tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi
parihÈyi, vaÓÓopi parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi
parihÈyamÈnÈnaÑ asÊtivassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ
cattÈrÊsavassasahassÈyukÈ puttÈ ahesuÑ.
CattÈrÊsavassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu aÒÒataro puriso
paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ Èdiyi. TamenaÑ aggahesuÑ. GahetvÈ
raÒÒo khattiyassa muddhÈbhisittassa dassesuÑ “ayaÑ deva puriso paresaÑ
adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti. EvaÑ vutte bhikkhave rÈjÈ khattiyo
muddhÈbhisitto taÑ purisaÑ etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ ambho purisa
paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti. “Na hi devÈ”ti sampajÈnamusÈ
abhÈsi.
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95. Iti kho bhikkhave adhanÈnaÑ dhane ananuppadiyamÈne dÈliddiyaÑ
vepullamagamÈsi, dÈliddiye vepullaÑ gate adinnÈdÈnaÑ vepullamagamÈsi,
adinnÈdÈne vepullaÑ gate satthaÑ vepullamagamÈsi, satthe vepullaÑ gate
pÈÓÈtipÈto vepullamagamÈsi, pÈÓÈtipÈte vepullaÑ gate musÈvÈdo
vepullamagamÈsi, musÈvÈde vepullaÑ gate tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi parihÈyi,
vaÓÓopi parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi
parihÈyamÈnÈnaÑ cattÈrÊsavassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ
vÊsativassasahassÈyukÈ puttÈ ahesuÑ.
VÊsativassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu aÒÒataro puriso
paresaÑ adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ Èdiyi. TamenaÑ aÒÒataro puriso raÒÒo
khattiyassa muddhÈbhisittassa Èrocesi “itthannÈmo deva puriso paresaÑ
adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyÊ”ti pesuÒÒamakÈsi.
96. Iti kho bhikkhave adhanÈnaÑ dhane ananuppadiyamÈne dÈliddiyaÑ
vepullamagamÈsi, dÈliddiye vepullaÑ gate adinnÈdÈnaÑ vepullamagamÈsi
adinnÈdÈne vepullaÑ gate satthaÑ vepullamagamÈsi, satthe vepullaÑ gate
pÈÓÈtipÈto vepullamagamÈsi, pÈÓÈtipÈte vepullaÑ gate musÈvÈdo
vepullamagamÈsi, musÈvÈde vepullaÑ gate pisuÓÈ vÈcÈ vepullamagamÈsi,
pisuÓÈya vÈcÈya vepullaÑ gatÈya tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi parihÈyi, vaÓÓopi
parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi parihÈyamÈnÈnaÑ
vÊsativassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ dasavassasahassÈyukÈ puttÈ
ahesuÑ.
DasavassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu ekidaÑ sattÈ vaÓÓavanto
honti, ekidaÑ sattÈ dubbaÓÓÈ. Tattha ye te sattÈ dubbaÓÓÈ, te vaÓÓavante
satte abhijjhÈyantÈ paresaÑ dÈresu cÈrittaÑ ÈpajjiÑsu.
97. Iti kho bhikkhave adhanÈnaÑ dhane ananuppadiyamÈne dÈliddiyaÑ
vepullamagamÈsi, dÈliddiye vepullaÑ gate -pa- kÈmesumicchÈcÈro
vepullamagamÈsi, kÈmesumicchÈcÈre vepullaÑ gate tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi
parihÈyi, vaÓÓopi parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ
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vaÓÓenapi parihÈyamÈnÈnaÑ dasavassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ
paÒcavassasahassÈyukÈ puttÈ ahesuÑ.
98. PaÒcavassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu dve dhammÈ
vepullamagamaÑsu, pharusÈvÈcÈ samphappalÈpo ca. DvÊsu dhammesu
vepullaÑ gatesu tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi parihÈyi, vaÓÓopi parihÈyi. TesaÑ
ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi parihÈyamÈnÈnaÑ
paÒcavassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ appekacce
aÉÉhateyyavassasahassÈyukÈ, appekacce dvevassasahassÈyukÈ puttÈ ahesuÑ.
99. AÉÉhateyyavassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu
abhijjhÈbyÈpÈdÈ vepullamagamaÑsu, abhijjhÈbyÈpÈdesu vepullaÑ gatesu
tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi parihÈyi, vaÓÓopi parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi
parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi parihÈyamÈnÈnaÑ
aÉÉhateyyavassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ vassasahassÈyukÈ puttÈ
ahesuÑ.
100. VassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu micchÈdiÔÔhi
vepullamagamÈsi, micchÈdiÔÔhiyÈ vepullaÑ gatÈya tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi
parihÈyi, vaÓÓopi parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi
parihÈyamÈnÈnaÑ vassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ paÒcavassasatÈyukÈ
puttÈ ahesuÑ.
101. PaÒcavassasatÈyukesu bhikkhave manussesu tayo dhammÈ
vepullamagamaÑsu, adhammarÈgo visamalobho micchÈdhammo. TÊsu
dhammesu vepullaÑ gatesu tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi parihÈyi, vaÓÓopi
parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi parihÈyamÈnÈnaÑ
paÒcavassasatÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ appekacce aÉÉhateyyavassasatÈyukÈ,
appekacce dvevassasatÈyukÈ puttÈ ahesuÑ.
AÉÉhateyyavassasatÈyukesu bhikkhave manussesu ime dhammÈ
vepullamagamaÑsu, amatteyyatÈ apetteyyatÈ asÈmaÒÒatÈ abrahmaÒÒatÈ na
kule jeÔÔhÈpacÈyitÈ.
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102. Iti kho bhikkhave adhanÈnaÑ dhane ananuppadiyamÈne
dÈliddiyaÑ vepullamagamÈsi. DÈliddiye vepullaÑ gate adinnÈdÈnaÑ
vepullamagamÈsi. AdinnÈdÈne vepullaÑ gate satthaÑ vepullamagamÈsi.
Satthe vepullaÑ gate pÈÓÈtipÈto vepullamagamÈsi. PÈÓÈtipÈte vepullaÑ gate
musÈvÈdo vepullamagamÈsi. MusÈvÈde vepullaÑ gate pisuÓÈ vÈcÈ
vepullamagamÈsi. PisuÓÈya vÈcÈya vepullaÑ gatÈya kÈmesumicchÈcÈro
vepullamagamÈsi. KÈmesumicchÈcÈre vepullaÑ gate dve dhammÈ
vepullamagamaÑsu, pharusÈ vÈcÈ samphappalÈpo ca. DvÊsu dhammesu
vepullaÑ gatesu abhijjhÈbyÈpÈdÈ vepullamagamaÑsu. AbhijjhÈbyÈpÈdesu
vepullaÑ gatesu micchÈdiÔÔhi vepullamagamÈsi. MicchÈdiÔÔhiyÈ vepullaÑ
gatÈya tayo dhammÈ vepullamagamaÑsu, adhammarÈgo visamalobho
micchÈdhammo. TÊsu dhammesu vepullaÑ gatesu ime dhammÈ
vepullamagamaÑsu, amatteyyatÈ apetteyyatÈ asÈmaÒÒatÈ abrahmaÒÒatÈ na
kule jeÔÔhÈpacÈyitÈ. Imesu dhammesu vepullaÑ gatesu tesaÑ sattÈnaÑ Èyupi
parihÈyi, vaÓÓopi parihÈyi. TesaÑ ÈyunÈpi parihÈyamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi
parihÈyamÈnÈnaÑ aÉÉhateyyavassasatÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ vassasatÈyukÈ
puttÈ ahesuÑ.
DasavassÈyukasamaya
103. Bhavissati bhikkhave so samayo, yaÑ imesaÑ manussÈnaÑ
dasavassÈyukÈ puttÈ bhavissanti. DasavassÈyukesu bhikkhave manussesu
paÒcavassikÈ1 kumÈrikÈ alaÑpateyyÈ bhavissanti. DasavassÈyukesu
bhikkhave manussesu imÈni rasÈni antaradhÈyissanti, seyyathidaÑ, sappi
navanÊtaÑ telaÑ madhu phÈÓitaÑ loÓaÑ. DasavassÈyukesu bhikkhave
manussesu kudr|sako aggaÑ bhojanÈnaÑ2 bhavissati, seyyathÈpi bhikkhave
etarahi sÈlimaÑsodano aggaÑ bhojanÈnaÑ, evameva kho bhikkhave
dasavassÈyukesu manussesu kudr|sako aggaÑ bhojanÈnaÑ bhavissati.
DasavassÈyukesu bhikkhave manussesu dasa kusalakammapathÈ
sabbena sabbaÑ antaradhÈyissanti, dasa akusalakammapathÈ
atibyÈdippissanti3.
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DasavassÈyukesu bhikkhave manussesu kusalantipi na bhavissati, kuto pana
kusalassa kÈrako. DasavassÈyukesu bhikkhave manussesu ye te bhavissanti
amatteyyÈ apetteyyÈ asÈmaÒÒÈ abrahmaÒÒÈ na kule jeÔÔhÈpacÈyino, te pujjÈ
ca bhavissanti pÈsaÑsÈ ca, seyyathÈpi bhikkhave etarahi matteyyÈ petteyyÈ
sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino pujjÈ ca pÈsaÑsÈ ca, evameva kho
bhikkhave dasavassÈyukesu manussesu ye te bhavissanti amatteyyÈ
apetteyyÈ asÈmaÒÒÈ abrahmaÒÒÈ na kule jeÔÔhÈpacÈyino, te pujjÈ ca
bhavissanti pÈsaÑsÈ ca.
DasavassÈyukesu bhikkhave manussesu na bhavissati mÈtÈti vÈ
mÈtucchÈti vÈ mÈtulÈnÊti vÈ ÈcariyabhariyÈti vÈ gar|naÑ dÈrÈti vÈ,
sambhedaÑ loko gamissati yathÈ ajeÄakÈ kukkuÔas|karÈ soÓasi~gÈlÈ1.
DasavassÈyukesu bhikkhave manussesu tesaÑ sattÈnaÑ aÒÒamaÒÒamhi
tibbo ÈghÈto paccupaÔÔhito bhavissati tibbo byÈpÈdo tibbo manopadoso
tibbaÑ vadhakacittaÑ. MÈtupi puttamhi puttassapi mÈtari, pitupi puttamhi
puttassapi pitari, bhÈtupi bhaginiyÈ bhaginiyÈpi bhÈtari tibbo ÈghÈto
paccupaÔÔhito bhavissati tibbo byÈpÈdo tibbo manopadoso tibbaÑ
vadhakacittaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave mÈgavikassa migaÑ disvÈ tibbo
ÈghÈto paccupaÔÔhito hoti tibbo byÈpÈdo tibbo manopadoso tibbaÑ
vadhakacittaÑ, evameva kho bhikkhave dasavassÈyukesu manussesu tesaÑ
sattÈnaÑ aÒÒamaÒÒamhi tibbo ÈghÈto paccupaÔÔhito bhavissati tibbo
byÈpÈdo tibbo manopadoso tibbaÑ vadhakacittaÑ. MÈtupi puttamhi
puttassapi mÈtari, pitupi puttamhi puttassapi pitari, bhÈtupi bhaginiyÈ
bhaginiyÈpi bhÈtari tibbo ÈghÈto paccupaÔÔhito bhavissati tibbo byÈpÈdo
tibbo manopadoso tibbaÑ vadhakacittaÑ.
104. DasavassÈyukesu bhikkhave manussesu sattÈhaÑ satthantarakappo
bhavissati. Te aÒÒamaÒÒamhi migasaÒÒaÑ paÔilabhissanti. TesaÑ tiÓhÈni
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satthÈni hatthesu pÈtubhavissanti. Te tiÓhena satthena “esa migo esa migo”ti
aÒÒamaÒÒaÑ jÊvitÈ voropessanti.
Atha kho tesaÑ bhikkhave sattÈnaÑ ekaccÈnaÑ evaÑ bhavissati “mÈ ca
mayaÑ kaÒci1, mÈ ca amhe koci, yaÑn|na mayaÑ tiÓagahanaÑ vÈ
vanagahanaÑ vÈ rukkhagahanaÑ vÈ nadÊviduggaÑ vÈ pabbatavisamaÑ vÈ
pavisitvÈ vanam|laphalÈhÈrÈ yÈpeyyÈmÈ”ti. Te tiÓagahanaÑ vÈ
vanagahanaÑ vÈ rukkhagahanaÑ vÈ nadÊviduggaÑ vÈ pabbatavisamaÑ vÈ2
pavisitvÈ sattÈhaÑ vanam|laphalÈhÈrÈ yÈpessanti. Te tassa sattÈhassa
accayena tiÓagahanÈ vanagahanÈ rukkhagahanÈ nadÊviduggÈ pabbatavisamÈ
nikkhamitvÈ aÒÒamaÒÒaÑ Èli~gitvÈ sabhÈgÈyissanti samassÈsissanti “diÔÔhÈ
bho sattÈ jÊvasi, diÔÔhÈ bho sattÈ jÊvasÊ”ti.
ŒyuvaÓÓÈdivaÉÉhanakathÈ
105. Atha kho tesaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ bhavissati “mayaÑ kho
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈdÈnahetu evar|paÑ ÈyataÑ ÒÈtikkhayaÑ
pattÈ, yaÑn|na mayaÑ kusalaÑ kareyyÈma, kiÑ kusalaÑ kareyyÈma,
yaÑn|na mayaÑ pÈÓÈtipÈtÈ virameyyÈma, idaÑ kusalaÑ dhammaÑ
samÈdÈya vatteyyÈmÈ”ti. Te pÈÓÈtipÈtÈ viramissanti, idaÑ kusalaÑ
dhammaÑ samÈdÈya vattissanti. Te kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈdÈnahetu
ÈyunÈpi vaÉÉhissanti, vaÓÓenapi vaÉÉhissanti. TesaÑ ÈyunÈpi
vaÉÉhamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi vaÉÉhamÈnÈnaÑ dasavassÈyukÈnaÑ
manussÈnaÑ vÊsativassÈyukÈ puttÈ bhavissanti.
Atha kho tesaÑ bhikkhave sattÈnaÑ evaÑ bhavissati “mayaÑ kho
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈdÈnahetu ÈyunÈpi vaÉÉhÈma, vaÓÓenapi
vaÉÉhÈma, yaÑn|na mayaÑ bhiyyoso mattÈya kusalaÑ kareyyÈma, kiÑ
kusalaÑ kareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ adinnÈdÈnÈ virameyyÈma.
KÈmesumicchÈcÈrÈ virameyyÈma. MusÈvÈdÈ virameyyÈma. PisuÓÈya
vÈcÈya virameyyÈma. PharusÈya vÈcÈya virameyyÈma. SamphappalÈpÈ
virameyyÈma. AbhijjhaÑ pajaheyyÈma. ByÈpÈdaÑ pajaheyyÈma.
MicchÈdiÔÔhiÑ pajaheyyÈma. Tayo dhamme pajaheyyÈma, adhammarÈgaÑ
visamalobhaÑ micchÈdhammaÑ. YaÑn|na mayaÑ matteyyÈ assÈma
petteyyÈ sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, idaÑ kusalaÑ dhammaÑ
samÈdÈya vatteyyÈmÈ”ti. Te matteyyÈ bhavissanti petteyyÈ
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sÈmaÒÒÈ brahmaÒÒÈ kule jeÔÔhÈpacÈyino, idaÑ kusalaÑ dhammaÑ
samÈdÈya vattissanti.
Te kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ samÈdÈnahetu ÈyunÈpi vaÉÉhissanti,
vaÓÓenapi vaÉÉhissanti. TesaÑ ÈyunÈpi vaÉÉhamÈnÈnaÑ vaÓÓenapi
vaÉÉhamÈnÈnaÑ vÊsativassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ cattÈrÊsavassÈyukÈ puttÈ
bhavissanti. CattÈrÊsavassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ asÊtivassÈyukÈ puttÈ
bhavissanti. AsÊtivassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ saÔÔhivassasatÈyukÈ puttÈ
bhavissanti. SaÔÔhivassÈsatÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ vÊsati-tivassasatÈyukÈ
puttÈ bhavissanti. VÊsati-tivassasatÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ cattÈrÊsachabbassasatÈyukÈ puttÈ bhavissanti. CattÈrÊsa-chabbassasatÈyukÈnaÑ
manussÈnaÑ dvevassasahassÈyukÈ puttÈ bhavissanti.
DvevassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ cattÈrivassasahassÈyukÈ puttÈ
bhavissanti. CattÈrivassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ
aÔÔhavassasahassÈyukÈ puttÈ bhavissanti. AÔÔhavassasahassÈyukÈnaÑ
manussÈnaÑ vÊsativassasahassÈyukÈ puttÈ bhavissanti.
VÊsativassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ cattÈrÊsavassasahassÈyukÈ puttÈ
bhavissanti. CattÈrÊsavassasahassÈyukÈnaÑ manussÈnaÑ
asÊtivassasahassÈyukÈ puttÈ bhavissanti. AsÊtivassa-sahassÈyukesu bhikkhave
manussesu paÒcavassasatikÈ kumÈrikÈ alaÑpateyyÈ bhavissanti.
Sa~kharÈja-uppatti
106. AsÊtivassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu tayo ÈbÈdhÈ
bhavissanti, icchÈ anasanaÑ jarÈ. AsÊtivassasahassÈyukesu bhikkhave
manussesu ayaÑ JambudÊpo iddho ceva bhavissati phÊto ca,
kukkuÔasampÈtikÈ gÈmanigamarÈjadhÈniyo1. AsÊtivassasahassÈyukesu
bhikkhave manussesu ayaÑ JambudÊpo avÊci maÒÒe phuÔo bhavissati
manussehi, seyyathÈpi naÄavanaÑ vÈ saravanaÑ2 vÈ.
AsÊtivassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu ayaÑ BÈrÈÓasÊ KetumatÊ
nÈma rÈjadhÈnÊ bhavissati iddhÈ ceva phÊtÈ ca bahujanÈ ca ÈkiÓÓamanussÈ
ca subhikkhÈ ca. AsÊtivassasahassÈyukesu bhikkhave
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manussesu imasmiÑ JambudÊpe caturÈsÊti nagarasahassÈni bhavissanti
KetumatÊrÈjadhÈnÊpamukhÈni. AsÊtivassasahassÈyukesu bhikkhave
manussesu KetumatiyÈ rÈjadhÈniyÈ Sa~kho nÈma rÈjÈ uppajjissati cakkavattÊ
dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto
sattaratanasamannÈgato. TassimÈni satta ratanÈni bhavissanti, seyyathidaÑ,
cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ maÓiratanaÑ itthiratanaÑ
gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ. ParosahassaÑ kho
panassa puttÈ bhavissanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ parasenappamaddanÈ, so imaÑ
pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena asatthena dhammena abhivijiya
ajjhÈvasissati.
MetteyyabuddhuppÈda
107. AsÊtivassasahassÈyukesu bhikkhave manussesu Metteyyo nÈma
BhagavÈ loke uppajjissati ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno
Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ
Buddho BhagavÈ seyyathÈpÈhametarahi loke uppanno ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ. So imaÑ
lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ
sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedessati,
seyyathÈpÈhametarahi imaÑ lokaÑ sadevakaÑ samÈrakaÑ sabrahmakaÑ
sassamaÓabrÈhmaÓiÑ pajaÑ sadevamanussaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
pavedemi. So dhammaÑ desessati ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ
brahmacariyaÑ pakÈsessati, seyyathÈpÈhametarahi dhammaÑ desemi
ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsemi. So
anekasahassaÑ1 bhikkhusaÑghaÑ pariharissati, seyyathÈpÈhametarahi
anekasataÑ bhikkhusaÑghaÑ pariharÈmi.
108. Atha kho bhikkhave Sa~kho nÈma rÈjÈ yo so y|po raÒÒÈ
MahÈpanÈdena kÈrÈpito, taÑ y|paÑ ussÈpetvÈ ajjhÈvasitvÈ taÑ
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datvÈ vissajjitvÈ samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhikavaÓibbakayÈcakÈnaÑ dÈnaÑ
datvÈ Metteyyassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa santike
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ
pabbajissati. So evaÑ pabbajito samÈno eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ
pahitatto viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissati.
109. AttadÊpÈ bhikkhave viharatha attasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ
dhammadÊpÈ dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. KathaÒca bhikkhave bhikkhu
attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo dhammadÊpo dhammasaraÓo
anaÒÒasaraÓo. Idha bhikkhave bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu
vedanÈnupassÊ -pa-. Citte cittÈnupassÊ -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ
kho bhikkhave bhikkhu attadÊpo viharati attasaraÓo anaÒÒasaraÓo
dhammadÊpo dhammasaraÓo anaÒÒasaraÓo.
Bhikkhuno-ÈyuvaÓÓÈdivaÉÉhanakathÈ
110. Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye. Gocare bhikkhave
carantÈ sake pettike visaye ÈyunÈvi vaÉÉhissatha, vaÓÓenapi vaÉÉhissatha,
sukhenapi vaÉÉhissatha, bhogenapi vaÉÉhissatha, balenapi vaÉÉhissatha.
KiÒca bhikkhave bhikkhuno ÈyusmiÑ. Idha bhikkhave bhikkhu
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti,
vÊriyasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti,
cittasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti,
vÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. So
imesaÑ catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ bhÈvitattÈ bahulÊkatattÈ Èka~khamÈno
kappaÑ vÈ tiÔÔheyya kappÈvasesaÑ vÈ. IdaÑ kho bhikkhave bhikkhuno
ÈyusmiÑ.
KiÒca bhikkhave bhikkhuno vaÓÓasmiÑ. Idha bhikkhave bhikkhu sÊlavÈ
hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno aÓumattesu
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vajjesu bhayadassÈvÊ, samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. IdaÑ kho bhikkhave
bhikkhuno vaÓÓasmiÑ.
KiÒca bhikkhave bhikkhuno sukhasmiÑ. Idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ. TatiyaÑ jhÈnaÑ.
CatutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. IdaÑ kho bhikkhave bhikkhuno
sukhasmiÑ.
KiÒca bhikkhave bhikkhuno bhogasmiÑ. Idha bhikkhave bhikkhu
mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ
tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya
sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena
appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati. KaruÓÈsahagatena cetasÈ
-pa-. MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. IdaÑ kho bhikkhave bhikkhuno bhogasmiÑ.
KiÒca bhikkhave bhikkhuno balasmiÑ. Idha bhikkhave bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒavimuttiÑ diÔÔheva dhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. IdaÑ kho bhikkhave
bhikkhuno balasmiÑ.
NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekabalaÑpi samanupassÈmi, yaÑ evaÑ
duppasahaÑ, yathayidaÑ bhikkhave mÈrabalaÑ. KusalÈnaÑ bhikkhave
dhammÈnaÑ samÈdÈnahetu evamidaÑ puÒÒaÑ pavaÉÉhatÊti. Idamavoca
BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti.

CakkavattisuttaÑ niÔÔhitaÑ tatiyaÑ.

4. AggaÒÒasutta
VÈseÔÔhabhÈradvÈja
111. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
PubbÈrÈme MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena
VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈ bhikkh|su parivasanti bhikkhubhÈvaÑ Èka~khamÈnÈ.
Atha kho BhagavÈ, sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito pÈsÈdÈ orohitvÈ
pÈsÈdapacchÈyÈyaÑ1 abbhokÈse ca~kamati.
112. AddasÈ kho VÈseÔÔho BhagavantaÑ sayanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ
vuÔÔhitaÑ pÈsÈdÈ orohitvÈ pÈsÈdapacchÈyÈyaÑ abbhokÈse ca~kamantaÑ,
disvÈna BhÈradvÈjaÑ Èmantesi “ayaÑ Èvuso BhÈradvÈja BhagavÈ
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito pÈsÈdÈ orohitvÈ pÈsÈdapacchÈyÈyaÑ
abbhokÈse ca~kamati. ŒyÈmÈvuso BhÈradvÈja yena BhagavÈ
tenupasa~kamissÈma, appeva nÈma labheyyÈma Bhagavato santikÈ2
dhammiÑ kathaÑ savanÈyÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho BhÈradvÈjo VÈseÔÔhassa
paccassosi.
113. Atha kho VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ BhagavantaÑ ca~kamantaÑ
anuca~kamiÑsu. Atha kho BhagavÈ VÈseÔÔhaÑ Èmantesi “tumhe khvattha
VÈseÔÔha brÈhmaÓajaccÈ brÈhmaÓakulÊnÈ brÈhmaÓakulÈ agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajitÈ, kacci vo VÈseÔÔha brÈhmaÓÈ na akkosanti na
paribhÈsantÊ”ti. Taggha no bhante brÈhmaÓÈ akkosanti paribhÈsanti
attar|pÈya paribhÈsÈya paripuÓÓÈya no aparipuÓÓÈyÈti. YathÈ kathaÑ pana
vo VÈseÔÔha brÈhmaÓÈ akkosanti paribhÈsanti attar|pÈya paribhÈsÈya
paripuÓÓÈya no aparipuÓÓÈyÈti. BrÈhmaÓÈ bhante evamÈhaÑsu
“brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊnÈ aÒÒe vaÓÓÈ3. BrÈhmaÓova sukko
______________________________________________________________
1. PÈsÈdacchÈyÈyaÑ (Ka)
3. HÊno aÒÒo vaÓÓo (SÊ, I, Ma 2 Madhurasutta)

2. SammukhÈ (SyÈ, Ka)
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vaÓÓo, kaÓhÈ aÒÒe vaÓÓÈ1. BrÈhmaÓÈva sujjhanti, no abrÈhmaÓÈ.
BrÈhmaÓÈva2 brahmuno puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ
brahmadÈyÈdÈ. Te tumhe seÔÔhaÑ vaÓÓaÑ hitvÈ hÊnamattha vaÓÓaÑ
ajjhupagatÈ yadidaÑ muÓÉake samaÓake ibbhe kaÓhe bandhupÈdÈpacce.
TayidaÑ na sÈdhu, tayidaÑ nappatir|paÑ, yaÑ tumhe seÔÔhaÑ vaÓÓaÑ
hitvÈ hÊnamattha vaÓÓaÑ ajjhupagatÈ yadidaÑ muÓÉake samaÓake ibbhe
kaÓhe bandhupÈdÈpacceti. EvaÑ kho no bhante brÈhmaÓÈ akkosanti
paribhÈsanti attar|pÈya paribhÈsÈya paripuÓÓÈya, no aparipuÓÓÈyÈti.
114. Taggha vo VÈseÔÔha brÈhmaÓÈ porÈÓaÑ assarantÈ evamÈhaÑsu
“brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊnÈ aÒÒe vaÓÓÈ. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo,
kaÓhÈ aÒÒe vaÓÓÈ. BrÈhmaÓÈva sujjhanti, no abrÈhmaÓÈ. BrÈhmaÓÈva
brahmuno puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ
brahmadÈyÈdÈ”ti. Dissanti kho pana VÈseÔÔha brÈhmaÓÈnaÑ brÈhmaÓiyo
utuniyopi gabbhiniyopi vijÈyamÈnÈpi pÈyamÈnÈpi. Te ca brÈhmaÓÈ yonijÈva
samÈnÈ evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho vaÓÓo, hÊnÈ aÒÒe vaÓÓÈ.
BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, kaÓhÈ aÒÒe vaÓÓÈ. BrÈhmaÓÈva sujjhanti, no
abrÈhmaÓÈ. BrÈhmaÓÈva brahmuno puttÈ orasÈ mukhato jÈtÈ brahmajÈ
brahmanimmitÈ brahmadÈyÈdÈ”ti. Te3 brahmÈnaÒceva abbhÈcikkhanti,
musÈ ca bhÈsanti, bahuÒca apuÒÒaÑ pasavanti.
CatuvaÓÓasuddhi
115. CattÈrome VÈseÔÔha vaÓÓÈ khattiyÈ brÈhmaÓÈ vessÈ suddÈ.
Khattiyopi kho VÈseÔÔha idhekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti adinnÈdÈyÊ
kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ
abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhÊ. Iti kho VÈseÔÔha yeme dhammÈ
akusalÈ akusalasa~khÈtÈ sÈvajjÈ sÈvajjasa~khÈtÈ asevitabbÈ
asevitabbasa~khÈtÈ na-alamariyÈ na-alamariyasa~khÈtÈ kaÓhÈ kaÓhavipÈkÈ
viÒÒugarahitÈ, khattiyepi te4 idhekacce sandissanti. BrÈhmaÓopi kho
VÈseÔÔha -pa-. Vessopi kho VÈseÔÔha -pa-. Suddopi kho VÈseÔÔha
______________________________________________________________
1. KaÓho aÒÒo vaÓÓo (SÊ, I, Ma. 2 Madhurasutta)
3. Te ca (SyÈ, Ka)

2. BrÈhmaÓÈ (SyÈ)
4. Kho VÈseÔÔha (Ka)
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idhekacco pÈÓÈtipÈtÊ hoti adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ
pisuÓavÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ abhijjhÈlu byÈpannacitto
micchÈdiÔÔhÊ. Iti kho VÈseÔÔha yeme dhammÈ akusalÈ akusalasa~khÈtÈ -pakaÓhÈ kaÓhavipÈkÈ viÒÒugarahitÈ, suddepi te idhekacce sandissanti.
Khattiyopi kho VÈseÔÔha idhekacco pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti,
adinnÈdÈnÈ paÔivirato, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato, musÈvÈdÈ paÔivirato,
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato, pharusÈya vÈcÈya paÔivirato, samphappalÈpÈ
paÔivirato, anabhijjhÈlu, abyÈpannacitto, sammÈdiÔÔhÊ. Iti kho VÈseÔÔha yeme
dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ anavajjÈ anavajjasa~khÈtÈ sevitabbÈ
sevitabbasa~khÈtÈ alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ sukkÈ sukkavipÈkÈ
viÒÒuppasatthÈ, khattiyepi te idhekacce sandissanti. BrÈhmaÓopi kho
VÈseÔÔha -pa-. Vessopi kho VÈseÔÔha -pa-. Suddopi kho VÈseÔÔha idhekacco
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti -pa- anabhijjhÈlu, abyÈpannacitto, sammÈdiÔÔhÊ. Iti
kho VÈseÔÔha yeme dhammÈ kusalÈ kusalasa~khÈtÈ anavajjÈ
anavajjasa~khÈtÈ sevitabbÈ sevitabbasa~khÈtÈ alamariyÈ alamariyasa~khÈtÈ
sukkÈ sukkavipÈkÈ viÒÒuppasatthÈ, suddepi te idhekacce sandissanti.
116. Imesu kho VÈseÔÔha cat|su vaÓÓesu evaÑ ubhayavokiÓÓesu
vattamÈnesu kaÓha sukkesu dhammesu viÒÒugarahitesu ceva
viÒÒuppasatthesu ca yadettha brÈhmaÓÈ evamÈhaÑsu “brÈhmaÓova seÔÔho
vaÓÓo, hÊnÈ aÒÒe vaÓÓÈ. BrÈhmaÓova sukko vaÓÓo, kaÓhÈ aÒÒe vaÓÓÈ.
BrÈhmaÓÈva sujjhanti, no abrÈhmaÓÈ. BrÈhmaÓÈva brahmuno puttÈ orasÈ
mukhato jÈtÈ brahmajÈ brahmanimmitÈ brahmadÈyÈdÈ”ti. TaÑ tesaÑ viÒÒ|
nÈnujÈnanti. TaÑ kissa hetu, imesaÑ hi VÈseÔÔha catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ yo
hoti bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro
anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimutto, so
nesaÑ aggamakkhÈyati dhammeneva, no adhammena. Dhammo hi VÈseÔÔha
seÔÔho janetasmiÑ diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
117. TadaminÈpetaÑ VÈseÔÔha pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ
dhammova seÔÔho janetasmiÑ diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
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JÈnÈti kho1 VÈseÔÔha rÈjÈ Pasenadi Kosalo “samaÓo Gotamo anantarÈ2
SakyakulÈ pabbajito”ti. SakyÈ kho pana VÈseÔÔha raÒÒo Pasenadissa
Kosalassa anuyuttÈ3 bhavanti. Karonti kho VÈseÔÔha SakyÈ raÒÒe
Pasenadimhi Kosale nipaccakÈraÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ. Iti kho VÈseÔÔha yaÑ karonti SakyÈ raÒÒe
Pasenadimhi Kosale nipaccakÈraÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ
aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ. Karoti taÑ rÈjÈ Pasenadi Kosalo TathÈgate
nipaccakÈraÑ abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ sÈmÊcikammaÑ,
na naÑ4 “sujÈto samaÓo Gotamo, dujjÈtohamasmi. BalavÈ samaÓo Gotamo,
dubbalohamasmi. PÈsÈdiko samaÓo Gotamo, dubbaÓÓohamasmi.
Mahesakkho samaÓo Gotamo, appesakkhohamasmÊ”ti. Atha kho naÑ
dhammaÑyeva sakkaronto dhammaÑ garuÑ karonto dhammaÑ mÈnento
dhammaÑ p|jento dhammaÑ apacÈyamÈno evaÑ rÈjÈ Pasenadi Kosalo
TathÈgate nipaccakÈraÑ kÈroti abhivÈdanaÑ paccuÔÔhÈnaÑ aÒjalikammaÑ
sÈmÊcikammaÑ. IminÈpi kho etaÑ VÈseÔÔha pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ
dhammo seÔÔho janetasmiÑ diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
118. Tumhe khvattha VÈseÔÔha nÈnÈjaccÈ nÈnÈnÈmÈ nÈnÈgottÈ nÈnÈkulÈ
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitÈ, “ke tumhe”ti puÔÔhÈ samÈnÈ “samaÓÈ
SakyaputtiyÈmhÈ”ti paÔijÈnÈtha. Yassa kho panassa VÈseÔÔha TathÈgate
saddhÈ niviÔÔhÈ m|lajÈtÈ patiÔÔhitÈ daÄhÈ asaÑhÈriyÈ samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ,
tassetaÑ kallaÑ vacanÈya “Bhagavatomhi putto oraso mukhato jÈto
dhammajo dhammanimmito dhammadÈyÈdo”ti. TaÑ kissa hetu,
TathÈgatassa hetaÑ VÈseÔÔha adhivacanaÑ “dhammakÈyo” itipi
“brahmakÈyo” itipi “dhammabh|to” itipi “brahmabh|to” itipi.
119. Hoti kho so VÈseÔÔha samayo yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa
addhuno accayena ayaÑ loko saÑvaÔÔati, saÑvaÔÔamÈne loke yebhuyyena
sattÈ ŒbhassarasaÑvattanikÈ honti. Te tattha
______________________________________________________________
1. Kho pana (Ka)
3. AnantarÈ anuyantÈ (SyÈ), anantarÈ anuyuttÈ (Ka)

2. Anuttaro (bah|su)
4. Nanu (bah|su)
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honti manomayÈ pÊtibhakkhÈ sayaÑpabhÈ antalikkhacarÈ subhaÔÔhÈyino
ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti.
Hoti kho so VÈseÔÔha samayo yaÑ kadÈci karahaci dÊghassa addhuno
accayena ayaÑ loko vivaÔÔati, vivaÔÔamÈne loke yebhuyyena sattÈ
ŒbhassarakÈyÈ cavitvÈ itthattaÑ Ègacchanti. Tedha honti manomayÈ
pÊtibhakkhÈ sayaÑpabhÈ antalikkhacarÈ subhaÔÔhÈyino ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔhanti.
RasapathavipÈtubhÈva
120. EkodakÊbh|taÑ kho pana VÈseÔÔha tena samayena hoti andhakÈro
andhakÈratimisÈ. Na candimas|riyÈ paÒÒÈyanti, na nakkhattÈni tÈrakar|pÈni
paÒÒÈyanti, na rattindivÈ paÒÒÈyanti, na mÈsaÉÉhamÈsÈ paÒÒÈyanti, na
utusaÑvacchÈrÈ paÒÒÈyanti, na itthipumÈ paÒÒÈyanti, sattÈ sattÈtveva
sa~khyaÑ gacchanti. Atha kho tesaÑ VÈseÔÔha sattÈnaÑ kadÈci karahaci
dÊghassa addhuno accayena rasapathavÊ udakasmiÑ samatani1, seyyathÈpi
nÈma payaso tattassa2 nibbÈyamÈnassa upari santÈnakaÑ hoti, evameva
pÈturahosi. SÈ ahosi vaÓÓasampannÈ gandhasampannÈ rasasampannÈ,
seyyathÈpi nÈma sampannaÑ vÈ sappi sampannaÑ vÈ navanÊtaÑ evaÑvaÓÓÈ
ahosi. SeyyathÈpi nÈma khuddamadhuÑ3 aneÄakaÑ4, evamassÈdÈ ahosi.
Atha kho VÈseÔÔha aÒÒataro satto lolajÈtiko “ambho kimevidaÑ bhavissatÊ”ti
rasapathaviÑ a~guliyÈ sÈyi. Tassa rasapathaviÑ a~guliyÈ sÈyato acchÈdesi,
taÓhÈ cassa okkami. AÒÒepi kho VÈseÔÔha sattÈ tassa sattassa diÔÔhÈnugatiÑ
ÈpajjamÈnÈ rasapathaviÑ a~guliyÈ sÈyiÑsu. TesaÑ rasapathaviÑ a~guliyÈ
sÈyataÑ acchÈdesi, taÓhÈ ca tesaÑ okkami.
Candimas|riyÈdipÈtubhÈva
121. Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ rasapathaviÑ hatthehi ÈluppakÈrakaÑ
upakkamiÑsu paribhuÒjituÑ. Yato kho te5 VÈseÔÔha sattÈ
______________________________________________________________
1. SamatÈni (bah|su)
4. AnelakaÑ (SÊ, I)

2. Payatattassa (SyÈ)

3. KhuddaÑ madhuÑ (Ka-SÊ)
5. Yato kho (SÊ, SyÈ, I)
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rasapathaviÑ hatthehi ÈluppakÈrakaÑ upakkamiÑsu paribhuÒjituÑ. Atha
tesaÑ sattÈnaÑ sayaÑpabhÈ antaradhÈyi. SayaÑpabhÈya antarahitÈya
candimas|riyÈ pÈturahesuÑ. Candimas|riyesu pÈtubh|tesu nakkhattÈni
tÈrakar|pÈni pÈturahesuÑ. Nakkhattesu tÈrakar|pesu pÈtubh|tesu rattindivÈ
paÒÒÈyiÑsu. Rattindivesu paÒÒÈyamÈnesu mÈsaÉÉhamÈsÈ paÒÒÈyiÑsu.
MÈsaÉÉhamÈsesu paÒÒÈyamÈnesu utusaÑvaccharÈ paÒÒÈyiÑsu. EttÈvatÈ
kho VÈseÔÔha ayaÑ loko puna vivaÔÔo hoti.
122. Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ rasapathaviÑ paribhuÒjantÈ
tambhakkhÈ1 tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu. YathÈ yathÈ kho te
VÈseÔÔha sattÈ rasapathaviÑ paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu, tathÈ tathÈ tesaÑ sattÈnaÑ (rasapathaviÑ
paribhuÒjantÈnaÑ)2 kharattaÒceva kÈyasmiÑ okkami, vaÓÓavevaÓÓatÈ3 ca
paÒÒÈyittha. EkidaÑ sattÈ vaÓÓavanto honti, ekidaÑ sattÈ dubbaÓÓÈ. Tattha
ye te sattÈ vaÓÓavanto, te dubbaÓÓe satte atimaÒÒanti “mayametehi
vaÓÓavantatarÈ, amhehete dubbaÓÓatarÈ”ti. TesaÑ vaÓÓÈtimÈnapaccayÈ
mÈnÈtimÈnajÈtikÈnaÑ rasapathavÊ antaradhÈti, rasÈya pathaviyÈ antarahitÈya
sannipatiÑsu, sannipatitvÈ anutthuniÑsu “ahorasaÑ ahorasan”ti.
Tadetarahipi manussÈ kaÒcideva surasaÑ4 labhitvÈ evamÈhaÑsu “ahorasaÑ
ahorasan”ti. Tadeva porÈÓaÑ aggaÒÒaÑ akkharaÑ anusaranti, na tvevassa
atthaÑ ÈjÈnanti.
Bh|mipappaÔakapÈtubhÈva
123. Atha kho tesaÑ VÈseÔÔha sattÈnaÑ rasÈya pathaviyÈ antarahitÈya
bh|mipappaÔako pÈturahosi. SeyyathÈpi nÈma ahicchattako, evameva
pÈturahosi. So ahosi vaÓÓasampanno gandhasampanno rasasampanno,
seyyathÈpi nÈma sampannaÑ vÈ sappi sampannaÑ vÈ navanÊtaÑ evaÑvaÓÓo
ahosi. SeyyathÈpi nÈma khuddamadhuÑ aneÄakaÑ, evamassÈdo ahosi.
______________________________________________________________
1. TabbhakkhÈ (SyÈ)
3. VaÓÓavevajjatÈ (®ÊkÈ)

2. ( ) SÊ-SyÈ-I-potthakesu natthi,
4. SÈdhurasaÑ (SÊ, SyÈ, I)

72

PÈthikavaggapÈÄi

Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ bh|mipappaÔakaÑ upakkamiÑsu
paribhuÒjituÑ. Te taÑ paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu. YathÈ yathÈ kho te VÈseÔÔha sattÈ
bh|mipappaÔakaÑ paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu, tathÈ tathÈ tesaÑ sattÈnaÑ bhiyyoso mattÈya
kharattaÒceva kÈyasmiÑ okkami, vaÓÓavevaÓÓatÈ ca paÒÒÈyittha. EkidaÑ
sattÈ vaÓÓavanto honti, ekidaÑ sattÈ dubbaÓÓÈ. Tattha ye te sattÈ
vaÓÓavanto, te dubbaÓÓe satte atimaÒÒanti “mayametehi vaÓÓavantatarÈ,
amhehete dubbaÓÓatarÈ”ti. TesaÑ vaÓÓÈtimÈnapaccayÈ
mÈnÈtimÈnajÈtikÈnaÑ bh|mipappaÔako antaradhÈyi.
PadÈlatÈpÈtubhÈva
124. Bh|mipappaÔake antarahite padÈlatÈ1 pÈturahosi, seyyathÈpi nÈma
kalambukÈ2, evameva pÈturahosi. SÈ ahosi vaÓÓasampannÈ gandhasampannÈ
rasasampannÈ, seyyathÈpi nÈma sampannaÑ vÈ sappi sampannaÑ vÈ
navanÊtaÑ evaÑvaÓÓÈ ahosi. SeyyathÈpi nÈma khuddamadhuÑ aneÄakaÑ,
evamassÈdÈ ahosi.
Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ padÈlataÑ upakkamiÑsu paribhuÒjituÑ. Te
taÑ paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu.
YathÈ yathÈ kho te VÈseÔÔha sattÈ padÈlataÑ paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ
tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu, tathÈ tathÈ tesaÑ sattÈnaÑ
bhiyyoso mattÈya kharattaÒceva kÈyasmiÑ okkami, vaÓÓavevaÓÓatÈ ca
paÒÒÈyittha. EkidaÑ sattÈ vaÓÓavanto honti, ekidaÑ sattÈ dubbaÓÓÈ. Tattha
ye te sattÈ vaÓÓavanto, te dubbaÓÓe satte atimaÒÒanti “mayametehi
vaÓÓavantatarÈ, amhehete dubbaÓÓatarÈ”ti. TesaÑ vaÓÓÈtimÈnapaccayÈ
mÈnÈtimÈnajÈtikÈnaÑ padÈlatÈ antaradhÈyi.
PadÈlatÈya antarahitÈya sannipatiÑsu, sannipatitvÈ anutthuniÑsu “ahu
vata no, ahÈyi vata no padÈlatÈ”ti. Tadetarahipi manussÈ kenaci3
dukkhadhammena phuÔÔhÈ evamÈhaÑsu “ahu vata no,
______________________________________________________________
1. BhaddÈlatÈ (SÊ)

2. KalambakÈ (SyÈ)

3. Kenacideva (SÊ, SyÈ, I)

4. AggaÒÒasutta
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ahÈyi vata no”ti. Tadeva porÈÓaÑ aggaÒÒaÑ akkharaÑ anusaranti, na
tvevassa atthaÑ ÈjÈnanti.
AkaÔÔhapÈkasÈlipÈtubhÈva
125. Atha kho tesaÑ VÈseÔÔha sattÈnaÑ padÈlatÈya antarahitÈya
akaÔÔhapÈko sÈli pÈturahosi akaÓo athuso suddho sugandho taÓÉulapphalo.
YaÑ taÑ sÈyaÑ sÈyamÈsÈya Èharanti, pÈto taÑ hoti pakkaÑ paÔiviruÄhaÑ.
YaÑ taÑ pÈto pÈtarÈsÈya Èharanti, sÈyaÑ taÑ hoti pakkaÑ paÔivir|ÄhaÑ,
nÈpadÈnaÑ paÒÒÈyati. Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ akaÔÔhapÈkaÑ sÈliÑ
paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu.
Itthipurisali~gapÈtubhÈva
126. YathÈ yathÈ kho te VÈseÔÔha sattÈ akaÔÔhapÈkaÑ sÈliÑ
paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhaÑsu, tathÈ
tathÈ tesaÑ sattÈnaÑ bhiyyoso mattÈya kharattaÒceva kÈyasmiÑ okkami,
vaÓÓavevaÓÓatÈ ca paÒÒÈyittha, itthiyÈ ca itthili~gaÑ pÈturahosi purisassa
ca purisali~gaÑ, itthÊ ca purisaÑ ativelaÑ upanijjhÈyati puriso ca itthiÑ.
TesaÑ ativelaÑ aÒÒamaÒÒaÑ upanijjhÈyataÑ sÈrÈgo udapÈdi, pariÄÈho
kÈyasmiÑ okkami. Te pariÄÈhapaccayÈ methunaÑ dhammaÑ paÔiseviÑsu.
Ye kho pana te VÈseÔÔha tena samayena sattÈ passanti methunaÑ
dhammaÑ paÔisevante, aÒÒe paÑsuÑ khipanti, aÒÒe seÔÔhiÑ khipanti, aÒÒe
gomayaÑ khipanti “nassa asuci1 nassa asuci1”ti, “kathaÑ hi nÈma satto
sattassa evar|paÑ karissatÊ”ti. Tadetarahipi manussÈ ekaccesu janapadesu
vadhuyÈ nibbuyhamÈnÈya2 aÒÒe paÑsuÑ khipanti, aÒÒe seÔÔhiÑ khipanti,
aÒÒe gomayaÑ khipanti. Tadeva porÈÓaÑ aggaÒÒaÑ akkharaÑ anusaranti,
na tvevassa atthaÑ ÈjÈnanti.
______________________________________________________________
1. Vasali (SyÈ), vasalÊ (Ka)

2. NivayhamÈnÈya, niggayhamÈnÈya (Ka)
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MethunadhammasamÈcÈra
127. AdhammasammataÑ kho pana1 VÈseÔÔha tena samayena hoti,

tadetarahi dhammasammataÑ. Ye kho pana VÈseÔÔha tena samayena sattÈ
methunaÑ dhammaÑ paÔisevanti, te mÈsampi dvemÈsampi na labhanti
gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ pavisituÑ. Yato kho te VÈseÔÔha sattÈ tasmiÑ
asaddhamme ativelaÑ pÈtabyataÑ ÈpajjiÑsu. Atha agÈrÈni upakkamiÑsu
kÈtuÑ tasseva asaddhammassa paÔicchÈdanatthaÑ. Atha kho VÈseÔÔha
aÒÒatarassa sattassa alasajÈtikassa etadahosi “ambho kimevÈhaÑ vihaÒÒÈmi
sÈliÑ Èharanto sÈyaÑ sÈyamÈsÈya pÈto pÈtarÈsÈya, yaÑn|nÈhaÑ sÈliÑ
ÈhareyyaÑ sakideva2 sÈyapÈtarÈsÈyÈ”ti.
Atha kho so VÈseÔÔha satto sÈliÑ ÈhÈsi sakideva sÈyapÈtarÈsÈya. Atha
kho VÈseÔÔha aÒÒataro satto yena so satto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ
taÑ sattaÑ etadavoca “ehi bho satta sÈlÈhÈraÑ gamissÈmÈ”ti. AlaÑ bho
satta Èhato3 me sÈli sakideva sÈyapÈtarÈsÈyÈti. Atha kho so VÈseÔÔha satto
tassa sattassa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjamÈno sÈliÑ ÈhÈsi sakideva dvÊhÈya.
EvaÑpi kira bho sÈdh|ti.
Atha kho VÈseÔÔha aÒÒataro satto yena so satto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ taÑ sattaÑ etadavoca “ehi bho satta sÈlÈhÈraÑ
gamissÈmÈ”ti. AlaÑ bho satta Èhato me sÈli sakideva dvÊhÈyÈti. Atha kho so
VÈseÔÔha satto tassa sattassa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjamÈno sÈliÑ ÈhÈsi sakideva
cat|hÈya, evaÑpi kira bho sÈdh|ti.
Atha kho VÈseÔÔha aÒÒataro satto yena so satto tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ taÑ sattaÑ etadavoca “ehi bho satta sÈlÈhÈraÑ
gamissÈmÈ”ti. AlaÑ bho satta Èhato me sÈli sakideva cat|hÈyÈti. Atha kho
so VÈseÔÔha satto tassa
______________________________________________________________
1. AdhammasammataÑ taÑ kho pana (SyÈ), adhammasammataÑ kho pana taÑ (?)
2. SakiÑdeva (Ka)

3. ŒhaÔo (SyÈ)

4. AggaÒÒasutta
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sattassa diÔÔhÈnugatiÑ ÈpajjamÈno sÈliÑ ÈhÈsi sakideva aÔÔhÈhÈya, evaÑpi
kira bho sÈdh|ti.
Yato kho te VÈseÔÔha sattÈ sannidhikÈrakaÑ sÈliÑ upakkamiÑsu
paribhuÒjituÑ. Atha kaÓopi taÓÉulaÑ pariyonandhi, thusopi taÓÉulaÑ
pariyonandhi, l|nampi nappaÔivir|ÄhaÑ, apadÈnaÑ paÒÒÈyittha, saÓÉasaÓÉÈ
sÈlayo aÔÔhaÑsu.
SÈlivibhÈga
128. Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ sannipatiÑsu, sannipatitvÈ anutthuniÑsu
“pÈpakÈ vata bho dhammÈ sattesu pÈtubh|tÈ, mayaÑ hi pubbe manomayÈ
ahumhÈ pÊtibhakkhÈ sayaÑpabhÈ antalikkhacarÈ subhaÔÔhÈyino, ciraÑ
dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhamhÈ, tesaÑ no amhÈkaÑ kadÈci karahaci dÊghassa
addhuno accayena rasapathavÊ udakasmiÑ samatani, sÈ ahosi
vaÓÓasampannÈ gandhasampannÈ rasasampannÈ. Te mayaÑ rasapathaviÑ
hatthehi ÈluppakÈrakaÑ upakkamimha paribhuÒjituÑ, tesaÑ no
rasapathaviÑ hatthehi ÈluppakÈrakaÑ upakkamataÑ paribhuÒjituÑ
sayaÑpabhÈ antaradhÈyi, tÈya antarahitÈya candimas|riyÈ pÈturahesuÑ,
candimas|riyesu pÈtubh|tesu nakkhattÈni tÈrakar|pÈni pÈturahesuÑ,
nakkhattesu tÈrakar|pesu pÈtubh|tesu rattindivÈ paÒÒÈyiÑsu, rattindivesu
paÒÒÈyamÈnesu mÈsaÉÉhamÈsÈ paÒÒÈyiÑsu, mÈsaÉÉhamÈsesu
paÒÒÈyamÈnesu utusaÑvaccharÈ paÒÒÈyiÑsu. Te mayaÑ rasapathaviÑ
paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhamhÈ.
TesaÑ no pÈpakÈnaÑyeva akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pÈtubhÈvÈ rasapathavÊ
antaradhÈyi, rasapathaviyÈ antarahitÈya bh|mipappaÔako pÈturahosi, so
ahosi vaÓÓasampanno gandhasampanno rasasampanno. Te mayaÑ
bh|mipappaÔakaÑ upakkamimha paribhuÒjituÑ, te mayaÑ taÑ
paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhamhÈ.
TesaÑ no pÈpakÈnaÑyeva akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pÈtubhÈvÈ
bh|mipappaÔako antaradhÈyi, bh|mipappaÔake antarahite padÈlatÈ
pÈturahosi, sÈ ahosi vaÓÓasampannÈ gandhasampannÈ rasasampannÈ. Te
mayaÑ padÈlataÑ upakkamimha paribhuÒjituÑ, te mayaÑ taÑ
paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhamhÈ,
tesaÑ no pÈpakÈnaÑyeva akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ
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pÈtubhÈvÈ padÈlatÈ antaradhÈyi, padÈlatÈya antarahitÈya akaÔÔhapÈko sÈli
pÈturahosi akaÓo athuso suddho sugandho taÓÉulapphalo. YaÑ taÑ sÈyaÑ
sÈyamÈsÈya ÈharÈma, pÈto taÑ hoti pakkaÑ paÔivir|ÄhaÑ. YaÑ taÑ pÈto
pÈtarÈsÈya ÈharÈma, sÈyaÑ taÑ hoti pakkaÑ paÔivir|ÄhaÑ. NÈpadÈnaÑ
paÒÒÈyittha. Te mayaÑ akaÔÔhapÈkaÑ sÈliÑ paribhuÒjantÈ tambhakkhÈ
tadÈhÈrÈ ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ aÔÔhamhÈ. TesaÑ no pÈpakÈnaÑyeva
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pÈtubhÈvÈ kaÓopi taÓÉulaÑ pariyonandhi, thusopi
taÓÉulaÑ pariyonandhi, l|nampi nappaÔivir|ÄhaÑ, apadÈnaÑ paÒÒÈyittha,
saÓÉasaÓÉÈ sÈlayo ÔhitÈ. YaÑn|na mayaÑ sÈliÑ vibhajeyyÈma, mariyÈdaÑ
ÔhapeyyÈmÈ”ti. Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ sÈliÑ vibhajiÑsu, mariyÈdaÑ
ÔhapesuÑ.
129. Atha kho VÈseÔÔha aÒÒataro satto lolajÈtiko sakaÑ bhÈgaÑ
parirakkhanto aÒÒataraÑ1 bhÈgaÑ adinnaÑ ÈdiyitvÈ paribhuÒji, tamenaÑ
aggehesuÑ, gahetvÈ etadavocuÑ “pÈpakaÑ vata bho satta karosi, yatra hi
nÈma sakaÑ bhÈgaÑ parirakkhanto aÒÒataraÑ bhÈgaÑ adinnaÑ ÈdiyitvÈ
paribhuÒjasi, mÈssu bho satta punapi evar|pamakÈsÊ”ti. “EvaÑ bho”ti kho
VÈseÔÔha so satto tesaÑ sattÈnaÑ paccassosi. Dutiyampi kho VÈseÔÔha so
satto -pa-. Tatiyampi kho VÈseÔÔha so satto sakaÑ bhÈgaÑ parirakkhanto
aÒÒataraÑ bhÈgaÑ adinnaÑ ÈdiyitvÈ paribhuÒji, tamenaÑ aggahesuÑ,
gahetvÈ etadavocuÑ “pÈpakaÑ vata bho satta karosi, yatra hi nÈma sakaÑ
bhÈgaÑ parirakkhanto aÒÒataraÑ bhÈgaÑ adinnaÑ ÈdiyitvÈ paribhuÒjasi,
mÈssu bho satta punapi evar|pamakÈsÊ”ti. AÒÒe pÈÓinÈ pahariÑsu, aÒÒe
leÉÉunÈ pahariÑsu, aÒÒe daÓÉena pahariÑsu. Tadagge kho VÈseÔÔha
adinnÈdÈnaÑ paÒÒÈyati, garahÈ paÒÒÈyati, musÈvÈdo paÒÒÈyati,
daÓÉÈdÈnaÑ paÒÒÈyati.
MahÈsammatarÈjÈ
130. Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ sannipatiÑsu, sannipatitvÈ anutthuniÑsu
“pÈpakÈ vata bho dhammÈ sattesu pÈtubh|tÈ, yatra hi
______________________________________________________________
1. AÒÒassa (?)

4. AggaÒÒasutta
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nÈma adinnÈdÈnaÑ paÒÒÈyissati, garahÈ paÒÒÈyissati, musÈvÈdo
paÒÒÈyissati, daÓÉÈdÈnaÑ paÒÒÈyissati. YaÑn|na mayaÑ ekaÑ sattaÑ
sammanneyyÈma, yo no sammÈ khÊyitabbaÑ khÊyeyya, sammÈ
garahitabbaÑ garaheyya, sammÈ pabbÈjetabbaÑ pabbÈjeyya. MayaÑ
panassa sÈlÊnaÑ bhÈgaÑ anuppadassÈmÈ”ti.
Atha kho te VÈseÔÔha sattÈ yo nesaÑ satto abhir|pataro ca dassanÊyataro
ca pÈsÈdikataro ca mahesakkhataro ca. TaÑ sattaÑ upasa~kamitvÈ
etadavocuÑ “ehi bho satta sammÈ khÊyitabbaÑ khÊya, sammÈ garahitabbaÑ
garaha, sammÈ pabbÈjetabbaÑ pabbÈjehi. MayaÑ pana vo sÈlÊnaÑ bhÈgaÑ
anuppadassÈmÈ”ti. “EvaÑ bho”ti kho VÈseÔÔha so satto tesaÑ sattÈnaÑ
paÔissuÓitvÈ sammÈ khÊyitabbaÑ khÊyi, sammÈ garahitabbaÑ garahi, sammÈ
pabbÈjetabbaÑ pabbÈjesi. Te panassa sÈlÊnaÑ bhÈgaÑ anuppadaÑsu.
131. MahÈjanasammatoti kho VÈseÔÔha “mahÈsammato
mahÈsammato”tveva paÔhamaÑ akkharaÑ upanibbattaÑ. KhettÈnaÑ
adhipatÊti kho VÈseÔÔha “khattiyo khattiyo”tveva dutiyaÑ akkharaÑ
upanibbattaÑ. Dhammena pare raÒjetÊti kho VÈseÔÔha “rÈjÈ rÈjÈ”tveva
tatiyaÑ akkharaÑ upanibbattaÑ. Iti kho VÈseÔÔha evametassa
khattiyamaÓÉalassa porÈÓena aggaÒÒena akkharena abhinibbatti ahosi
tesaÑyeva sattÈnaÑ, anaÒÒesaÑ. SadisÈnaÑyeva, no asadisÈnaÑ.
Dhammeneva, no adhammena. Dhammo hi VÈseÔÔha seÔÔho janetasmiÑ
diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
BrÈhmaÓamaÓÉala
132. Atha kho tesaÑ VÈseÔÔha sattÈnaÑyeva1 ekaccÈnaÑ etadahosi
“pÈpakÈ vata bho dhammÈ sattesu pÈtubh|tÈ, yatra hi nÈma adinnÈdÈnaÑ
paÒÒÈyissati, garahÈ paÒÒÈyissati musÈvÈdo paÒÒÈyissati, daÓÉÈdÈnaÑ
paÒÒÈyissati, pabbÈjanaÑ paÒÒÈyissati. YaÑn|na mayaÑ pÈpake akusale
dhamme vÈheyyÈmÈ”ti. Te pÈpake akusale dhamme vÈhesuÑ. PÈpake
akusale dhamme vÈhentÊti kho VÈseÔÔha “brÈhmaÓÈ brÈhmaÓÈ”tveva
paÔhamaÑ akkharaÑ upanibbattaÑ. Te araÒÒÈyatane
______________________________________________________________
1. TesaÑ yeva kho VÈseÔÔha sattÈnaÑ (SÊ, I)
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paÓÓakuÔiyo karitvÈ paÓÓakuÔÊsu jhÈyanti vÊta~gÈrÈ vÊtadh|mÈ pannamusalÈ
sÈyaÑ sÈyamÈsÈya pÈto pÈtarÈsÈya gÈmanigamarÈjadhÈniyo osaranti
ghÈsamesamÈnÈ1. Te ghÈsaÑ paÔilabhitvÈ punadeva araÒÒÈyatane
paÓÓakuÔÊsu jhÈyanti. TamenaÑ manussÈ disvÈ evamÈhaÑsu “ime kho bho
sattÈ araÒÒÈyatane paÓÓakuÔiyo karitvÈ paÓÓakuÔÊsu jhÈyanti, vÊta~gÈrÈ
vÊtadh|mÈ pannamusalÈ sÈyaÑ sÈyamÈsÈya pÈto pÈtarÈsÈya
gÈmanigamarÈjadhÈniyo osaranti ghÈsamesamÈnÈ. Te ghÈsaÑ paÔilabhitvÈ
punadeva araÒÒÈyatane paÓÓakuÔÊsu jhÈyantÊ”ti, jhÈyantÊti kho2 VÈseÔÔha
“jhÈyakÈ jhÈyakÈ”tveva dutiyaÑ akkharaÑ upanibbattaÑ. TesaÑyeva kho
VÈseÔÔha sattÈnaÑ ekacce sattÈ araÒÒÈyatane paÓÓakuÔÊsu taÑ jhÈnaÑ
anabhisambhuÓamÈnÈ3 gÈmasÈmantaÑ nigamasÈmantaÑ osaritvÈ ganthe
karontÈ acchanti. TamenaÑ manussÈ disvÈ evamÈhaÑsu “ime kho bho sattÈ
araÒÒÈyatane paÓÓakuÔÊsu taÑ jhÈnaÑ anabhisambhuÓamÈnÈ gÈmasÈmantaÑ
nigamasÈmantaÑ osaritvÈ ganthe karontÈ acchanti, na dÈnime jhÈyantÊ”ti.
Na dÈnime4 jhÈyantÊti kho VÈseÔÔha “ajjhÈyakÈ ajjhÈyakÈ”tveva tatiyaÑ
akkharaÑ upanibbattaÑ. HÊnasammataÑ kho pana VÈseÔÔha tena samayena
hoti, tadetarahi seÔÔhasammataÑ. Iti kho VÈseÔÔha evametassa
brÈhmaÓamaÓÉalassa porÈÓena aggaÒÒena akkharena abhinibbatti ahosi
tesaÑyeva sattÈnaÑ, anaÒÒesaÑ. SadisÈnaÑyeva, no asadisÈnaÑ.
Dhammeneva, no adhammena. Dhammo hi VÈseÔÔha seÔÔho janetasmiÑ
diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
VessamaÓÉala
133. TesaÑyeva kho VÈseÔÔha sattÈnaÑ ekacce sakkÈ methunaÑ
dhammaÑ samÈdÈya visukammante5 payojesuÑ. MethunaÑ dhammaÑ
samÈdÈya visukammante payojentÊti kho VÈseÔÔha “vessÈ vessÈ”tveva
akkharaÑ upanibbattaÑ. Iti kho VÈseÔÔha evametassa vessamaÓÉalassa
porÈÓena aggaÒÒena akkharena abhinibbatti ahosi tesaÑyeva sattÈnaÑ,
anaÒÒesaÑ.
______________________________________________________________
1. GhÈsamesanÈ (SÊ, SyÈ, I)
2. PaÓÓakuÔÊsu jhÈyanti jhÈyantÊti kho (SÊ, I), paÓÓakuÔÊsu jhÈyantÊti kho (Ka)
3. AnabhisaÑbh|namÈnÈ (katthaci)
4. Na dÈnime jhÈyanti na dÈnime (SÊ, I, Ka)
5. Vissutakammante (SÊ, I), vissukammante (Ka-SÊ), visuÑ kammante (SyÈ, Ka)
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SadisÈnaÑyeva, no asadisÈnaÑ. Dhammeneva, no adhammena. Dhammo hi
VÈseÔÔha seÔÔho janetasmiÑ diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
SuddamaÓÉala
134. TesaÑyeva kho VÈseÔÔha sattÈnaÑ ye te sattÈ avasesÈ, te luddÈcÈrÈ
khuddÈcÈrÈ ahesuÑ. LuddÈcÈrÈ khuddÈcÈrÈti kho VÈseÔÔha “suddÈ
suddÈ”tveva akkharaÑ upanibbattaÑ. Iti kho VÈseÔÔha evametassa
suddamaÓÉalassa porÈÓena aggaÒÒena akkharena abhinibbatti ahosi
tesaÑyeva sattÈnaÑ, anaÒÒesaÑ. SadisÈnaÑyeva, no asadisÈnaÑ.
Dhammeneva, no adhammena. Dhammo hi VÈseÔÔha seÔÔho janetasmiÑ
diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
135. Ahu kho so VÈseÔÔha samayo, yaÑ khattiyopi sakaÑ dhammaÑ
garahamÈno agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati “samaÓo bhavissÈmÊ”ti.
BrÈhmaÓopi kho VÈseÔÔha -pa-. Vessopi kho VÈseÔÔha -pa-. Suddopi kho
VÈseÔÔha sakaÑ dhammaÑ garahamÈno agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati
“samaÓo bhavissÈmÊ”ti. Imehi kho VÈseÔÔha cat|hi maÓÉalehi
samaÓamaÓÉalassa abhinibbatti ahosi tesaÑyeva sattÈnaÑ, anaÒÒesaÑ.
SadisÈnaÑyeva, no asadisÈnaÑ. Dhammeneva, no adhammena. Dhammo hi
VÈseÔÔha seÔÔho janetasmiÑ diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
DuccaritÈdikathÈ
136. Khattiyopi kho VÈseÔÔha kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya
duccaritaÑ caritvÈ manasÈ diccaritaÑ caritvÈ micchÈdiÔÔhiko
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈno1 micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnahetu kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati.
BrÈhmaÓopi kho VÈseÔÔha -pa-. Vessopi kho VÈseÔÔha. Suddopi kho
VÈseÔÔha. SamaÓopi kho VÈseÔÔha kÈyena duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya
duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ micchÈdiÔÔhiko
micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈno micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnahetu kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati.
______________________________________________________________
1. IdaÑ padaÑ SÊ-I-potthakesu natthi,
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Khattiyopi kho VÈseÔÔha kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya sucaritaÑ
caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ sammÈdiÔÔhiko
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈno1 sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnahetu kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. BrÈhmaÓopi kho
VÈseÔÔha -pa-. Vessopi kho VÈseÔÔha. Suddopi kho VÈseÔÔha. SamaÓopi kho
VÈseÔÔha kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya sucaritaÑ caritvÈ manasÈ
sucaritaÑ caritvÈ sammÈdiÔÔhiko sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈno
sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnahetu kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ
saggaÑ lokaÑ upapajjati.
137. Khattiyopi kho VÈseÔÔha kÈyena dvayakÈrÊ, vÈcÈya dvayakÈrÊ,
manasÈ dvayakÈrÊ, vimissadiÔÔhiko vimissadiÔÔhikammasamÈdÈno
vimissadiÔÔhikammasamÈdÈnahetu2 kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sukhadukkhappaÔisaÑvedÊ hoti. BrÈhmaÓopi kho VÈseÔÔha -pa-. Vessopi kho
VÈseÔÔha. Suddopi kho VÈseÔÔha. SamaÓopi kho VÈseÔÔha kÈyena dvayakÈrÊ,
vÈcÈya dvayakÈrÊ, manasÈ dvayakÈrÊ, vimissadiÔÔhiko
vimissadiÔÔhikammasamÈdÈno vimissadiÔÔhikammasamÈdÈnahetu kÈyassa
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sukhadukkhappaÔisaÑvedÊ hoti.
BodhipakkhiyabhÈvanÈ
138. Khattiyopi kho VÈseÔÔha kÈyena saÑvuto vÈcÈya saÑvuto manasÈ
saÑvuto sattannaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ dhammÈnaÑ bhÈvanamanvÈya
diÔÔheva dhamme parinibbÈyati3. BrÈhmaÓopi kho VÈseÔÔha -pa-. Vessopi
kho VÈseÔÔha. Suddopi kho VÈseÔÔha. SamaÓopi kho VÈseÔÔha kÈyena
saÑvuto vÈcÈya saÑvuto manasÈ saÑvuto sattannaÑ bodhipakkhiyÈnaÑ
dhammÈnaÑ bhÈvanamanvÈya diÔÔheva dhamme parinibbÈyati.
139. ImesaÑ hi VÈseÔÔha catunnaÑ vaÓÓÈnaÑ yo hoti bhikkhu arahaÑ
khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho
______________________________________________________________
1. IdaÑ padaÑ SÊ-I-potthakesu natthi,
2. VimissadiÔÔhiko vimissakammasamÈdÈno vimissakammasamÈdÈnahetu (SyÈ),
vÊtimissadiÔÔhiko vÊtimissadiÔÔhikammasamÈdÈnahetu (SÊ, I)
3. ParinibbÈti (Ka)
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parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ vimutto. So nesaÑ
aggamakkhÈyati dhammeneva, no adhammena. Dhammo hi VÈseÔÔha seÔÔho
janetasmiÑ diÔÔhe ceva dhamme abhisamparÈyaÒca.
140. BrahmunÈpesÈ VÈseÔÔha Sana~kumÈrena gÈthÈ bhÈsitÈ–
“Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino.
VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuse”ti.
SÈ kho panesÈ VÈseÔÔha gÈthÈ brahmunÈ Sana~kumÈrena sugÊtÈ, no
duggÊtÈ. SubhÈsitÈ, no dubbhÈsitÈ. AtthasaÑhitÈ, no anatthasaÑhitÈ.
AnumatÈ mayÈ. Ahampi VÈseÔÔha evaÑ vadÈmi–
“Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino.
VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuse”ti.
Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ VÈseÔÔhabhÈradvÈjÈ Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.

AggaÒÒasuttaÑ niÔÔhitaÑ catutthaÑ.

5. SampasÈdanÊyasutta
SÈriputtasÊhanÈda
141. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati
PÈvÈrikambavane. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “evaÑpasanno ahaÑ
bhante Bhagavati, na cÈhu na ca bhavissati na cetarahi vijjati aÒÒo samaÓo
vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ sambodhiyan”ti.
142. UÄÈrÈ kho te ayaÑ SÈriputta ÈsabhÊ vÈcÈ bhÈsitÈ, ekaÑso gahito,
sÊhanÈdo nadito, evaÑpasanno ahaÑ bhante Bhagavati, na cÈhu na ca
bhavissati na cetarahi vijjati aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ
bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ sambodhiyanti. KiÑ te1 SÈriputta ye te ahesuÑ
atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, sabbe te Bhagavanto cetasÈ
ceto paricca viditÈ “evaÑsÊlÈ te Bhagavanto ahesuÑ” itipi, “evaÑdhammÈ te
Bhagavanto ahesuÑ” itipi, “evaÑpaÒÒÈ te Bhagavanto ahesuÑ” itipi,
“evaÑvihÈrÊ te Bhagavanto ahesuÑ” itipi, “evaÑvimuttÈ te Bhagavanto
ahesuÑ” itipÊti. No hetaÑ bhante.
KiÑ pana te2 SÈriputta ye te bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ, sabbe te Bhagavanto cetasÈ ceto paricca viditÈ,
“evaÑsÊlÈ te Bhagavanto bhavissanti” itipi, “evaÑdhammÈ. EvaÑpaÒÒÈ.
EvaÑvihÈrÊ. EvaÑvimuttÈ te Bhagavanto bhavissanti” itipÊti. No hetaÑ
bhante.
KiÑ pana te2 SÈriputta ahaÑ etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho cetasÈ
ceto paricca vidito “evaÑsÊlo BhagavÈ” itipi, “evaÑdhammo.
______________________________________________________________
1. KiÑ nu (SÊ, I), kiÑ nu kho te (SyÈ)

2. KiÑ pana (SÊ, I)
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EvaÑpaÒÒo. EvaÑvihÈrÊ. EvaÑvimutto BhagavÈ” itipÊti. No hetaÑ bhante.
Ettha ca hi te SÈriputta atÊtÈnÈgatapaccuppannesu Arahantesu
SammÈsambuddhesu cetopariyaÒÈÓaÑ natthi. Atha kiÒcarahi te ayaÑ
SÈriputta uÄÈrÈ ÈsabhÊ vÈcÈ bhÈsitÈ, ekaÑso gahito, sÊhanÈdo nadito
“evaÑpasanno ahaÑ bhante Bhagavati, na cÈhu na ca bhavissati na cetarahi
vijjati aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro yadidaÑ
sambodhiyan”ti.
143. Na kho me1 bhante atÊtÈnÈgatapaccuppannesu Arahantesu
SammÈsambuddhesu cetopariyaÒÈÓaÑ atthi. Api ca me2 dhammanvayo
vidito. SeyyathÈpi bhante raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ daÄhuddhÈpaÑ3
daÄhapÈkÈratoraÓaÑ ekadvÈraÑ. Tatrassa dovÈriko paÓÉito byÈtto medhÈvÊ
aÒÒÈtÈnaÑ nivÈretÈ, ÒÈtÈnaÑ pavesetÈ. So tassa nagarassa samantÈ
anupariyÈyapathaÑ anukkamamÈno na passeyya pÈkÈrasandhiÑ vÈ
pÈkÈravivaraÑ vÈ antamaso biÄÈranikkhamanamattampi. Tassa evamassa
“ye kho keci oÄÈrikÈ pÈÓÈ imaÑ nagaraÑ pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ,
sabbe te iminÈva dvÈrena pavisanti vÈ nikkhamanti vÈ”ti. Evameva kho me
bhante dhammanvayo vidito. Ye te bhante ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ
Arahanto SammÈsambuddhÈ, sabbe te Bhagavanto paÒca nÊvaraÓe pahÈya
cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu
suppatiÔÔhitacittÈ satta sambojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambujjhiÑsu. Yepi te bhante bhavissanti
anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, sabbe te Bhagavanto
paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su
satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacittÈ satta sambojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambujjhissanti. BhagavÈpi bhante etarahi
ArahaÑ SammÈsambuddho paÒca nÊvaraÓe pahÈya cetaso upakkilese
paÒÒÈya dubbalÊkaraÓe cat|su satipaÔÔhÈnesu
______________________________________________________________
1. Na kho panetaÑ (SyÈ, Ka)

2. Me bhante (SÊ, I, Ka)

3. DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I, Ka)
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suppatiÔÔhitacitto satta sambojjha~ge yathÈbh|taÑ bhÈvetvÈ anuttaraÑ
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho.
144. IdhÈhaÑ bhante yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑ
dhammassavanÈya. Tassa me bhante BhagavÈ dhammaÑ deseti uttaruttaraÑ
paÓÊtapaÓÊtaÑ kaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ. YathÈ yathÈ me bhante BhagavÈ
dhammaÑ desesi uttaruttaraÑ paÓÊtapaÓÊtaÑ kaÓhasukkasappaÔibhÈgaÑ,
tathÈ tathÈhaÑ tasmiÑ dhamme abhiÒÒÈ idhekaccaÑ dhammaÑ dhammesu
niÔÔhamagamaÑ satthari pasÊdiÑ “sammÈsambuddho BhagavÈ, svÈkkhÈto
BhagavatÈ dhammo, suppaÔipanno sÈvakasaÑgho”ti.
KusaladhammadesanÈ
145. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti kusalesu dhammesu. Tatrime kusalÈ dhammÈ. SeyyathidaÑ, cattÈro
satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ paÒcindriyÈni paÒca
balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggo. Idha bhante bhikkhu
ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔhevadhamme
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. EtadÈnuttariyaÑ bhante
kusalesu dhammesu. TaÑ BhagavÈ asesamabhijÈnÈti, taÑ Bhagavato
asesamabhijÈnato uttari abhiÒÒeyyaÑ natthi, yadabhijÈnaÑ aÒÒo samaÓo vÈ
brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro assa yadidaÑ kusalesu
dhammesu.
ŒyatanapaÓÓattidesanÈ
146. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti ÈyatanapaÓÓattÊsu. ChayimÈni bhante ajjhattikabÈhirÈni ÈyatanÈni.
CakkhuÒceva r|pÈ1 ca, sotaÒceva saddÈ ca, ghÈnaÒceva gandhÈ ca, jivhÈ
ceva rasÈ ca, kÈyo ceva phoÔÔhabbÈ ca, mano ceva dhammÈ ca.
EtadÈnuttariyaÑ bhante ÈyatanapaÓÓattÊsu. TaÑ BhagavÈ asesamabhijÈnÈti,
taÑ Bhagavato asesamabhijÈnato uttari abhiÒÒeyyaÑ natthi, yadabhijÈnaÑ
aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro assa yadidaÑ
ÈyatanapaÓÓattÊsu.
______________________________________________________________
1. R|pÈni (Ka)
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GabbhÈvakkantidesanÈ
147. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti gabbhÈvakkantÊsu. Catasso imÈ bhante gabbhÈvakkantiyo. Idha bhante
ekacco asampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati, asampajÈno mÈtukucchismiÑ
ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati. AyaÑ paÔhamÈ
gabbhÈvakkanti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati,
asampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati.
AyaÑ dutiyÈ gabbhÈvakkanti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati,
sampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati
ayaÑ tatiyÈ gabbhÈvakkanti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati,
sampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, sampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati.
AyaÑ catutthÈ gabbhÈvakkanti. EtadÈnuttariyaÑ bhante gabbhÈvakkantÊsu.
ŒdesanavidhÈdesanÈ
148. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti ÈdesanavidhÈsu. Catasso imÈ bhante ÈdesanavidhÈ. Idha bhante
ekacco nimittena Èdisati “evampi te mano, itthaÑpi te mano, itipi te
cittan”ti. So bahuÑ cepi Èdisati, tatheva taÑ hoti, no aÒÒathÈ. AyaÑ
paÔhamÈ ÈdesanavidhÈ.
Puna caparaÑ bhante idhekacco na heva kho nimittena Èdisati. Api ca
kho manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati
“evampi te mano, itthaÑpi te mano, itipi te cittan”ti. So bahuÑ cepi Èdisati,
tatheva taÑ hoti, no aÒÒathÈ. AyaÑ dutiyÈ ÈdesanavidhÈ.
Puna caparaÑ bhante idhekacco na heva kho nimittena Èdisati, nÈpi
manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati. Api
ca kho vitakkayato vicÈrayato vitakkavipphÈrasaddaÑ sutvÈ
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Èdisati “evampi te mano, itthaÑpi te mano, itipi te cittan”ti. So bahuÑ cepi
Èdisati, tatheva taÑ hoti, no aÒÒathÈ. AyaÑ tatiyÈ ÈdesanavidhÈ.
Puna caparaÑ bhante idhekacco na heva kho nimittena Èdisati, nÈpi
manussÈnaÑ vÈ amanussÈnaÑ vÈ devatÈnaÑ vÈ saddaÑ sutvÈ Èdisati, nÈpi
vitakkayato vicÈrayato vitakkavipphÈrasaddaÑ sutvÈ Èdisati. Api ca kho
vitakkavicÈrasamÈdhisamÈpannassa1 cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti “yathÈ
imassa bhoto manosa~khÈrÈ paÓihitÈ. TathÈ imassa cittassa anantarÈ imaÑ
nÈma vitakkaÑ vitakkessatÊ”ti. So bahuÑ cepi Èdisati, tatheva taÑ hoti, no
aÒÒathÈti. AyaÑ catutthÈ ÈdesanavidhÈ. EtadÈnuttariyaÑ bhante
ÈdesanavidhÈsu.
DassanasamÈpattidesanÈ
149. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti dassanasamÈpattÊsu. Catasso imÈ bhante dassanasamÈpattiyo. Idha
bhante ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya padhÈnamanvÈya
anuyogamanvÈya appamÈdamanvÈya sammÈmanasikÈramanvÈya tathÈr|paÑ
cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte imameva kÈyaÑ uddhaÑ
pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino
paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco maÑsaÑ
nhÈru aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ vakkaÑ hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ
papphÈsaÑ antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ pittaÑ semhaÑ pubbo
lohitaÑ sedo medo assu vasÈ kheÄo si~ghÈnikÈ lasikÈ muttan”ti. AyaÑ
paÔhamÈ dassanasamÈpatti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte
imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ
nÈnappakÈrassa asucino paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye
______________________________________________________________
1. AvitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhiÑ samÈpannassa (SÊ, I).
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kesÈ lomÈ -pa- lasikÈ muttan”ti. Atikkamma ca purisassa
chavimaÑsalohitaÑ aÔÔhiÑ paccavekkhati. AyaÑ dutiyÈ dassanasamÈpatti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte
imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ
nÈnappakÈrassa asucino paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ -palasikÈ muttan”ti. Atikkamma ca purisassa chavimaÑsalohitaÑ aÔÔhiÑ
paccavekkhati. Purisassa ca viÒÒÈÓasotaÑ pajÈnÈti, ubhayato abbocchinnaÑ
idha loke patiÔÔhitaÒca paraloke patiÔÔhitaÒca. AyaÑ tatiyÈ dassanasamÈpatti.
Puna caparaÑ bhante idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte
imameva kÈyaÑ uddhaÑ pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyanta p|raÑ
nÈnappakÈrassa asucino paccavekkhati “atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ -palasikÈ muttan”ti. Atikkamma ca purisassa chavimaÑsalohitaÑ aÔÔhiÑ
paccavekkhati. Purisassa ca viÒÒÈÓasotaÑ pajÈnÈti, ubhayato abbocchinnaÑ
idha loke appatiÔÔhitaÒca paraloke appatiÔÔhitaÒca. AyaÑ catutthÈ
dassanasamÈpatti. EtadÈnuttariyaÑ bhante dassanasamÈpattÊsu.
PuggalapaÓÓattidesanÈ
150. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti puggalapaÓÓattÊsu. Sattime bhante puggalÈ. UbhatobhÈgavimutto
paÒÒÈvimutto kÈyasakkhÊ diÔÔhippatto saddhÈvimutto dhammÈnusÈrÊ
saddhÈnusÈrÊ. EtadÈnuttariyaÑ bhante puggalapaÓÓattÊsu.
PadhÈnadesanÈ
151. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti padhÈnesu. Sattime bhante sammojjha~gÈ. Satisambojjha~go
dhammavicayasambojjha~go vÊriyasambojjha~go pÊtisambojjha~go
passaddhisambojjha~go
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samÈdhisambojjha~go upekkhÈsambojjha~go. EtadÈnuttariyaÑ bhante
padhÈnesu.
PaÔipadÈdesanÈ
152. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti paÔipadÈsu. Catasso imÈ bhante paÔipadÈ. DukkhÈpaÔipadÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈpaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈpaÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ,
sukhÈpaÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈti. Tatra bhante yÈyaÑ paÔipadÈ dukkhÈ
dandhÈbhiÒÒÈ, ayaÑ bhante paÔipadÈ ubhayeneva hÊnÈ akkhÈyati dukkhattÈ
ca dandhattÈ ca. Tatra bhante yÈyaÑ paÔipadÈ dukkhÈ khippÈbhiÒÒÈ, ayaÑ
pana bhante paÔipadÈ dukkhattÈ hÊnÈ akkhÈyati. Tatra bhante yÈyaÑ
paÔipadÈ sukhÈ dandhÈbhiÒÒÈ, ayaÑ pana bhante paÔipadÈ dandhattÈ hÊnÈ
akkhÈyati. Tatra bhante yÈyaÑ paÔipadÈ sukhÈ khippÈbhiÒÒÈ, ayaÑ pana
bhante paÔipadÈ ubhayeneva paÓÊtÈ akkhÈyati sukhattÈ ca khippattÈ ca.
EtadÈnuttariyaÑ bhante paÔipadÈsu.
BhassasamÈcÈrÈdidesanÈ
153. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti bhassasamÈcÈre. Idha bhante ekacco na ceva musÈvÈdupasaÒhitaÑ
vÈcaÑ bhÈsati na ca vebh|tiyaÑ na ca pesuÓiyaÑ na ca sÈrambhajaÑ
jayÈpekkho, mantÈ mantÈ ca vÈcaÑ bhÈsati nidhÈnavatiÑ kÈlena.
EtadÈnuttariyaÑ bhante bhassasamÈcÈre.
AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ deseti
purisasÊlasamÈcÈre. Idha bhante ekacco sacco cassa saddho ca, na ca
kuhako, na ca lapako, na ca nemittiko, na ca nippesiko, na ca lÈbhena
lÈbhaÑ nijigÊsanako1, indriyesu guttadvÈro, bhojane mattaÒÒ|, samakÈrÊ,
jÈgariyÈnuyogamanuyutto, atandito, ÈraddhavÊriyo, jhÈyÊ, satimÈ,
kalyÈÓapaÔibhÈno, gatimÈ, dhitimÈ, matimÈ, na ca kÈmesu giddho, sato ca
nipako ca. EtadÈnuttariyaÑ bhante purisasÊlasamÈcÈre.
______________________________________________________________
1. NijigiÑsanako (SyÈ), nijigiÑsitÈ (SÊ, I)
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AnusÈsanavidhÈdesanÈ
154. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti anusÈsanavidhÈsu. Catasso imÈ bhante anusÈsanavidhÈ. JÈnÈti bhante
BhagavÈ aparaÑ puggalaÑ paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ puggalo
yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
sotÈpanno bhavissati avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo”ti. JÈnÈti
bhante BhagavÈ paraÑ puggalaÑ paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ
puggalo yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ bhavissati, sakideva
imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissatÊ”ti. JÈnÈti bhante BhagavÈ
paraÑ puggalaÑ paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ puggalo
yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko bhavissati tattha parinibbÈyÊ
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ”ti. JÈnÈti bhante BhagavÈ paraÑ puggalaÑ
paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ puggalo yathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ
paÔipajjamÈno ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ
diÔÔhevadhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharissatÊ”ti.
EtadÈnuttariyaÑ bhante anusÈsanavidhÈsu.
ParapuggalavimuttiÒÈÓadesanÈ
155. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti parapuggalavimuttiÒÈÓe. JÈnÈti bhante BhagavÈ paraÑ puggalaÑ
paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ puggalo tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ sotÈpanno bhavissati avinipÈtadhammo niyato
sambodhiparÈyaÓo”ti, jÈnÈti bhante BhagavÈ paraÑ puggalaÑ paccattaÑ
yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ puggalo tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ
rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ bhavissati, sakideva imaÑ lokaÑ
ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karissatÊ”ti. JÈnÈti bhante BhagavÈ paraÑ puggalaÑ
paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ puggalo paÒcannaÑ orambhÈgiyÈnaÑ
saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko bhavissati tattha parinibbÈyÊ
anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ”ti. JÈnÈti bhante BhagavÈ paraÑ puggalaÑ
paccattaÑ yonisomanasikÈrÈ “ayaÑ puggalo ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ
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paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔhevadhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja
viharissatÊ”ti. EtadÈnuttariyaÑ bhante parapuggalavimuttiÒÈÓe.
SassatavÈdadesanÈ
156. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti sassatavÈdesu. Tayome bhante sassatavÈdÈ. Idha bhante ekacco
samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ
phusati, yathÈsamÈhite citte anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati.
SeyyathidaÑ, ekaÑpi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo
paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsaÑpi jÈtiyo tiÑsaÑpi jÈtiyo cattÈlÊsaÑpi
jÈtiyo paÒÒÈsaÑpi jÈtiyo jÈtisataÑpi jÈtisahassaÑpi jÈtisatasahassaÑpi
anekÈnipi jÈtisatÈni anekÈnipi jÈtisahassÈni anekÈnipi jÈtisatasahassÈni,
“amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra
udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati. So evamÈha “atÊtaÑpÈhaÑ addhÈnaÑ jÈnÈmi, ‘saÑvaÔÔi vÈ loko
vivaÔÔi vÈ’ti. AnÈgataÑpÈhaÑ addhÈnaÑ jÈnÈmi ‘saÑvaÔÔissati vÈ loko
vivaÔÔissati vÈ’ti. Sassato attÈ ca loko ca vaÒjho k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito. Te
ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti upapajjanti, atthitveva
sassatisaman”ti. AyaÑ paÔhamo sassatavÈdo.
Puna caparaÑ bhante idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekaÑpi
saÑvaÔÔavivaÔÔaÑ dvepi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni tÊÓipi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni cattÈripi
saÑvaÔÔavivaÔÔÈni paÒcapi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni dasapi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni,
“amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto amutra
udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo
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evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ
evamÈyupariyanto, so tato cuto idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. So evamÈha “atÊtaÑpÈhaÑ
addhÈnaÑ jÈnÈmi ‘saÑvaÔÔi vÈ loko vivaÔÔi vÈ’ti. AnÈgataÒca khvÈhaÑ
addhÈnaÑ jÈnÈmi ‘saÑvaÔÔissati vÈ loko vivaÔÔissati vÈ’ti. Sassato attÈ ca
loko ca vaÒjho k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti
cavanti upapajjanti, atthitveva sassatisaman”ti. AyaÑ bhante dutiyo
sassatavÈdo.
Puna caparaÑ bhante idhekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, dasapi
saÑvaÔÔavivaÔÔÈni vÊsaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni tiÑsaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni
cattÈlÊsaÑpi saÑvaÔÔavivaÔÔÈni, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto
evaÑvaÓÓo evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto,
so tato cuto amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papannoti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati. So evamÈha “atÊtaÑpÈhaÑ addhÈnaÑ jÈnÈmi ‘saÑvaÔÔipi loko
vivaÔÔipÊ’ti, anÈgataÑpÈhaÑ addhÈnaÑ jÈnÈmi ‘saÑvaÔÔissatipi loko
vivaÔÔissatipÊ’ti, sassato attÈ ca loko ca vaÒjho k|ÔaÔÔho esikaÔÔhÈyiÔÔhito, te
ca sattÈ sandhÈvanti saÑsaranti cavanti upapajjanti, atthitveva
sassatisaman”ti. AyaÑ bhante tatiyo sassatavÈdo, etadÈnuttariyaÑ bhante
sassatavÈdesu.
PubbenivÈsÈnussatiÒÈÓadesanÈ
157. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓe. Idha bhante ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ
ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekaÑpi jÈtiÑ dvepi
jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsaÑpi
jÈtiyo tiÑsaÑpi jÈtiyo
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cattÈlÊsaÑpi jÈtiyo paÒÒÈsaÑpi jÈtiyo jÈtisataÑpi jÈtisahassaÑpi
jÈtisatasahassaÑpi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe, “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
amutra udapÈdiÑ, tatrÈpÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo evamÈhÈro
evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto
idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati. Santi bhante devÈ1, yesaÑ na sakkÈ gaÓanÈya vÈ sa~khÈnena vÈ
Èyu sa~khÈtuÑ. Api ca yasmiÑ yasmiÑ attabhÈve abhinivuÔÔhapubbo2 hoti
yadi vÈ r|pÊsu yadi vÈ ar|pÊsu yadi vÈ saÒÒÊsu yadi vÈ asaÒÒÊsu yadi vÈ
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊsu. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ
anussarati. EtadÈnuttariyaÑ bhante pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓe.
Cut|papÈtaÒÈÓadesanÈ
158. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓe. Idha bhante ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo
vÈ ÈtappamanvÈya -pa- tathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite
citte dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati
cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti “ime vata bhonto sattÈ kÈyaduccaritena
samannÈgatÈ vacÊduccaritena samannÈgatÈ manoduccaritena samannÈgatÈ
ariyÈnaÑ upavÈdakÈ micchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ
upapannÈ. Ime vÈ pana bhonto sattÈ kÈyasucaritena samannÈgatÈ
vacÊsucaritena samannÈgatÈ manosucaritena samannÈgatÈ ariyÈnaÑ
anupavÈdakÈ sammÈdiÔÔhikÈ sammÈdiÔÔhikammasamÈdÈnÈ, te kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapannÈ”ti. Iti dibbena cakkhunÈ
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne upapajjamÈne hÊne
______________________________________________________________
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paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate yathÈkamm|page satte pajÈnÈti.
EtadÈnuttariyaÑ bhante sattÈnaÑ cut|papÈtaÒÈÓe.
IddhividhadesanÈ
159. AparaÑ pana bhante etadÈnuttariyaÑ, yathÈ BhagavÈ dhammaÑ
deseti iddhividhÈsu. DvemÈ bhante iddhividhÈyo. Atthi bhante iddhi “sÈsavÈ
sa-upadhikÈ no ariyÈ”ti vuccati, atthi bhante iddhi “anÈsavÈ anupadhikÈ
ariyÈ”ti vuccati. KatamÈ ca bhante iddhi “sÈsavÈ sa-upadhikÈ no ariyÈ”ti
vuccati. Idha bhante ekacco samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ ÈtappamanvÈya -patathÈr|paÑ cetosamÈdhiÑ phusati, yathÈsamÈhite citte anekavihitaÑ
iddhividhaÑ paccanubhoti. Ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti, bahudhÈpi hutvÈ eko
hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ
asajjamÈno gacchati seyyathÈpi ÈkÈse. PathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karoti
seyyathÈpi udake. Udakepi abhijjamÈne gacchati seyyathÈpi pathaviyaÑ.
ŒkÈsepi palla~kena kamati seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo. Imepi candimas|riye
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parÈmasati parimajjati. YÈva
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vatteti. AyaÑ bhante iddhi “sÈsavÈ sa-upadhikÈ
no ariyÈ”ti vuccati.
KatamÈ pana bhante iddhi “anÈsavÈ anupadhikÈ ariyÈ”ti vuccati. Idha
bhante bhikkhu sace Èka~khati “paÔik|le appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti,
appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “appaÔik|le paÔik|lasaÒÒÊ
vihareyyan”ti, paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “paÔik|le ca
appaÔik|le ca appaÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti, appaÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati.
Sace Èka~khati “paÔik|le ca appaÔik|le ca paÔik|lasaÒÒÊ vihareyyan”ti,
paÔik|lasaÒÒÊ tattha viharati. Sace Èka~khati “paÔik|laÒca appaÔik|laÒca
tadubhayaÑ abhinivajjetvÈ upekkhako vihareyyaÑ sato sampajÈno”ti,
upekkhako tattha viharati sato sampajÈno. AyaÑ bhante iddhi “anÈsavÈ
anupadhikÈ ariyÈ”ti vuccati. EtadÈnuttariyaÑ bhante iddhividhÈsu. TaÑ
BhagavÈ asesamabhijÈnÈti, taÑ Bhagavato asesamabhijÈnato uttari
abhiÒÒeyyaÑ natthi, yadabhijÈnaÑ aÒÒo
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samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro assa yadidaÑ
iddhividhÈsu.
AÒÒathÈsatthuguÓadassana
160. YaÑ taÑ bhante saddhena kulaputtena pattabbaÑ ÈraddhavÊriyena
thÈmavatÈ purisathÈmena purisavÊriyena purisaparakkamena
purisadhorayhena, anuppattaÑ taÑ BhagavatÈ. Na ca bhante BhagavÈ
kÈmesu kÈmasukhallikÈnuyogamanuyutto hÊnaÑ gammaÑ pothujjanikaÑ
anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ, na ca attakilamathÈnuyogamanuyutto dukkhaÑ
anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ. CatunnaÒca BhagavÈ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ.
AnuyogadÈnappakÈra
161. Sace maÑ bhante evaÑ puccheyya “kiÑ nu kho Èvuso SÈriputta
ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ aÒÒe samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ BhagavatÈ
bhiyyobhiÒÒatarÈ sambodhiyan”ti, evaÑ puÔÔho ahaÑ bhante “no”ti
vadeyyaÑ. KiÑ panÈvuso SÈriputta bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ aÒÒe
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ BhagavatÈ bhiyyohiÒÒatarÈ sambodhiyanti, evaÑ
puÔÔho ahaÑ bhante “no”ti vadeyyaÑ. KiÑ panÈvuso SÈriputta atthetarahi
aÒÒo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ BhagavatÈ bhiyyobhiÒÒataro sambodhiyanti,
evaÑ puÔÔho ahaÑ bhante “no”ti vadeyyaÑ.
Sace pana maÑ bhante evaÑ puccheyya “kiÑ nu kho Èvuso SÈriputta
ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ aÒÒe samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ BhagavatÈ samasamÈ
sambodhiyan”ti, evaÑ puÔÔho ahaÑ bhante “evan”ti vadeyyaÑ. KiÑ
panÈvuso SÈriputta bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ aÒÒe samaÓÈ vÈ
brÈhmaÓÈ vÈ BhagavatÈ samasamÈ sambodhiyanti, evaÑ puÔÔho ahaÑ
bhante “evan”ti vadeyyaÑ. KiÑ panÈvuso SÈriputta atthetarahi aÒÒe samaÓÈ
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ BhagavatÈ samasamÈ sambodhiyanti, evaÑ puÔÔho ahaÑ
bhante “no”ti vadeyyaÑ.
Sace pana bhante evaÑ puccheyya “kiÑ panÈyasmÈ SÈriputto ekaccaÑ
abbhanujÈnÈti, ekaccaÑ na abbhanujÈnÈtÊ”ti. EvaÑ puÔÔho ahaÑ bhante
evaÑ
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byÈkareyyaÑ “sammukhÈ metaÑ Èvuso Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ
paÔiggahitaÑ ‘ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ mayÈ
samasamÈ sambodhiyan’ti. SammukhÈ metaÑ Èvuso Bhagavato sutaÑ,
sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto
SammÈsambuddhÈ mayÈ samasamÈ sambodhiyan’ti. SammukhÈ metaÑ
Èvuso Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ paÔiggahitaÑ ‘aÔÔhÈnametaÑ anavakÈso
yaÑ ekissÈ lokadhÈtuyÈ dve Arahanto SammÈsambuddhÈ apubbaÑ
acarimaÑ uppajjeyyuÑ, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊ’ti”.
KaccÈhaÑ bhante evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva
Bhagavato homi, na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhÈmi, dhammassa
cÈnudhammaÑ byÈkaromi, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo1
gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊti. Taggha tvaÑ SÈriputta evaÑ puÔÔho evaÑ
byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva me hosi, na ca maÑ abh|tena abbhÈcikkhasi,
dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkarosi, na ca koci sahadhammiko
vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊti.
Acchariya-abbhuta
162. EvaÑ vutte ÈyasmÈ UdÈyÊ BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ
bhante, abbhutaÑ bhante, TathÈgatassa appicchatÈ santuÔÔhitÈ sallekhatÈ.
Yatra hi nÈma TathÈgato evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo, atha ca pana
nevattÈnaÑ pÈtukarissati. EkamekaÒcepi ito bhante dhammaÑ aÒÒatitthiyÈ
paribbÈjakÈ attani samanupasseyyuÑ, te tÈvatakeneva paÔÈkaÑ
parihareyyuÑ. AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, TathÈgatassa
appicchatÈ santuÔÔhitÈ sallekhatÈ. Yatra hi nÈma TathÈgato evaÑmahiddhiko
evaÑmahÈnubhÈvo, atha ca pana nevattÈnaÑ pÈtukarissatÊ”ti.
Passa kho tvaÑ UdÈyi TathÈgatassa appicchatÈ santuÔÔhitÈ sallekhatÈ.
Yatra hi nÈma TathÈgato evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo, atha ca pana
nevattÈnaÑ pÈtukarissati. EkamekaÒcepi ito UdÈyi dhammaÑ aÒÒatitthiyÈ
paribbÈjakÈ attani samanupasseyyuÑ, te tÈvatakeneva
______________________________________________________________
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paÔÈkaÑ parihareyyuÑ. Passa kho tvaÑ UdÈyi TathÈgatassa appicchatÈ
santuÔÔhitÈ sallekhatÈ. Yatra hi nÈma TathÈgato evaÑmahiddhiko
evaÑmahÈnubhÈvo, atha ca pana nevattÈnaÑ pÈtukarissatÊti.
163. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “tasmÈ tiha
tvaÑ SÈriputta imaÑ dhammapariyÈyaÑ abhikkhaÓaÑ bhÈseyyÈsi
bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ. YesaÑpi hi SÈriputta
moghapurisÈnaÑ bhavissati TathÈgate ka~khÈ vÈ vimati vÈ, tesamimaÑ
dhammapariyÈyaÑ sutvÈ TathÈgate ka~khÈ vÈ vimati vÈ, sÈ pahÊyissatÊ”ti.
Iti hidaÑ ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato sammukhÈ sampasÈdaÑ pavedesi,
tasmÈ imassa veyyÈkaraÓassa sampasÈdanÊyantveva adhivacananti.

SampasÈdanÊyasuttaÑ niÔÔhitaÑ paÒcamaÑ.

6. PÈsÈdikasutta
164. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati
VedhaÒÒÈ nÈma SakyÈ, tesaÑ ambavane pÈsÈde.
NigaÓÔhanÈÔaputtakÈla~kiriyÈ
Tena kho pana samayena NigaÓÔho NÈÔaputto1 PÈvÈyaÑ
adhunÈkÈla~kato hoti. Tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ NigaÓÔhÈ dvedhikajÈtÈ
bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ
viharanti “na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ
dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi, kiÑ tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi.
MicchÈpaÔipanno tvamasi, ahamasmi sammÈpaÔipanno. SahitaÑ me,
asahitaÑ te. PurevacanÊyaÑ pacchÈ avaca, pacchÈvacanÊyaÑ pure avaca.
AdhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ, Èropito te vÈdo, niggahito tvamasi, cara
vÈdappamokkhÈya, nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ”ti. Vadhoyeva kho2 maÒÒe
NigaÓÔhesu NÈÔaputtiyesu vattati3. Yepi NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa sÈvakÈ
gihÊ odÈtavasanÈ, tepi4 NigaÓÔhesu NÈÔaputtiyesu nibbinnar|pÈ5 virattar|pÈ
paÔivÈnar|pÈ, yathÈ taÑ durakkhÈte dhammavinaye duppavedite aniyyÈnike
anupasamasaÑvattanike asammÈsambuddhappavedite bhinnath|pe
appaÔisaraÓe.
165. Atha kho Cundo samaÓuddeso PÈvÈyaÑ vassaÑvuÔÔho6 yena
SÈmagÈmo, yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ
ŒnandaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Cundo
samaÓuddeso ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca “NigaÓÔho bhante NÈÔaputto
PÈvÈyaÑ adhunÈkÈla~kato. Tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ NigaÓÔhÈ
dvedhikajÈtÈ -pa- bhinnath|pe appaÔisaraÓe”ti.
EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando CundaÑ samaÓuddesaÑ etadavoca “atthi
kho idaÑ Èvuso Cunda kathÈpÈbhataÑ BhagavantaÑ dassanÈya.
______________________________________________________________
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ŒyÈmÈvuso Cunda yena BhagavÈ tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ
etamatthaÑ Bhagavato ÈrocessÈmÈ”ti1. “EvaÑ bhante”ti kho Cundo
samaÓuddeso Èyasmato Œnandassa paccassosi.
Atha kho ÈyasmÈ ca Œnando Cundo ca samaÓuddeso yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca
“ayaÑ bhante Cundo samaÓuddeso evamÈha, NigaÓÔho bhante NÈÔaputto
PÈvÈyaÑ adhunÈkÈla~kato, tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ NigaÓÔhÈ -pabhinnath|pe appaÔisaraÓe”ti.
AsammÈsambuddhappaveditadhammavinaya
166. EvaÑ hetaÑ Cunda hoti durakkhÈte dhammavinaye duppavedite
aniyyÈnike anupasamasaÑvattanike asammÈsambuddhappavedite. Idha
Cunda satthÈ ca hoti asammÈsambuddho, dhammo ca durakkhÈto
duppavedito aniyyÈniko anupasamasaÑvattaniko
asammÈsambuddhappavedito, sÈvako ca tasmiÑ dhamme na
dhammÈnudhammappaÔipanno viharati, na sÈmÊcippaÔipanno, na
anudhammacÈrÊ, vokkamma ca tamhÈ dhammÈ vattati. So evamassa
vacanÊyo “tassa te Èvuso lÈbhÈ, tassa te suladdhaÑ, satthÈ ca te
asammÈsambuddho, dhammo ca durakkhÈto duppavedito aniyyÈniko
anupasamasaÑvattaniko asammÈsambuddhappavedito. TvaÒca tasmiÑ
dhamme na dhammÈnudhammappaÔipanno viharasi, na sÈmÊcippaÔipanno, na
anudhammacÈrÊ, vokkamma ca tamhÈ dhammÈ vattasÊ”ti. Iti kho Cunda
satthÈpi tattha gÈrayho, dhammopi tattha gÈrayho, sÈvako ca tattha evaÑ
pÈsaÑso. Yo kho Cunda evar|paÑ sÈvakaÑ evaÑ vadeyya “etÈyasmÈ tathÈ
paÔipajjatu, yathÈ te satthÈrÈ dhammo desito paÒÒatto”ti. Yo ca samÈdapeti2,
yaÒca samÈdapeti, yo ca samÈdapito3 tathattÈya paÔipajjati. Sabbe te bahuÑ
apuÒÒaÑ pasavanti. TaÑ kissa hetu, evaÒhetaÑ Cunda hoti durakkhÈte
dhammavinaye duppavedite aniyyÈnike anupasamasaÑvattanike
asammÈsambuddhappavedite.
______________________________________________________________
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167. Idha pana Cunda satthÈ ca hoti asammÈsambuddho, dhammo ca
durakkhÈto duppavedito aniyyÈniko anupasamasaÑvattaniko
asammÈsambuddhappavedito, sÈvako ca tasmiÑ dhamme
dhammÈnudhammappaÔipanno viharati sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ,
samÈdÈya taÑ dhammaÑ vattati. So evamassa vacanÊyo “tassa te Èvuso
alÈbhÈ, tassa te dulladdhaÑ, satthÈ ca te asammÈsambuddho, dhammo ca
durakkhÈto duppavedito aniyyÈniko anupasamasaÑvattaniko
asammÈsambuddhappavedito. TvaÒca tasmiÑ dhamme
dhammÈnudhammapaÔipanno viharasi sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ,
samÈdÈya taÑ dhammaÑ vattasÊ”ti. Iti kho Cunda satthÈpi tattha gÈrayho,
dhammopi tattha gÈrayho, sÈvakopi tattha evaÑ gÈrayho. Yo kho Cunda
evar|paÑ sÈvakaÑ evaÑ vadeyya “addhÈyasmÈ ÒÈyappaÔipanno
ÒÈyamÈrÈdhessatÊ”ti. Yo ca pasaÑsati, yaÒca pasaÑsati, yo ca pasaÑsito
bhiyyoso mattÈya vÊriyaÑ Èrabhati. Sabbe te bahuÑ apuÒÒaÑ pasavanti.
TaÑ kissa hetu, evaÒhetaÑ Cunda hoti durakkhÈte dhammavinaye
duppavedite aniyyÈnike anupasamasaÑvattanike
asammÈsambuddhappavedite.
SammÈsambuddhappaveditadhammavinaya
168. Idha pana Cunda satthÈ ca hoti SammÈsambuddho, dhammo ca
svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko upasamasaÑvattaniko
SammÈsambuddhappavedito, sÈvako ca tasmiÑ dhamme na
dhammÈnudhammappaÔipanno viharati, na sÈmÊcippaÔipanno, na
anudhammacÈrÊ, vokkamma ca tamhÈ dhammÈ vattati. So evamassa
vacanÊyo “tassa te Èvuso alÈbhÈ, tassa te dulladdhaÑ, satthÈ ca te
SammÈsambuddho, dhammo ca svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko
upasamasaÑvattaniko SammÈsambuddhappavedito. TvaÒca tasmiÑ dhamme
na dhammÈnudhammappaÔipanno viharasi, na sÈmÊcippaÔipanno, na
anudhammacÈrÊ, vokkamma ca tamhÈ dhammÈ vattasÊ”ti. Iti kho Cunda
satthÈpi tattha pÈsaÑso, dhammopi tattha pÈsaÑso, sÈvako ca tattha evaÑ
gÈrayho. Yo kho Cunda evar|paÑ sÈvakaÑ evaÑ vadeyya “etÈyasmÈ tathÈ
paÔipajjatu, yathÈ te satthÈrÈ dhammo desito paÒÒatto”ti. Yo ca samÈdapeti,
yaÒca samÈdapeti, yo ca samÈdapito tathattÈya paÔipajjati. Sabbe te bahuÑ
puÒÒaÑ pasavanti. TaÑ kissa hetu,
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evaÒhetaÑ Cunda hoti svÈkkhÈte dhammavinaye suppavedite niyyÈnike
upasamasaÑvattanike SammÈsambuddhappavedite.
169. Idha pana Cunda satthÈ ca hoti SammÈsambuddho, dhammo ca
svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko upasamasaÑvattaniko
SammÈsambuddhappavedito, sÈvako ca tasmiÑ dhamme
dhammÈnudhammappaÔipanno viharati sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ,
samÈdÈya taÑ dhammaÑ vattati. So evamassa vacanÊyo “tassa te Èvuso
lÈbhÈ, tassa te suladdhaÑ, satthÈ ca te1 SammÈsambuddho, dhammo ca
svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko upasamasaÑvattaniko
SammÈsambuddhappavedito. TvaÒca tasmiÑ dhamme
dhammÈnudhammappaÔipanno viharasi sÈmÊcippaÔipanno anudhammacÈrÊ,
samÈdÈya taÑ dhammaÑ vattasÊ”ti. Iti kho Cunda satthÈpi tattha pÈsaÑso,
dhammopi tattha pÈsaÑso, sÈvakopi tattha evaÑ pÈsaÑso. Yo kho Cunda
evar|paÑ sÈvakaÑ evaÑ vadeyya “addhÈyasmÈ ÒÈyappaÔipanno
ÒÈyamÈrÈdhessatÊ”ti. Yo ca pasaÑsati, yaÒca pasaÑsati, yo ca pasaÑsito2
bhiyyoso mattÈya vÊriyaÑ Èrabhati. Sabbe te bahuÑ puÒÒaÑ pasavanti. TaÑ
kissa hetu, evaÒhetaÑ Cunda hoti svÈkkhÈte dhammavinaye suppavedite
niyyÈnike upasamasaÑvattanike SammÈsambuddhappavedite.
SÈvakÈnutappasatthu
170. Idha pana Cunda satthÈ ca loke udapÈdi ArahaÑ
SammÈsambuddho, dhammo ca svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko
upasamasaÑvattaniko SammÈsambuddhappavedito, aviÒÒÈpitatthÈ cassa
honti sÈvakÈ saddhamme, na ca tesaÑ kevalaÑ parip|raÑ brahmacariyaÑ
ÈvikataÑ hoti uttÈnÊkataÑ sabbasa~gÈhapadakataÑ sappÈÔihÊrakataÑ yÈva
devamanussehi suppakÈsitaÑ. Atha nesaÑ satthuno antaradhÈnaÑ hoti.
Evar|po kho Cunda satthÈ sÈvakÈnaÑ kÈla~kato anutappo hoti. TaÑ kissa
hetu, satthÈ ca loke udapÈdi ArahaÑ SammÈsambuddho, dhammo ca
svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko upasamasaÑvattaniko
SammÈsambuddhappavedito, aviÒÒÈpitatthÈ camha saddhamme, na ca no
kevalaÑ parip|raÑ brahmacariyaÑ ÈvikataÑ
______________________________________________________________
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hoti uttÈnÊkataÑ sabbasa~gÈhapadakataÑ sappÈÔihÊrakataÑ yÈva
devamanussehi suppakÈsitaÑ. Atha no satthuno antaradhÈnaÑ hotÊti.
Evar|po kho Cunda satthÈ sÈvakÈnaÑ kÈla~kato anutappo hoti.
SÈvakÈnanutappasatthu
171. Idha pana Cunda satthÈ ca loke udapÈdi ArahaÑ
SammÈsambuddho, dhammo ca svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko
upasamasaÑvattaniko SammÈsambuddhappavedito, viÒÒÈpitatthÈ cassa honti
sÈvakÈ saddhamme, kevalaÒca tesaÑ parip|raÑ brahmacariyaÑ ÈvikataÑ
hoti uttÈnÊkataÑ sabbasa~gÈhapadakataÑ sappÈÔihÊrakataÑ yÈva
devamanussehi suppakÈsitaÑ. Atha nesaÑ satthuno antaradhÈnaÑ hoti.
Evar|po kho Cunda satthÈ sÈvakÈnaÑ kÈla~kato ananutappo hoti. TaÑ kissa
hetu, satthÈ ca no loke udapÈdi ArahaÑ SammÈsambuddho, dhammo ca
svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko upasamasaÑvattaniko
SammÈsambuddhappavedito, viÒÒÈpitatthÈ camha saddhamme, kevalaÒca no
parip|raÑ brahmacariyaÑ ÈvikataÑ hoti uttÈnÊkataÑ
sabbasa~gÈhapadakataÑ sappÈÔihÊrakataÑ yÈva devamanussehi
suppakÈsitaÑ. Atha no satthuno antaradhÈnaÑ hotÊti. Evar|po kho Cunda
satthÈ sÈvakÈnaÑ kÈla~kato ananutappo hoti.
Brahmacariya-aparip|rÈdikathÈ
172. Etehi cepi Cunda a~gehi samannÈgataÑ brahmacariyaÑ hoti, no ca
kho satthÈ hoti thero rattaÒÒ| cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto.
EvaÑ taÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ hoti tena~gena.
Yato ca kho Cunda etehi ceva a~gehi samannÈgataÑ brahmacariyaÑ
hoti, satthÈ ca hoti thero rattaÒÒ| cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto.
EvaÑ taÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ hoti tena~gena.
173. Etehi cepi Cunda a~gehi samannÈgataÑ brahmacariyaÑ hoti,
satthÈ ca hoti thero rattaÒÒ| cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, no ca
khvassa therÈ bhikkh| sÈvakÈ honti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ
pattayogakkhemÈ, alaÑ samakkhÈtuÑ saddhammassa, alaÑ
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uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammehi suniggahitaÑ niggahetvÈ
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desetuÑ. EvaÑ taÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ
hoti tena~gena.
Yato ca kho Cunda etehi ceva a~gehi samannÈgataÑ brahmacariyaÑ
hoti, satthÈ ca hoti thero rattaÒÒ| cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto,
therÈ cassa bhikkh| sÈvakÈ honti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ pattayogakkhemÈ,
alaÑ samakkhÈtuÑ saddhammassa, alaÑ uppannaÑ parappavÈdaÑ
sahadhammehi suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ
desetuÑ. EvaÑ taÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ hoti tena~gena.
174. Etehi cepi Cunda a~gehi samannÈgataÑ brahmacariyaÑ hoti,
satthÈ ca hoti thero rattaÒÒ| cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto, therÈ
cassa bhikkh| sÈvakÈ honti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ pattayogakkhemÈ, alaÑ
samakkhÈtuÑ saddhammassa, alaÑ uppannaÑ parappavÈdaÑ
sahadhammehi suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ
desetuÑ. No ca khvassa majjhimÈ bhikkh| sÈvakÈ honti -pa- majjhimÈ cassa
bhikkh| sÈvakÈ honti, no ca khvassa navÈ bhikkh| sÈvakÈ honti -pa- navÈ
cassa bhikkh| sÈvakÈ honti, no ca khvassa therÈ bhikkhuniyo sÈvikÈ honti
-pa- therÈ cassa bhikkhunito sÈvikÈ honti, no ca khvassa majjhimÈ
bhikkhuniyo sÈvikÈ honti -pa- majjhimÈ cassa bhikkhuniyo sÈvikÈ honti, no
ca khvassa navÈ bhikkhuniyo sÈvikÈ honti -pa- navÈ cassa bhikkhuniyo
sÈvikÈ honti, no ca khvassa upÈsakÈ sÈvakÈ honti gihÊ odÈtavasanÈ
brahmacÈrino -pa- upÈsakÈ cassa sÈvakÈ honti gihÊ odÈtavasanÈ
brahmacÈrino, no ca khvassa upÈsakÈ sÈvakÈ honti gihÊ odÈtavasanÈ
kÈmabhogino -pa- upÈsakÈ cassa sÈvakÈ honti gihÊ odÈtavasanÈ
kÈmabhogino, no ca khvassa upÈsikÈ sÈvikÈ honti gihiniyo odÈtavasanÈ
brahmacÈriniyo -pa- upÈsikÈ cassa sÈvikÈ honti gihiniyo odÈtavasanÈ
brahmacÈriniyo, no ca khvassa upÈsikÈ sÈvikÈ honti gihiniyo odÈtavasanÈ
kÈmabhoginiyo -pa- upÈsikÈ cassa sÈvikÈ honti gihiniyo odÈtavasanÈ
kÈmabhoginiyo, no ca khvassa brahmacariyaÑ hoti iddhaÒceva phÊtaÒca
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva devamanussehi suppakÈsitaÑ
-pa- brahmacariyaÒcassa hoti iddhaÒceva phÊtaÒca vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ
puthubh|taÑ
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yÈva devamanussehi suppakÈsitaÑ, no ca kho lÈbhaggayasaggappattaÑ.
EvaÑ taÑ brahmacariyaÑ aparip|raÑ hoti tena~gena.
Yato ca kho Cunda etehi ceva a~gehi samannÈgataÑ brahmacariyaÑ
hoti, satthÈ ca hoti thero rattaÒÒ| cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto,
therÈ cassa bhikkh| sÈvakÈ honti viyattÈ vinÊtÈ visÈradÈ pattayogakkhemÈ,
alaÑ samakkhÈtuÑ saddhammassa, alaÑ uppannaÑ parappavÈdaÑ
sahadhammehi suniggahitaÑ niggahetvÈ sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ
desetuÑ. MajjhimÈ cassa bhikkh| sÈvakÈ honti. NavÈ cassa bhikkh| sÈvakÈ
honti. TherÈ cassa bhikkhuniyo sÈvikÈ honti. MajjhimÈ cassa bhikkhuniyo
sÈvikÈ honti. NavÈ cassa bhikkhuniyo sÈvikÈ honti. UpÈsakÈ cassa sÈvakÈ
honti gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino. UpÈsakÈ cassa sÈvakÈ honti gihÊ
odÈtavasanÈ kÈmabhogino. UpÈsikÈ cassa sÈvikÈ honti gihiniyo odÈtavasanÈ
brahmacÈriniyo. UpÈsikÈ cassa sÈvikÈ honti gihiniyo odÈtavasanÈ
kÈmabhoginiyo. BrahmacariyaÒcassa hoti iddhaÒcava phÊtaÒca vitthÈrikaÑ
bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva devamanussehi suppakÈsitaÑ,
lÈbhaggappattaÒca yasaggappattaÒca. EvaÑ taÑ brahmacariyaÑ parip|raÑ
hoti tena~gena.
175. AhaÑ kho pana Cunda etarahi satthÈ loke uppanno ArahaÑ
SammÈsambuddho, dhammo ca svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko
upasamasaÑvattaniko SammÈsambuddhappavedito, viÒÒÈpitatthÈ ca me
sÈvakÈ saddhamme, kevalaÒca tesaÑ parip|raÑ brahmacariyaÑ ÈvikataÑ
uttÈnÊkataÑ sabbasa~gÈhapadakataÑ sappÈÔihÊrakataÑ yÈva devamanussehi
suppakÈsitaÑ. AhaÑ kho pana Cunda etarahi satthÈ thero rattaÒÒ|
cirapabbajito addhagato vayo-anuppatto.
Santi kho pana me Cunda etarahi therÈ bhikkh| sÈvakÈ honti viyattÈ
vinÊtÈ visÈradÈ pattayogakkhemÈ, alaÑ samakkhÈtuÑ saddhammassa, alaÑ
uppannaÑ parappavÈdaÑ sahadhammehi suniggahitaÑ niggahetvÈ
sappÈÔihÈriyaÑ dhammaÑ desetuÑ. Santi kho pana me Cunda etarahi
majjhimÈ bhikkh| sÈvakÈ. Santi kho pana me Cunda etarahi navÈ bhikkh|
sÈvakÈ. Santi

104

PÈthikavaggapÈÄi

kho pana me Cunda etarahi therÈ bhikkhuniyo sÈvikÈ. Santi kho pana me
Cunda etarahi majjhimÈ bhikkhuniyo sÈvikÈ. Santi kho pana me Cunda
etarahi navÈ bhikkhuniyo sÈvikÈ. Santi kho pana me Cunda etarahi upÈsakÈ
sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ brahmacÈrino. Santi kho pana me Cunda etarahi
upÈsakÈ sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ kÈmabhogino. Santi kho pana me Cunda
etarahi upÈsikÈ sÈvikÈ gihiniyo odÈtavasanÈ brahmacÈriniyo. Santi kho pana
me Cunda etarahi upÈsikÈ sÈvikÈ gihiniyo odÈtavasanÈ kÈmabhoginiyo.
Etarahi kho pana me Cunda brahmacariyaÑ iddhaÒceva phÊtaÒca
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva devamanussehi suppakÈsitaÑ.
176. YÈvatÈ kho Cunda etarahi satthÈro loke uppannÈ, nÈhaÑ Cunda
aÒÒaÑ ekasatthÈrampi samanupassÈmi evaÑlÈbhaggayasaggappattaÑ
yatharivÈhaÑ. YÈvatÈ kho pana Cunda etarahi saÑgho vÈ gaÓo vÈ loke
uppanno, nÈhaÑ Cunda aÒÒaÑ ekaÑ saÑghampi samanupassÈmi
evaÑlÈbhaggayasaggappattaÑ yatharivÈyaÑ Cunda bhikkhusaÑgho. YaÑ
kho taÑ Cunda sammÈ vadamÈno vadeyya “sabbÈkÈrasampannaÑ
sabbÈkÈraparip|raÑ an|namanadhikaÑ svÈkkhÈtaÑ kevalaÑ parip|raÑ
brahmacariyaÑ suppakÈsitan”ti. Idameva taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya
“sabbÈkÈrasampannaÑ -pa- suppakÈsitan”ti.
Udako1 sudaÑ Cunda RÈmaputto evaÑ vÈcaÑ bhÈsati “passaÑ na
passatÊ”ti. KiÒca passaÑ na passatÊti. Khurassa sÈdhunisitassa talamassa
passati, dhÈraÒca khvassa na passati. IdaÑ vuccati Cunda “passaÑ na
passatÊ”ti. YaÑ kho panetaÑ Cunda Udakena RÈmaputtena bhÈsitaÑ hÊnaÑ
gammaÑ pothujjanikaÑ anariyaÑ anatthasaÑhitaÑ khurameva sandhÈya.
YaÒca taÑ2 Cunda sammÈ vadamÈno vadeyya “passaÑ na passatÊ”ti.
Idameva taÑ3 sammÈ vadamÈno vadeyya “passaÑ na passatÊ”ti. KiÒca
passaÑ na passatÊti. EvaÑ sabbÈkÈrasampannaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ
an|namanadhikaÑ svÈkkhÈtaÑ kevalaÑ parip|raÑ brahmacariyaÑ
suppakÈsitanti, iti hetaÑ passati4. Idamettha apakaÉÉheyya, evaÑ taÑ
parisuddhataraÑ assÈti, iti hetaÑ na passati5. Idamettha upakaÉÉheyya,
evaÑ taÑ parip|raÑ6 assÈti,
______________________________________________________________
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iti hetaÑ na passati. IdaÑ vuccati “passaÑ na passatÊ”ti. YaÑ kho taÑ
Cunda sammÈ vadamÈno vadeyya “sabbÈkÈrasampannaÑ -pabrahmacariyaÑ suppakÈsitan”ti. Idameva taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya
“sabbÈkÈrasampannaÑ sabbÈkÈraparip|raÑ an|namanadhikaÑ svÈkkhÈtaÑ
kevalaÑ parip|raÑ brahmacariyaÑ suppakÈsitan”ti.
Sa~gÈyitabbadhamma
177. TasmÈtiha Cunda ye vo mayÈ dhammÈ abhiÒÒÈ desitÈ, tattha
sabbeheva sa~gamma samÈgamma atthena atthaÑ byaÒjanena byaÒjanaÑ
sa~gÈyitabbaÑ na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ addhaniyaÑ
assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame ca te Cunda dhammÈ
mayÈ abhiÒÒÈ desitÈ, yattha sabbeheva sa~gamma samÈgamma atthena
atthaÑ byaÒjanena byaÒjanaÑ sa~gÈyitabbaÑ na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ
brahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
SeyyathidaÑ, cattÈro satipaÔÔhÈnÈ cattÈro sammappadhÈnÈ cattÈro iddhipÈdÈ
paÒcindriyÈni paÒca balÈni satta bojjha~gÈ ariyo aÔÔha~giko maggo. Ime kho
te Cunda dhammÈ mayÈ abhiÒÒÈ desitÈ, yattha sabbeheva sa~gamma
samÈgamma atthena atthaÑ byaÒjanena byaÒjanaÑ sa~gÈyitabbaÑ na
vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ,
tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya
sukhÈya devamanussÈnaÑ.
SaÒÒÈpetabbavidhi
178. TesaÒca vo Cunda samaggÈnaÑ sammodamÈnÈnaÑ
avivadamÈnÈnaÑ sikkhataÑ1 aÒÒataro sabrahmacÈrÊ saÑghe dhammaÑ
bhÈseyya. Tatra ce tumhÈkaÑ evamassa “ayaÑ kho ÈyasmÈ atthaÒceva
micchÈ gaÓhÈti, byaÒjanÈni ca micchÈ ropetÊ”ti. Tassa neva
abhinanditabbaÑ na paÔikkositabbaÑ, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ so
evamassa vacanÊyo “imassa nu kho Èvuso atthassa imÈni vÈ byaÒjanÈni etÈni
vÈ byaÒjanÈni katamÈni opÈyikatarÈni, imesaÒca2 byaÒjanÈnaÑ ayaÑ vÈ
attho eso vÈ
______________________________________________________________
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attho katamo opÈyikataro”ti. So ce evaÑ vadeyya “imassa kho Èvuso
atthassa imÈneva byaÒjanÈni opÈyikatarÈni, yÈ ceva1 etÈni, imesaÒca2
byaÒjanÈnaÑ ayameva attho opÈyikataro, yÈ ceva1 esoti. So neva
ussÈdetabbo na apasÈdetabbo, anussÈdetvÈ anapasÈdetvÈ sveva sÈdhukaÑ
saÒÒÈpetabbo tassa ca atthassa tesaÒca byaÒjanÈnaÑ nisantiyÈ.
179. Aparopi ce Cunda sabrahmacÈrÊ saÑghe dhammaÑ bhÈseyya.
Tatra ce tumhÈkaÑ evamassa “ayaÑ kho ÈyasmÈ atthaÑ hi kho micchÈ
gaÓhÈti byaÒjanÈni sammÈ ropetÊ”ti. Tassa neva abhinanditabbaÑ na
paÔikkositabbaÑ, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ so evamassa vacanÊyo
“imesaÑ nu kho Èvuso byaÒjanÈnaÑ ayaÑ vÈ attho eso vÈ attho katamo
opÈyikataro”ti. So ce evaÑ vadeyya “tesaÑ kho Èvuso byaÒjanÈnaÑ
ayameva attho opÈyikataro, yÈ ceva eso”ti. So neva ussÈdetabbo na
apasÈdetabbo, anussÈdetvÈ anapasÈdetvÈ sveva sÈdhukaÑ saÒÒÈpetabbo
tasseva atthassa nisantiyÈ.
180. Aparopi ce Cunda sabrahmacÈrÊ saÑghe dhammaÑ bhÈseyya.
Tatra ce tumhÈkaÑ evamassa “ayaÑ kho ÈyasmÈ atthaÑ hi kho sammÈ
gaÓhÈti byaÒjanÈni micchÈ ropetÊ”ti. Tassa neva abhinanditabbaÑ na
paÔikkositabbaÑ, anabhinanditvÈ appaÔikkositvÈ so evamassa vacanÊyo
“imassa nu kho Èvuso atthassa imÈni vÈ byaÒjanÈni etÈni vÈ byaÒjanÈni
katamÈni opÈyikatarÈnÊ”ti. So ce evaÑ vadeyya “imassa kho Èvuso atthassa
imÈneva byaÒjanÈni opÈyikatarÈni, yÈ ceva etÈnÊ”ti. So neva ussÈdetabbo na
apasÈdetabbo, anussÈdetvÈ anapasÈdetvÈ sveva sÈdhukaÑ saÒÒÈpetabbo
tesaÒÒeva byaÒjanÈnaÑ nisantiyÈ.
181. Aparopi ce Cunda sabrahmacÈrÊ saÑghe dhammaÑ bhÈseyya.
Tatra ce tumhÈkaÑ evamassa “ayaÑ kho ÈyasmÈ atthaÒceva sammÈ gaÓhÈti
______________________________________________________________
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byaÒjanÈni ca sammÈ ropetÊ”ti. Tassa sÈdh|ti bhÈsitaÑ abhinanditabbaÑ
anumoditabbaÑ, tassa sÈdh|ti bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ so
evamÈssa vacanÊyo “lÈbhÈ no Èvuso suladdhaÑ no Èvuso, ye mayaÑ
ÈyasmantaÑ tÈdisaÑ sabrahmacÈriÑ passÈma evaÑ atthupetaÑ
byaÒjanupetan”ti.
PaccayÈnuÒÒÈtakÈraÓa
182. Na vo ahaÑ Cunda diÔÔhadhammikÈnaÑyeva ÈsavÈnaÑ saÑvarÈya
dhammaÑ desemi, na panÈhaÑ Cunda samparÈyikÈnaÑyeva ÈsavÈnaÑ
paÔighÈtÈya dhammaÑ desemi. DiÔÔhadhammikÈnaÒcevÈhaÑ Cunda
ÈsavÈnaÑ saÑvarÈya dhammaÑ desemi, samparÈyikÈnaÒca ÈsavÈnaÑ
paÔighÈtÈya. TasmÈtiha Cunda yaÑ vo mayÈ cÊvaraÑ anuÒÒÈtaÑ, alaÑ vo
taÑ yÈvadeva sÊtassa paÔighÈtÈya, uÓhassa paÔighÈtÈya, ÉaÑsa makasa
vÈtÈtapa sarÊsapa1 samphassÈnaÑ paÔighÈtÈya, yÈvadeva hirikopÊna
paÔicchÈdanatthaÑ. Yo vo mayÈ piÓÉapÈto anuÒÒÈto, alaÑ vo so yÈvadeva
imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya,
iti purÈÓaÒca vedanaÑ paÔiha~khÈmi, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi,
yÈtrÈ ca me bhavissati anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro ca2. YaÑ vo mayÈ
senÈsanaÑ anuÒÒÈtaÑ, alaÑ vo taÑ yÈvadeva sÊtassa paÔighÈtÈya, uÓhassa
paÔighÈtÈya, ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassÈnaÑ paÔighÈtÈya
yÈvadeva utuparissayavinodana paÔisallÈnÈrÈmatthaÑ. Yo vo mayÈ
gilÈnapaccayabhesajja parikkhÈro anuÒÒÈto, alaÑ vo so yÈvadeva
uppannÈnaÑ veyyÈbÈdhikÈnaÑ vedanÈnaÑ paÔidanÈnaÑ paÔighÈtÈya
abyÈpajjaparamatÈya3.
SukhallikÈnuyoga
183. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “sukhallikÈnuyogamanuyuttÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ
viharantÊ”ti. EvaÑvÈdino4 Cunda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu
vacanÊyÈ “katamo
______________________________________________________________
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so Èvuso sukhallikÈnuyogo. SukhallikÈnuyogÈ hi bah| anekavihitÈ
nÈnappakÈrakÈ”ti.
CattÈrome Cunda sukhallikÈnuyogÈ hÊnÈ gammÈ pothujjanikÈ anariyÈ
anatthasaÑhitÈ na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na
abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattanti. Katame cattÈro.
Idha Cunda ekacco bÈlo pÈÓe vadhitvÈ vadhitvÈ attÈnaÑ sukheti pÊÓeti,
ayaÑ paÔhamo sukhallikÈnuyogo.
Puna caparaÑ Cunda idhekacco adinnaÑ ÈdiyitvÈ ÈdiyitvÈ attÈnaÑ
sukheti pÊÓeti, ayaÑ dutiyo sukhallikÈnuyogo.
Puna caparaÑ Cunda idhekacco musÈ bhaÓitvÈ bhaÓitvÈ attÈnaÑ
sukheti pÊÓeti, ayaÑ tatiyo sukhallikÈnuyogo.
Puna caparaÑ Cunda idhekacco paÒcahi kÈmaguÓehi samappito
sama~gÊbh|to paricÈreti, ayaÑ catuttho sukhallikÈnuyogo.
Ime kho Cunda cattÈro sukhallikÈnuyogÈ hÊnÈ gammÈ pothujjanikÈ
anariyÈ anatthasaÑhitÈ na nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na
upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattanti.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ
vadeyyuÑ “ime cattÈro sukhallikÈnuyoge anuyuttÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ
viharantÊ”ti. Te vo1 “mÈhevan”tissu vacanÊyÈ. Na te vo sammÈ vadamÈnÈ
vadeyyuÑ, abbhÈcikkheyyuÑ asatÈ abh|tena.
184. CattÈrome Cunda sukhallikÈnuyogÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya
nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattanti.
Katame cattÈro.
Idha Cunda bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati, ayaÑ paÔhamo sukhallikÈnuyogo.
______________________________________________________________
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Puna caparaÑ Cunda bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ dutiyaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati, ayaÑ dutiyo sukhallikÈnuyogo.
Puna caparaÑ Cunda bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ tatiyaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati, ayaÑ tatiyo sukhallikÈnuyogo.
Puna caparaÑ Cunda bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ
catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, ayaÑ catuttho sukhallikÈnuyogo.
Ime kho Cunda cattÈro sukhallikÈnuyogÈ ekantanibbidÈya virÈgÈya
nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattanti.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ
vadeyyuÑ “ime cattÈro sukhallikÈnuyoge anuyuttÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ
viharantÊ”ti. Te vo “evan”tissu vacanÊyÈ. SammÈ te vo vadamÈnÈ vadeyyuÑ,
na te vo abbhÈcikkheyyuÑ asatÈ abh|tena.
SukhallikÈnuyogÈnisaÑsa
185. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “ime panÈvuso cattÈro sukhallikÈnuyoge anuyuttÈnaÑ
viharataÑ kati phalÈni katÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ”ti. EvaÑvÈdino Cunda
aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “ime kho Èvuso cattÈro
sukhallikÈnuyoge anuyuttÈnaÑ viharataÑ cattÈri phalÈni cattÈro ÈnisaÑsÈ
pÈÔika~khÈ. Katame cattÈro. IdhÈvuso bhikkhu tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ
parikkhayÈ sotÈpanno hoti avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyaÓo,
idaÑ paÔhamaÑ phalaÑ paÔhamo ÈnisaÑso. Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu
tiÓÓaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ rÈgadosamohÈnaÑ tanuttÈ sakadÈgÈmÊ
hoti sakideva imaÑ lokaÑ ÈgantvÈ dukkhassantaÑ karoti, idaÑ dutiyaÑ
phalaÑ dutiyo ÈnisaÑso. Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu paÒcannaÑ
orambhÈgiyÈnaÑ saÑyojanÈnaÑ parikkhayÈ opapÈtiko hoti tattha
parinibbÈyÊ anÈvattidhammo tasmÈ lokÈ, idaÑ tatiyaÑ phalaÑ tatiyo
ÈnisaÑso. Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ
upasampajja viharati, idaÑ catutthaÑ phalaÑ catuttho ÈnisaÑso.
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Ime kho Èvuso cattÈro sukhallikÈnuyoge anuyuttÈnaÑ viharataÑ imÈni
cattÈri phalÈni cattÈro ÈnisaÑsÈ pÈÔika~khÈ”ti.
KhÊÓÈsava-abhabbaÔhÈna
186. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “aÔÔhitadhammÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ viharantÊ”ti.
EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “atthi kho
Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passÈtÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena
sÈvakÈnaÑ dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ yÈvajÊvaÑ anatikkamanÊyÈ. SeyyathÈpi
Èvuso indakhÊlo vÈ ayokhÊlo vÈ gambhÊranemo sunikhÈto acalo
asampavedhÊ. Evameva kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena sÈvakÈnaÑ dhammÈ desitÈ paÒÒattÈ yÈvajÊvaÑ
anatikkamanÊyÈ. Yo so Èvuso bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano
sammadaÒÒÈ vimutto, abhabbo so nava ÔhÈnÈni ajjhÈcarituÑ. Abhabbo
Èvuso khÊÓÈsavo bhikkhu saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetuÑ, abhabbo
khÊÓÈsavo bhikkhu adinnaÑ theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo
bhikkhu methunaÑ dhammaÑ paÔisevituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu
sampajÈnamusÈ bhÈsituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu sannidhikÈrakaÑ
kÈme paribhuÒjituÑ seyyathÈpi pubbe ÈgÈrikabh|to, abhabbo khÊÓÈsavo
bhikkhu chandÈgatiÑ gantuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu dosÈgatiÑ
gantuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu mohÈgatiÑ gantuÑ, abhabbo
khÊÓÈsavo bhikkhu bhayÈgatiÑ gantuÑ. Yo so Èvuso bhikkhu ArahaÑ
khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈ vimutto, abhabbo so imÈni nava
ÔhÈnÈni ajjhÈcaritun”ti.
PaÒhÈbyÈkaraÓa
187. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “atÊtaÑ kho addhÈnaÑ Èrabbha samaÓo Gotamo atirekaÑ
ÒÈÓadassanaÑ paÒÒapeti, no ca kho anÈgataÑ addhÈnaÑ Èrabbha atirekaÑ
ÒÈÓadassanaÑ paÒÒapeti, tayidaÑ kiÑsu tayidaÑ kathaÑs|”ti. Te ca
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aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ aÒÒavihitakena ÒÈÓadassanena aÒÒavihitakaÑ
ÒÈÓadassanaÑ paÒÒapetabbaÑ maÒÒanti yathariva bÈlÈ abyattÈ. AtÊtaÑ kho
Cunda addhÈnaÑ Èrabbha TathÈgatassa satÈnusÈri ÒÈÓaÑ hoti, so yÈvatakaÑ
Èka~khati tÈvatakaÑ anussarati. AnÈgataÒca kho addhÈnaÑ Èrabbha
TathÈgatassa bodhijaÑ ÒÈÓaÑ uppajjati “ayamantimÈ jÈti, natthidÈni
punabbhavo”ti. AtÊtaÑ cepi kho Cunda hoti abh|taÑ atacchaÑ
anatthasaÑhitaÑ, na taÑ TathÈgato byÈkaroti. AtÊtaÑ cepi Cunda hoti
bh|taÑ tacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, tampi TathÈgato na byÈkaroti. AtÊtaÑ
cepi kho Cunda hoti bh|taÑ tacchaÑ atthasaÑhitaÑ, tatra kÈlaÒÒ|
TathÈgato hoti tassa paÒhassa veyyÈkaraÓÈya. AnÈgataÑ cepi Cunda hoti
abh|taÑ atacchaÑ anatthasaÑhitaÑ na taÑ TathÈgato byÈkaroti -pa- tassa
paÒhassa veyyÈkaraÓÈya. PaccuppannaÑ cepi Cunda hoti abh|taÑ atacchaÑ
anatthasaÑhitaÑ, na taÑ TathÈgato byÈkaroti. PaccuppannaÑ cepi Cunda
hoti bh|taÑ tacchaÑ anatthasaÑhitaÑ, tampi TathÈgato na byÈkaroti.
PaccuppannaÑ cepi Cunda hoti bh|taÑ tacchaÑ atthasaÑhitaÑ, tatra
kÈlaÒÒ| TathÈgato hoti tassa paÒhassa veyyÈkaraÓÈya.
188. Iti kho Cunda atÊtÈnÈgatapaccuppannesu dhammesu TathÈgato
kÈlavÈdÊ1 bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ vinayavÈdÊ, tasmÈ “TathÈgato”ti
vuccati. YaÒca kho Cunda sadevakassa lokassa samÈrakassa sabrahmakassa
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, sabbaÑ TathÈgatena
abhisambuddhaÑ, tasmÈ “TathÈgato”ti vuccati. YaÒca Cunda rattiÑ
TathÈgato anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambujjhati, yaÒca rattiÑ
anupÈdisesÈya nibbÈnadhÈtuyÈ parinibbÈyati, yaÑ etasmiÑ antare bhÈsati
lapati niddisati. SabbaÑ taÑ tatheva hoti no aÒÒathÈ, tasmÈ “TathÈgato”ti
vuccati. YathÈvÈdÊ Cunda TathÈgato tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ. Iti
yathÈvÈdÊ tathÈkÈrÊ, yathÈkÈrÊ tathÈvÈdÊ, tasmÈ “TathÈgato”ti vuccati.
Sadevake loke Cunda samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya
sadevamanussÈya TathÈgato abhibh| anabhibh|to aÒÒadatthudaso vasavattÊ,
tasmÈ “TathÈgato”ti vuccati.
______________________________________________________________
1. KÈlavÈdÊ saccavÈdÊ (SyÈ)
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189. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “kiÑ nu kho Èvuso hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva
saccaÑ moghamaÒÒan”ti. EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evamassu vacanÊyÈ “abyÈkataÑ kho Èvuso BhagavatÈ ‘hoti TathÈgato paraÑ
maraÓÈ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti”.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ
vadeyyuÑ “kiÑ panÈvuso na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti. EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu
vacanÊyÈ “evampi kho Èvuso BhagavatÈ abyÈkataÑ ‘na hoti TathÈgato
paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan’ti”.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ
vadeyyuÑ “kiÑ panÈvuso hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ,
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ
paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “abyÈkataÑ kho panetaÑ Èvuso BhagavatÈ
‘hoti ca na ca hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ
moghamaÒÒan’ti”.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ
vadeyyuÑ “kiÑ panÈvuso neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ,
idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ
paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “evampi kho Èvuso BhagavatÈ abyÈkataÑ
‘neva hoti na na hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ
moghamaÒÒan’ti”.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ
vadeyyuÑ “kasmÈ panetaÑ Èvuso samaÓena Gotamena abyÈkatan”ti.
EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “na hetaÑ
Èvuso atthasaÑhitaÑ na ca dhammasaÑhitaÑ na ÈdibrahmacariyakaÑ na
nibbidÈya na virÈgÈya na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na
sambodhÈya na nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ taÑ BhagavatÈ abyÈkatan”ti.

6. PÈsÈdikasutta

113

ByÈkataÔÔhÈna
190. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ
evaÑ vadeyyuÑ “kiÑ panÈvuso samaÓena Gotamena byÈkatan”ti.
EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “idaÑ
dukkhanti kho Èvuso BhagavatÈ byÈkataÑ, ayaÑ dukkhasamudayoti kho
Èvuso BhagavatÈ byÈkataÑ,ayaÑ dukkhanirodhoti kho Èvuso BhagavatÈ
byÈkataÑ, ayaÑ dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti kho Èvuso BhagavatÈ
byÈkatan”ti.
®hÈnaÑ kho panetaÑ Cunda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ
vadeyyuÑ “kasmÈ panetaÑ Èvuso samaÓena Gotamena byÈkatan”ti.
EvaÑvÈdino Cunda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “etaÒhi
Èvuso atthasaÑhitaÑ etaÑ dhammasaÑhitaÑ etaÑ ÈdibrahmacariyakaÑ
ekantanibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya
nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ taÑ BhagavatÈ byÈkatan”ti.
PubbantasahagatadiÔÔhinissaya
191. Yepi te Cunda pubbantasahagatÈ diÔÔhinissÈyÈ, tepi vo mayÈ
byÈkatÈ, yathÈ te byÈkÈtabbÈ, yathÈ ca te na byÈkÈtabbÈ. KiÑ vo ahaÑ te
tathÈ1 byÈkarissÈmi. Yepi te Cunda aparantasahagatÈ diÔÔhinissayÈ, tepi vo
mayÈ byÈkatÈ, yathÈ te byÈkÈtabbÈ, yathÈ ca te na byÈkÈtabbÈ. KiÑ vo ahaÑ
te na tathÈ byÈkarissÈmi. Katame ca te Cunda pubbantasahagatÈ
diÔÔhinissayÈ, ye vo mayÈ byÈkatÈ yathÈ te byÈkÈtabbÈ yathÈ ca te na
byÈkÈtabbÈ. Santi kho Cunda eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino “sassato attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti.
Santi pana Cunda eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “asassato
attÈ ca loko ca -pa-. Sassato ca asassato ca attÈ ca loko ca. Neva sassato
nÈsassato attÈ ca loko ca. SayaÑkato attÈ ca loko ca. ParaÑkato attÈ ca loko
ca. SayaÑkato
______________________________________________________________
1. Tattha (SyÈ, Ka)
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ca paraÑ kato ca attÈ ca loko ca. AsayaÑkÈro aparaÑkÈro
adhiccasamuppanno attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti.
SassataÑ sukhadukkhaÑ. AsassataÑ sukhadukkhaÑ. SassataÒca asassataÒca
sukhadukkhaÑ. NevasassataÑ nÈsassataÑ sukhadukkhaÑ. SayaÑkataÑ
sukhadukkhaÑ. ParaÑkataÑ sukhadukkhaÑ. SayaÑkataÒca paraÑkataÒca
sukhadukkhaÑ. AsayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ
sukhadukkhaÑ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti.
192. Tatra Cunda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino
“sassato attÈ ca loko ca, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “atthi nu kho idaÑ Èvuso, vuccati ‘sassato attÈ
ca loko cÈ’ti”. YaÒca kho te “evamÈhaÑsu idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti. TaÑ tesaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, aÒÒathÈsaÒÒinopi
hettha Cunda santeke sattÈ. ImÈyapi kho ahaÑ Cunda paÒÒattiyÈ neva attanÈ
samasamaÑ samanupassÈmi kuto bhiyyo, atha kho ahameva tattha bhiyyo
yadidaÑ adhipaÒÒatti.
193. Tatra Cunda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino
“sassato attÈ ca loko ca. Asassato attÈ ca loko ca. Sassato ca asassato ca attÈ
ca loko ca. Nevasassato nÈsassato attÈ ca loko ca. SayaÑkato attÈ ca loko
ca. ParaÑkato attÈ ca loko ca. SayaÑkato ca paraÑkato ca attÈ ca loko ca.
AsayaÑkÈro aparaÑkÈro adhiccasamuppanno attÈ ca loko ca. SassataÑ
sukhadukkhaÑ. AsassataÑ sukhadukkhaÑ. SassataÒca asassataÒca
sukhadukkhaÑ. NevasassataÑ nÈsassataÑ sukhadukkhaÑ. SayaÑkataÑ
sukhadukkhaÑ. ParaÑkataÑ sukhadukkhaÑ. SayaÑkataÒca paraÑkataÒca
sukha-dukkhaÑ. AsayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ
sukhadukkhaÑ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TyÈhaÑ upasa~kamitvÈ
evaÑ vadÈmi “atthi na kho idaÑ Èvuso, vuccati ‘asayaÑkÈraÑ
aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ sukhadukkhan’ti”. YaÒca kho te
evamÈhaÑsu “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TaÑ tesaÑ nÈnujÈnÈmi.
TaÑ kissa hetu, aÒÒathÈsaÒÒinopi hettha Cunda santeke sattÈ. ImÈyapi kho
ahaÑ Cunda paÒÒattiyÈ neva attanÈ samasamaÑ samanupassÈmi kuto
bhiyyo. Atha kho ahameva
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tattha bhiyyo yadidaÑ adhipaÒÒatti. Ime kho te Cunda pubbantasahagatÈ
diÔÔhinissayÈ, ye vo mayÈ byÈkatÈ, yathÈ te byÈkÈtabbÈ. YathÈ ca te na
byÈkÈtabbÈ. KiÑ vo ahaÑ te na tathÈ byÈkarissÈmÊti.
AparantasahagatadiÔÔhinissaya
194. Katame ca te Cunda aparantasahagatÈ diÔÔhinissayÈ, ye vo mayÈ
byÈkatÈ, yathÈ te byÈkÈtabbÈ, yathÈ ca te na byÈkÈtabbÈ. kiÑ vo ahaÑ te na
tathÈ byÈkarissÈmÊti. Santi Cunda eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino “r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti. Santi pana Cunda eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino “ar|pÊ attÈ hoti. R|pÊ ca ar|pÊ ca attÈ hoti. Nevar|pÊ nÈr|pÊ
attÈ hoti. SaÒÒÊ attÈ hoti. AsaÒÒÊ attÈ hoti. NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ attÈ hoti. AttÈ
ucchijjati vinassati na hoti paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti. Tatra Cunda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino
evaÑdiÔÔhino “r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ
moghamaÒÒan”ti. TyÈhaÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “atthi nu kho idaÑ
Èvuso, vuccati ‘r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ’ti”. YaÒca kho te
evamÈhaÑsu “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TaÑ tesaÑ nÈnujÈnÈmi.
TaÑ kissa hetu, aÒÒathÈsaÒÒinopi hettha Cunda santeke sattÈ. ImÈyapi kho
ahaÑ Cunda paÒÒattiyÈ neva attanÈ samasamaÑ samanupassÈmi kuto
bhiyyo, atha kho ahameva tattha bhiyyo yadidaÑ adhipaÒÒatti.
195. Tatra Cunda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino
“ar|pÊ attÈ hoti. R|pÊ ca ar|pÊ ca attÈ hoti. Nevar|pÊnÈr|pÊ attÈ hoti. SaÒÒÊ
attÈ hoti. AsaÒÒÊ attÈ hoti. NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ attÈ hoti. AttÈ ucchijjati
vinassati na hoti paraÑ maraÓÈ, idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TyÈhaÑ
upasa~kamitvÈ evaÑ vadÈmi “atthi nu kho idaÑ Èvuso, vuccati ‘attÈ
ucchijjati vinassati na hoti paraÑ maraÓÈ’ti”. YaÒca kho te Cunda
evamÈhaÑsu “idameva saccaÑ moghamaÒÒan”ti. TaÑ tesaÑ nÈnujÈnÈmi.
TaÑ kissa hetu, aÒÒathÈsaÒÒinopi hettha Cunda santeke sattÈ. ImÈyapi kho
ahaÑ Cunda paÒÒattiyÈ neva
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attanÈ samasamaÑ samanupassÈmi kuto bhiyyo, atha kho ahameva tattha
bhiyyo yadidaÑ adhipaÒÒatti. Ime kho te Cunda aparantasahagatÈ
diÔÔhinissayÈ, ye vo mayÈ byÈkatÈ, yathÈ te byÈkÈtabbÈ, yathÈ ca te na
byÈkÈtabbÈ. KiÑ vo ahaÑ te na tathÈ byÈkarissÈmÊti.
196. ImesaÒca Cunda pubbantasahagatÈnaÑ diÔÔhinissayÈnaÑ imesaÒca
aparantasahagatÈnaÑ diÔÔhinissayÈnaÑ pahÈnÈya samatikkamÈya evaÑ mayÈ
cattÈro satipaÔÔhÈnÈ desitÈ paÒÒattÈ. Katame cattÈro. Idha Cunda bhikkhu
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vedanÈnupassÊ -pa-. Citte cittÈnupassÊ -pa-.
Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. ImesaÒca Cunda pubbantasahagatÈnaÑ
diÔÔhinissayÈnaÑ imesaÒca aparantasahagatÈnaÑ diÔÔhinissayÈnaÑ pahÈnÈya
samatikkamÈya evaÑ mayÈ ime cattÈro satipaÔÔhÈnÈ desitÈ paÒÒattÈti.
197. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ UpavÈÓo Bhagavato piÔÔhito Ôhito
hoti BhagavantaÑ bÊjayamÈno. Atha kho ÈyasmÈ UpavÈÓo BhagavantaÑ
etadavoca “acchariyaÑ bhante abbhutaÑ bhante, pÈsÈdiko vatÈyaÑ bhante
dhammapariyÈyo, supÈsÈdiko vatÈyaÑ bhante dhammapariyÈyo,
konÈmÈyaÑ bhante dhammapariyÈyo”ti. TasmÈtiha tvaÑ UpavÈÓa imaÑ
dhammapariyÈyaÑ pÈsÈdiko tveva naÑ dhÈrehÊti. Idamavoca BhagavÈ.
Attamano ÈyasmÈ UpavÈÓo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandÊti.

PÈsÈdikasuttaÑ niÔÔhitaÑ chaÔÔhaÑ.

7. LakkhaÓasutta
DvattiÑsamahÈpurisalakkhaÓÈni
198. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi
“bhikkhavo”ti. “Bhaddante”ti1 te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ
etadavoca–
199. DvattiÑsimÈni bhikkhave mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓÈni,
yehi samannÈgatassa mahÈpurisassa dveva gatiyo bhavanti anaÒÒÈ. Sace
agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto
vijitÈvÊ janapadatthÈvariyappatto sattaratanasamannÈgato. TassimÈni satta
ratanÈni bhavanti, seyyathidaÑ, cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ
maÓiratanaÑ itthiratanaÑ gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ.
ParosahassaÑ kho panassa puttÈ bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ
parasenappamaddanÈ, so imaÑ pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ adaÓÉena
asatthena dhammena abhivijiya ajjhÈvasati. Sace kho pana agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchado2.
200. KatamÈni ca tÈni bhikkhave dvattiÑsa mahÈpurisassa
mahÈpurisalakkhaÓÈni, yehi samannÈgatassa mahÈpurisassa dveva gatiyo
bhavanti anaÒÒÈ. Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti cakkavattÊ -pa-. Sace kho
pana agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti SammÈsambuddho loke
vivaÔÔacchado.
Idha bhikkhave mahÈpuriso suppatiÔÔhitapÈdo hoti, yampi bhikkhave
mahÈpuriso suppatiÔÔhitapÈdo hoti, idampi bhikkhave mahÈpurisassa
mahÈpurisalakkhaÓaÑ bhavati.
Puna caparaÑ bhikkhave mahÈpurisassa heÔÔhÈpÈdatalesu cakkÈni jÈtÈni
honti sahassÈrÈni sanemikÈni sanÈbhikÈni sabbÈkÈraparip|rÈni3,
______________________________________________________________
1. Bhadanteti (SÊ, SyÈ, I)
2. VivaÔacchado (SyÈ, Ka), vivattacchado (SÊ, I)
3. SabbÈkÈraparip|rÈni suvibhattantarÈni (SÊ, I)
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yampi bhikkhave mahÈpurisassa heÔÔhÈpÈdatalesu cakkÈni jÈtÈni honti
sahassÈrÈni sanemikÈni sanÈbhikÈni sabbÈkÈraparip|rÈni, idampi bhikkhave
mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓaÑ bhavati.
Puna caparaÑ bhikkhave mahÈpuriso ÈyatapaÓhi hoti -pa- dÊgha~guli
hoti. MudutalunahatthapÈdo hoti. JÈlahatthapÈdo hoti. Ussa~khapÈdo hoti.
EÓija~gho hoti. ®hitakova anonamanto ubhohi pÈÓitalehi jaÓÓukÈni
parimasati parimajjati. Kosohitavatthaguyho hoti. SuvaÓÓavaÓÓo hoti
kaÒcanasannibhattaco. Sukhumacchavi hoti, sukhumattÈ chaviyÈ rajojallaÑ
kÈye na upalimpati. Ekekalomo hoti, ekekÈni lomÈni lomak|pesu jÈtÈni.
Uddhaggalomo hoti, uddhaggÈni lomÈni jÈtÈni nÊlÈni aÒjanavaÓÓÈni
kuÓÉalÈvaÔÔÈni1 dakkhiÓÈvaÔÔakajÈtÈni2. Brahmujugatto hoti. Sattussado hoti.
SÊhapubbaddhakÈyo hoti. CitantaraÑso3 hoti. NigrodhaparimaÓÉalo hoti,
yÈvatakvassa kÈyo tÈvatakvassa byÈmo, yÈvatakvassa byÈmo tÈvatakvassa
kÈyo. SamavaÔÔakkhandho hoti. RasaggasaggÊ hoti. SÊhahanu hoti.
CattÈlÊsadanto hoti. Samadanto hoti. AviraÄadanto hoti. SusukkadÈÔho hoti.
Pah|tajivho hoti. Brahmassaro hoti karavÊkabhÈÓÊ. AbhinÊlanetto hoti.
Gopakhumo hoti. UÓÓÈ bhamukantare jÈtÈ hoti odÈtÈ mudut|lasannibhÈ,
yampi bhikkhave mahÈpurisassa uÓÓÈ bhamukantare jÈtÈ hoti odÈtÈ
mudut|lasannibhÈ, idampi bhikkhave mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓaÑ
bhavati.
Puna caparaÑ bhikkhave mahÈpuriso uÓhÊsasÊso hoti, yampi bhikkhave
mahÈpuriso uÓhÊsasÊso hoti, idampi bhikkhave mahÈpurisassa
mahÈpurisalakkhaÓaÑ bhavati.
ImÈni kho tÈni bhikkhave dvattiÑsa mahÈpurisassa
mahÈpurisalakkhaÓÈni, yehi samannÈgatassa mahÈpurisassa dveva gatiyo
bhavanti anaÒÒÈ.
______________________________________________________________
1. KuÓÉalÈvattÈni (bah|su)
3. PitantaraÑso (SyÈ)

2. DakkhiÓÈvattakajÈtÈni (SÊ, SyÈ, I)
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Sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti cakkavattÊ -pa-. Sace kho pana agÈrasmÈ
anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchado.
ImÈni kho bhikkhave dvattiÑsa mahÈpurisassa mahÈpurisalakkhaÓÈni
bÈhirakÈpi isayo dhÈrenti, no ca kho te jÈnanti “imassa kammassa kaÔattÈ
idaÑ lakkhaÓaÑ paÔilabhatÊ”ti.
SuppatiÔÔhitapÈdatÈlakkhaÓaÑ (1)
201. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno daÄhasamÈdÈno ahosi
kusalesu dhammesu avatthitasamÈdÈno kÈyasucarite vacÊsucarite
manosucarite dÈnasaÑvibhÈge sÊlasamÈdÈne uposathupavÈse matteyyatÈya
petteyyatÈya sÈmaÒÒatÈya brahmaÒÒatÈya kule jeÔÔhÈpacÈyitÈya
aÒÒataraÒÒataresu ca adhikusalesu dhammesu. So tassa kammassa kaÔattÈ
upacitattÈ ussannattÈ vipulattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapajjati. So tattha aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi adhiggaÓhÈti dibbena
ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena
Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi
rasehi dibbehi phoÔÔhabbehi. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imaÑ
mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati. SuppatiÔÔhitapÈdo hoti, samaÑ pÈdaÑ
bh|miyaÑ nikkhipati, samaÑ uddharati, samaÑ sabbÈvantehi pÈdatalehi
bh|miÑ phusati.
202. So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ
janapadatthÈvariyappatto sattaratanasamannÈgato. TassimÈni satta ratanÈni
bhavanti, seyyathidaÑ, cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ
maÓiratanaÑ itthiratanaÑ gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ.
ParosahassaÑ kho panassa puttÈ bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ
parasenappamaddanÈ, so imaÑ pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ
akhilamanimittamakaÓÔakaÑ iddhaÑ phÊtaÑ khemaÑ sivaÑ nirabbudaÑ
adaÓÉena asatthena dhammena abhivijiya
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ajjhÈvasati. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. Akkhambhiyo1 hoti kenaci
manussabh|tena paccatthikena paccÈmittena. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati.
Sace kho pana agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti
SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchado. Buddho samÈno kiÑ labhati.
Akkhambhiyo hoti abbhantarehi vÈ bÈhirehi vÈ paccatthikehi paccÈmittehi
rÈgena vÈ dosena vÈ mohena vÈ samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ
mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ. Buddho samÈno idaÑ labhati.
EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
203. TatthetaÑ vuccati–
Sacce ca dhamme ca dame ca saÑyame,
SoceyyasÊlÈlayuposathesu ca.
DÈne ahiÑsÈya asÈhase rato,
DaÄhaÑ samÈdÈya samattamÈcari2.
So tena kammena divaÑ samakkami3,
SukhaÒca khiÉÉÈratiyo ca anvabhi4.
Tato cavitvÈ punarÈgato idha,
Samehi pÈdehi phusÊ vasundharaÑ.
ByÈkaÑsu veyyaÒjanikÈ samÈgatÈ,
SamappatiÔÔhassa na hoti khambhanÈ.
Gihissa vÈ pabbajitassa vÈ puna5,
TaÑ lakkhaÓaÑ bhavati tadatthajotakaÑ.
Akkhambhiyo hoti agÈramÈvasaÑ,
ParÈbhibh| sattubhi nappamaddano.
Manussabh|tenidha hoti kenaci,
Akkhambhiyo tassa phalena kammuno.
______________________________________________________________
1. Avikkhambhiyo (SÊ, I)
4. AÑnvabhi (®ÊkÈ)

2. SamantamÈcari (SyÈ, Ka)

3. Apakkami (SyÈ, Ka)
5. Pana (SyÈ)
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Sace ca pabbajjamupeti tÈdiso,
NekkhammachandÈbhirato vicakkhaÓo.
Aggo na so gacchati jÈtu khambhanaÑ,
Naruttamo esa hi tassa dhammatÈti.
PÈdatalacakkalakkhaÓaÑ (2)
204. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno bahujanassa sukhÈvaho
ahosi, ubbega-uttÈsabhayaÑ apanuditÈ, dhammikaÒca rakkhÈvaraÓaguttiÑ
saÑvidhÈtÈ, saparivÈraÒca dÈnaÑ adÈsi. So tassa kammassa kaÔattÈ
upacitattÈ ussannattÈ vipulattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapajjati -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samano imaÑ
mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati. HeÔÔhÈpÈdatalesu cakkÈni jÈtÈni honti
sahassÈrÈni sanemikÈni sanÈbhikÈni sabbÈkÈraparip|rÈni suvibhattantarÈni.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. MahÈparivÈro hoti mahÈssa honti
parivÈrÈ brÈhmaÓagahapatikÈ negamajÈnapadÈ gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔhÈ
dovÈrikÈ amaccÈ pÈrisajjÈ rÈjÈno bhogiyÈ kumÈrÈ. RÈjÈ samÈno idaÑ
labhati. Sace agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti
SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchado. Buddho samÈno kiÑ labhati.
MahÈparivÈro hoti, mahÈssa honti parivÈrÈ bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ
upÈsikÈyo devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ. Buddho samÈno idaÑ
labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
205. TatthetaÑ vuccati–
Pure puratthÈ purimÈsu jÈtisu,
Manussabh|to bahunaÑ sukhÈvaho.
Ubbhega-uttÈsabhayÈpan|dano,
GuttÊsu rakkhÈvaraÓesu ussuko.
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So tena kammena divaÑ samakkami,
SukhaÒca khiÉÉÈratiyo ca anvabhi.
Tato cavitvÈ punarÈgato idha,
CakkÈni pÈdesu duvesu vindati.
SamantanemÊni sahassarÈni ca,
ByÈkaÑsu veyyaÒjanikÈ samÈgatÈ.
DisvÈ kumÈraÑ satapuÒÒalakkhaÓaÑ,
ParivÈravÈ hessati sattumaddano.
TathÈ hi cakkÈni samantenemini,
Sace na pabbajjamupeti tÈdiso.
Vatteti cakkaÑ pathaviÑ pasÈsati,
TassÈnuyantÈdha1 bhavanti khattiyÈ.
MahÈyasaÑ saÑparivÈrayanti naÑ,
Sace ca pabbajjamupeti tÈdiso.
NekkhammachandÈbhirato vicakkhaÓo,
DevÈ manussÈsurasakkarakkhÈsÈ2.
GandhabbanÈgÈ vihagÈ catuppadÈ,
AnuttaraÑ devamanussap|jitaÑ,
MahÈyasaÑ saÑparivÈrayanti nanti.
ŒyatapaÓhitÈditilakkhaÓaÑ (3-5)

206. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato ahosi nihitadaÓÉo nihitasattho lajjÊ dayÈpanno,
sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ vihÈsi. So tassa kammassa kaÔattÈ upacitattÈ
ussannattÈ vipulattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imÈni tÊÓi
mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati. ŒyatapaÓhi ca hoti dÊgha~guli ca
brahmujugatto ca.
______________________________________________________________
1. TassÈnuyuttÈ idha (SÊ, I), tassÈnuyantÈ idha (SyÈ, Ka)
2. SattarakkhasÈ (Ka) SÊ-SyÈ-aÔÔhakathÈ oloketabbÈ.
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So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. DÊghÈyuko hoti ciraÔÔhitiko,
dÊghamÈyuÑ pÈleti, na sakkÈ hoti antarÈ jÊvitÈ voropetuÑ kenaci
manussabh|tena paccatthikena paccÈmittena. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-.
Buddho samÈno kiÑ labhati. DÊghÈyuko hoti ciraÔÔhitiko, dÊghamÈyuÑ
pÈleti, na sakkÈ hoti antarÈ jÊvitÈ voropetuÑ paccatthikehi paccÈmittehi
samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ
lokasmiÑ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
207. TatthetaÑ vuccati–
MÈraÓavadhabhayattano1 viditvÈ,
PaÔivirato paraÑ mÈraÓÈyahosi.
Tena sucaritena saggamagamÈ2,
SukataphalavipÈkamanubhosi.
Caviya punaridhÈgato samÈno,
PaÔilabhati idha tÊÓi lakkhaÓÈni.
Bhavati vipuladÊghapÈsaÓhiko,
BrahmÈva suju subho sujÈtagatto.
Subhujo susu susaÓÔhito sujÈto,
Mudutaluna~guliyassa honti.
DÊghÈ tÊbhi purisavaraggalakkhaÓehi,
CirayapanÈya3 kumÈramÈdisanti.
Bhavati yadi gihÊ ciraÑ yapeti,
CirataraÑ pabbajati yadi tato hi.
YÈpayati ca vasiddhibhÈvanÈya,
Iti dÊghÈyukatÈya taÑ nimittanti.
______________________________________________________________
1. MaraÓavadhabhayattano (SÊ, I, Ka), maraÓavadhabhayamattano (SyÈ)
2. Tena so sucaritena saggamagamÈsi (SyÈ)

3. CirayÈpanÈya (SyÈ)
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SattussadatÈlakkhaÓaÑ (6)

208. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno dÈtÈ ahosi paÓÊtÈnaÑ
rasitÈnaÑ khÈdanÊyÈnaÑ bhojanÊyÈnaÑ sÈyanÊyÈnaÑ lehanÊyÈnaÑ pÈnÈnaÑ.
So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imaÑ
mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati. Sattussado hoti, sattassa ussadÈ honti,
ubhosu hattesu ussadÈ honti, ubhosu pÈdesu ussadÈ honti, ubhosu
aÑsak|Ôesu ussadÈ honti, khandhe ussado hoti.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. LÈbhÊ hoti paÓÊtÈnaÑ rasitÈnaÑ
khÈdanÊyÈnaÑ bhojanÊyÈnaÑ sÈyanÊyÈnaÑ lehanÊyÈnaÑ pÈnÈnaÑ. RÈjÈ
samÈno idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati. LÈbhÊ hoti
paÓÊtÈnaÑ rasitÈnaÑ khÈdanÊyÈnaÑ bhojanÊyÈnaÑ sÈyanÊyÈnaÑ
lehanÊyÈnaÑ pÈnÈnaÑ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ
avoca.
209. TatthetaÑ vuccati–
Khajjabhojjamatha leyya sÈyiyaÑ,
UttamaggarasadÈyako ahu.
Tena so sucaritena kammunÈ,
Nandane ciramabhippamodati.
Satta cussade idhÈdhigacchati,
HatthapÈdamudutaÒca vindati.
Œhu byaÒjananimittakovidÈ,
KhajjabhojjarasalÈbhitÈya naÑ.
YaÑ gihissapi1 tadatthajotakaÑ,
Pabbajampi ca tadÈdhigacchati.
KhajjabhojjarasalÈbhiruttamaÑ,
Œhu sabbagihibandhanacchidanti.
______________________________________________________________
1. Na taÑ gihissÈpi (SyÈ)
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KaracaraÓamudujÈlatÈlakkhaÓÈni (7-8)
210. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno cat|hi sa~gahavatth|hi
janaÑ sa~gÈhako ahosi dÈnena peyyavajjena1 atthacariyÈya samÈnattatÈya.
So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imÈni
dve mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati. MudutalunahatthapÈdo ca hoti
jÈlahatthapÈdo ca.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. Susa~gahitaparijano hoti,
susa~gahitÈssa honti brÈhmaÓagahapatikÈ negamajÈnapÈdÈ
gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔhÈ dovÈrikÈ amaccÈ pÈrisajjÈ rÈjÈno bhogiyÈ
kumÈrÈ. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati. Buddho samÈno kiÑ labhati.
Susa~gahitaparijano hoti, susa~gahitÈssa honti bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ
upÈsikÈyo devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ. Buddho samÈno idaÑ
labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
211. TatthetaÑ vuccati–
DÈnampi catthacariyataÒca2,
PiyavÈditaÒca samÈnattataÒca3.
Kariyacariyasusa~gahaÑ bah|naÑ,
Anavamatena guÓena yÈti saggaÑ.
Caviya punaridhÈgato samÈno,
KaracaraÓamudutaÒca jÈlino ca.
AtirucirasuvaggudassaneyyaÑ,
PaÔilabhati daharo susu kumÈro.
______________________________________________________________
1. PiyavÈcena (SyÈ, Ka)

2. DÈnampi ca atthacariyatampi ca (SÊ, I)

3. PiyavadataÒca samÈnachandataÒca (SÊ, I)
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Bhavati parijanassavo vidheyyo,
MahimaÑ Èvasito susa~gahito.
Piyavad| hitasukhataÑ jigÊsamÈno1,
AbhirucitÈni guÓÈni Ècarati.
Yadi ca jahati sabbakÈmabhogaÑ,
Kathayati dhammakathaÑ Jino janassa.
VacanapaÔikarassÈbhippasannÈ,
SutvÈna dhammÈnudhammamÈcarantÊti.
Ussa~khapÈda-uddhaggalomatÈlakkhaÓÈni (9-10)

212. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno2 atth|pasaÑhitaÑ
dhamm|pasaÑhitaÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ ahosi, bahujanaÑ nidaÑsesi, pÈÓÊnaÑ
hitasukhÈvaho dhammayÈgÊ. So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto
itthattaÑ Ègato samÈno imÈni dve mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati.
Ussa~khapÈdo ca hoti uddhaggalomo ca.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. Aggo ca hoti seÔÔho ca pÈmokkho
ca uttamo ca pavaro ca kÈmabhogÊnaÑ. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-.
Buddho samÈno kiÑ labhati. Aggo ca hoti seÔÔho ca pÈmokkho ca uttamo ca
pavaro ca sabbasattÈnaÑ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ
BhagavÈ avoca.
213. TatthetaÑ vuccati–
AtthadhammasahitaÑ3 pure giraÑ,
ErayaÑ bahujanaÑ nidaÑsayi.
PÈÓinaÑ hitasukhÈvaho ahu,
DhammayÈgamayajÊ4 amaccharÊ.
______________________________________________________________
1. JigiÑsamÈno (SÊ, SyÈ, I)
2. SamÈno bahuno janassa (SÊ, I)
3. AtthadhammasaÑhitaÑ (Ka-SÊ, I), atthadhammupasaÑhitaÑ (Ka)
4. DhammayÈgaÑ assaji (Ka)
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Tena so sucaritena kammunÈ,
SuggatiÑ vajati tattha modati.
LakkhaÓÈni ca duve idhÈgato,
UttamappamukhatÈya1 vindati.
UbbhamuppatitalomavÈ saso,
PÈdagaÓÔhirahu sÈdhusaÓÔhitÈ.
MaÑsalohitÈcitÈ tacotthatÈ,
UparicaraÓasobhanÈ2 ahu.
GehamÈvasati ce tathÈvidho,
AggataÑ vajati kÈmabhoginaÑ.
Tena uttaritaro na vijjati,
JambudÊpamabhibhuyya iriyati.
Pabbajampi ca anomanikkamo,
AggataÑ vajati sabbapÈÓinaÑ.
Tena uttaritaro na vijjati,
Sabbalokamabhibhuyya viharatÊti.
EÓija~ghalakkhaÓaÑ (11)
214. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno sakkaccaÑ vÈcetÈ ahosi
sippaÑ vÈ vijjaÑ vÈ caraÓaÑ vÈ kammaÑ vÈ “kinti me khippaÑ
vijÈneyyuÑ, khippaÑ paÔipajjeyyuÑ, na ciraÑ kilisseyyun”ti. So tassa
kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imaÑ
mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati. EÓija~gho hoti.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. YÈni tÈni rÈjÈrahÈni rÈja~gÈni
rÈj|pabhogÈni rÈjÈnucchavikÈni, tÈni khippaÑ labhati. RÈjÈ samÈno idaÑ
labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati.
______________________________________________________________
1. UttamasukhatÈya (SyÈ), uttamapamukkhatÈya (Ka)
2. UparijÈnusobhanÈ (SyÈ), upari ca pana sobhanÈ (SÊ, I)
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YÈni tÈni samaÓÈrahÈni samaÓa~gÈni samaÓ|pabhogÈni
samaÓÈnucchavikÈni, tÈni khippaÑ paÔilabhati. Buddho samÈno idaÑ
labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
215. TatthetaÑ vuccati–
Sippesu vijjÈcaraÓesu kammesu1,
KathaÑ vijÈneyyuÑ2 lahunti icchati.
Yad|paghÈtÈya na hoti kassaci,
VÈceti khippaÑ na ciraÑ kilissati.
TaÑ kammaÑ katvÈ kusalaÑ sukhudrayaÑ3,
Ja~ghÈ manuÒÒÈ labhate susaÓÔhitÈ.
VaÔÔÈ sujÈtÈ anupubbamuggatÈ,
UddhaggalomÈ sukhumattacotthatÈ.
EÓeyyaja~ghoti tamÈhu puggalaÑ,
SampattiyÈ khippamidhÈhu lakkhaÓaÑ.
GehÈnulomÈni yadÈbhika~khati,
ApabbajaÑ khippamidhÈdhigacchati.
Sace ca pabbajjamupeti tÈdiso,
NekkhammachandÈbhirato vicakkhaÓo.
Anucchavikassa yadÈnulomikaÑ,
TaÑ vindati khippamanomavikkamo4 ti.
SukhumacchavilakkhaÓaÑ (12)
216. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ
upasa~kamitvÈ paripucchitÈ ahosi “kiÑ bhante kusalaÑ kiÑ akusalaÑ, kiÑ
sÈvajjaÑ kiÑ anavajjaÑ, kiÑ sevitabbaÑ kiÑ na sevitabbaÑ, kiÑ me
karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya assa, kiÑ vÈ pana me
karÊyamÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya
______________________________________________________________
1. Kammasu (SÊ, I)
3. SukhindriyaÑ (Ka)

2. VijÈneyya (SÊ, I), vijÈneyyu (SyÈ)
4. Nikkamo (SÊ, SyÈ, I)
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sukhÈya assÈ”ti. So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato
samÈno imaÑ mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati. Sukhumacchavi hoti,
sukhumattÈ chaviyÈ rajojallaÑ kÈye na upalimpati.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. MahÈpaÒÒo hoti, nÈssa hoti koci
paÒÒÈya sadiso vÈ seÔÔho vÈ kÈmabhogÊnaÑ. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-.
Buddho samÈno kiÑ labhati. MahÈpaÒÒo hoti puthupaÒÒo hÈsapaÒÒo1
javanapaÒÒo tikkhapaÒÒo nibbedhikapaÒÒo, nÈssa hoti koci paÒÒÈya sadiso
vÈ seÔÔho vÈ sabbasattÈnaÑ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ
BhagavÈ avoca.
217. TatthetaÑ vuccati–
Pure puratthÈ purimÈsu jÈtisu,
AÒÒÈtukÈmo paripucchitÈ ahu.
Suss|sitÈ pabbajitaÑ upÈsitÈ,
Atthantaro atthakathaÑ nisÈmayi.
PaÒÒÈpaÔilÈbhagatena2 kammunÈ,
Manussabh|to sukhumacchavÊ ahu.
ByÈkaÑsu uppÈdanimittakovidÈ,
SukhumÈni atthÈni avecca dakkhiti.
Sace na pabbajjamupeti tÈdiso,
Vatteti cakkaÑ pathaviÑ pasÈsati.
AtthÈnusiÔÔhÊsu pariggahesu ca,
Na tena seyyo sadiso ca vijjati.
Sace ca pabbajjamupeti tÈdiso,
NekkhammachandÈbhirato vicakkhaÓo.
PaÒÒÈvisiÔÔhaÑ labhate anuttaraÑ,
Pappoti bodhiÑ varabh|rimedhasoti.
______________________________________________________________
1. HÈsupaÒÒo (SÊ, I)

2. PaÒÒÈpaÔilÈbhakatena (SÊ, I) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
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SuvaÓÓavaÓÓalakkhaÓaÑ (13)
218. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ

purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno akkodhano ahosi
anupÈyÈsabahulo, bahumpi vutto samÈno nÈbhisajji na kuppi na byÈpajji na
patitthÊyi, na kopaÒca dosaÒca appaccayaÒca pÈtvÈkÈsi. DÈtÈ ca ahosi
sukhumÈnaÑ mudukÈnaÑ attharaÓÈnaÑ pÈvuraÓÈnaÑ1 khomasukhumÈnaÑ
kappÈsikasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ. So tassa
kammassa kaÔattÈ upacitattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imaÑ
mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati. SuvaÓÓavaÓÓo hoti kaÒcanasannibhattaco.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. LÈbhÊ hoti sukhumÈnaÑ
mudukÈnaÑ attharaÓÈnaÑ pÈvuraÓÈnaÑ khomasukhumÈnaÑ
kappÈsikasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ. RÈjÈ
samÈno idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati. LÈbhÊ hoti
sukhumÈnaÑ mudukÈnaÑ attharaÓÈnaÑ pÈvuraÓÈnaÑ khomasukhumÈnaÑ
kappÈsikasukhumÈnaÑ koseyyasukhumÈnaÑ kambalasukhumÈnaÑ. Buddho
samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
219. TatthetaÑ vuccati–
AkkodhaÒca adhiÔÔhahi adÈsi2,
DÈnaÒca vatthÈni sukhumÈni succhavÊni.
Purimatarabhave Ôhito abhivissaji,
Mahimiva suro abhivassaÑ.
TaÑ katvÈna ito cuto dibbaÑ,
Upapajji3 sukataphalavipÈkamanubhutvÈ.
Kanakatanusannibho idhÈbhibhavati,
Suravarataroriva indo.
______________________________________________________________
1. PÈpuraÓÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I)

2. AdÈsi ca (SÊ, I)

3. Upapajja (SÊ, I)
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GehaÒcÈvasati naro apabbajja,
MicchaÑ mahatimahiÑ anusÈsati1.
Pasayhasahidha sattaratanaÑ2,
PaÔilabhati vimala3 sukhumacchaviÑ suciÒca.
LÈbhÊ acchÈdanavatthamokkhapÈvuraÓÈnaÑ,
Bhavati yadi anÈgÈriyataÑ upeti.
Sahito4 purimakataphalaÑ anubhavati.
Na bhavati katassa panÈsoti.
KosohitavatthaguyhalakkhaÓaÑ (14)
220. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno cirappanaÔÔhe
sucirappavÈsino ÒÈtimitte suhajje sakhino samÈnetÈ ahosi. MÈtarampi
puttena samÈnetÈ ahosi, puttampi mÈtarÈ samÈnetÈ ahosi, pitarampi puttena
samÈnetÈ ahosi, puttampi pitarÈ samÈnetÈ ahosi, bhÈtarampi bhÈtarÈ
samÈnetÈ ahosi, bhÈtarampi bhaginiyÈ samÈnetÈ ahosi, bhaginimpi bhÈtarÈ
samÈnetÈ ahosi, bhaginimpi bhaginiyÈ samÈnetÈ ahosi, sama~gÊkatvÈ5 ca
abbhanumoditÈ ahosi. So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ
Ègato samÈno imaÑ mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati. Kosohitavatthaguyho
hoti.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. Pah|taputto hoti, parosahassaÑ
kho panassa puttÈ bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ parasenappamaddanÈ. RÈjÈ
samÈno idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati. Pah|taputto hoti,
anekasahassaÑ kho panassa puttÈ bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ
parasenappamaddanÈ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ
avoca.
______________________________________________________________
1. PasÈsati (SyÈ)
3. Vipula (SyÈ), vipulaÑ (SÊ, I)
5. SamaggiÑ katvÈ (SÊ, SyÈ, I)

2. Pasayha abhivasana-varataraÑ (SÊ, I)
4. Suhita (SyÈ), sa hi (SÊ, I)

132

PÈthikavaggapÈÄi
221. TatthetaÑ vuccati–
Pure puratthÈ purimÈsu jÈtisu,
CirappanaÔÔhe sucirappavÈsino.
©ÈtÊ suhajje sakhino samÈnayi,
Sama~gikatvÈ anumoditÈ ahu.
So tena1 kammena divaÑ samakkami,
SukhaÒca khiÉÉÈratiyo ca anvabhi.
Tato cavitvÈ punarÈgato idha,
KosohitaÑ vindati vatthachÈdiyaÑ.
Pah|taputto bhavatÊ tathÈvidho,
ParosahassaÑ ca2 bhavanti atrajÈ.
S|rÈ ca vÊrÈ ca3 amittatÈpanÈ,
Gihissa pÊtiÑjananÈ piyaÑvadÈ.
Bah|tarÈ pabbajitassa iriyato,
Bhavanti puttÈ vacanÈnusÈrino.
Gihissa vÈ pabbajitassa vÈ puna,
TaÑ lakkhaÓaÑ jÈyati tadatthajotakanti.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
_____
ParimaÓÉasa-anonamajaÓÓuparimasanalakkhaÓÈni (15-16)
222. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ

purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno mahÈjanasa~gahaÑ4
samekkhamÈno5 samaÑ jÈnÈti sÈmaÑ jÈnÈti, purisaÑ jÈnÈti purisavisesaÑ
jÈnÈti “ayamidamarahati ayamidamarahatÊ”ti. Tattha tattha purisavisesakaro
ahosi. So tasssa kammassa kaÔattÈ-pa- So tato cuto
______________________________________________________________
1. Sa tena (Ka)
2. Parosahassassa (SÊ, I)
4. MahÈjanasa~gÈhakaÑ (Ka)

3. S|rÈ ca vÊra~gar|pÈ (Ka)
5. SamapekkhamÈno (Ka)

7. LakkhaÓasutta
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itthattaÑ Ègato samÈno imÈni dve mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati.
NigrodhaparimaÓÉalo ca hoti, Ôhitakoyeva ca anonamanto ubhohi pÈÓitalehi
jaÓÓukÈni parimasati parimajjati.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. AÉÉho hoti mahaddhano
mahÈbhogo pah|tajÈtar|parajato pah|tavitt|pakaraÓo pah|tadhanadhaÒÒo
paripuÓÓakosakoÔÔhÈgÈro. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno
kiÑ labhati. AÉÉho hoti mahaddhano mahÈbhogo. TassimÈni dhanÈni honti,
seyyathidaÑ saddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ hiridhanaÑ ottappadhanaÑ
sutadhanaÑ cÈgadhanaÑ paÒÒÈdhanaÑ. Buddho samÈno idaÑ labhati.
EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
223. TatthetaÑ vuccati–
Tuliya paÔivicaya cintayitvÈ,
MahÈjanasa~gahanaÑ1 samekkhamÈno.
Ayamidamarahati tattha tattha,
Purisavisesakaro pure ahosi.
MahiÑ ca pana2 Ôhito anonamanto,
Phusati karehi ubhohi jaÓÓukÈni.
MahiruhaparimaÓÉalo ahosi,
SucaritakammavipÈkasesakena.
BahuvividhanimittalakkhaÓaÒÒ|,
AtinipuÓÈ manujÈ byÈkariÑsu.
BahuvividhÈ gihÊnaÑ arahÈni,
PaÔilabhati daharo susu kumÈro.
Idha ca mahÊpatissa kÈmabhogÊ,
Gihipatir|pakÈ bah| bhavanti.
Yadi ca jahati sabbakÈmabhogaÑ,
Labhati anuttaraÑ uttamadhanagganti.
______________________________________________________________
1. MahÈjanaÑ sa~gÈhakaÑ (Ka)

2. SamÈ ca pana (SyÈ), sa hi ca pana (SÊ, I)
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SÊhapubbaddhakÈyÈditilakkhaÓaÑ (17-19)

224. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno bahujanassa atthakÈmo
ahosi hitakÈmo phÈsukÈmo yogakkhemakÈmo “kintime saddhÈya
vaÉÉheyyuÑ, sÊlena vaÉÉheyyuÑ, sutena vaÉÉheyyuÑ1, cÈgena
vaÉÉheyyuÑ, dhammena vaÉÉheyyuÑ, paÒÒÈya vaÉÉheyyuÑ,
dhanadhaÒÒena vaÉÉheyyuÑ, khettavatthunÈ vaÉÉheyyuÑ,
dvipadacatuppadehi vaÉÉheyyuÑ, puttadÈrehi vaÉÉheyyuÑ,
dÈsakammakaraporisehi vaÉÉheyyuÑ, ÒÈtÊhi vaÉÉheyyuÑ, mittehi
vaÉÉheyyuÑ, bandhavehi vaÉÉheyyun”ti. So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So
tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imÈni tÊÓi mahÈpurisalakkhaÓÈni
paÔilabhati, sÊhapubbaddhakÈyo ca hoti citantaraÑso ca samavaÔÔakkhandho
ca.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. AparihÈnadhammo hoti, na
parihÈyati dhanadhaÒÒena khettavatthunÈ dvipadacatuppadehi puttadÈrehi
dÈsakammakaraporisehi ÒÈtÊhi mittehi bandhavehi, na parihÈyati
sabbasampattiyÈ. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ
labhati. AparihÈnadhammo hoti, na parihÈyati saddhÈya sÊlena sutena cÈgena
paÒÒÈya, na parihÈyati sabbasampattiyÈ. Buddho samÈno idaÑ labhati.
EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
225. TatthetaÑ vuccati–
SaddhÈya sÊlena sutena buddhiyÈ,
CÈgena dhammena bah|hi sÈdhuhi.
Dhanena dhaÒÒena ca khettavatthunÈ,
Puttehi dÈrehi catuppadehi ca.
©ÈtÊhi mittehi ca bandhavehi ca,
Balena vaÓÓena sukhena c|bhayaÑ.
KathaÑ na hÈyeyyuÑ pareti icchati,
Atthassa middhÊ ca2 panÈbhika~khati.
______________________________________________________________
1. Sutena vaÉÉheyyuÑ, buddhiyÈ vaÉÉheyyuÑ (SyÈ)
2. IdaÑ samiddhaÒca (Ka), addhaÑ samiddhaÒca (SyÈ)
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Sa sÊhapubbaddhasusaÓÔhito ahu,
SamavaÔÔakhandho ca citantaraÑso.
Pubbe suciÓÓena katena kammunÈ,
AhÈniyaÑ pubbanimittamassa taÑ.
GihÊpi dhaÒÒena dhanena vaÉÉhati,
Puttehi dÈrehi catuppadehi ca.
AkiÒcano pabbajito anuttaraÑ,
Pappoti bodhiÑ asahÈnadhammatanti1.
RasaggasaggitÈlakkhaÓaÑ (20)
226. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno sattÈnaÑ aviheÔhakajÈtiko
ahosi pÈÓinÈ vÈ leÉÉunÈ vÈ daÓÉena vÈ satthena vÈ. So tassa kammassa
kaÔattÈ upacitattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imaÑ
mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati, rasaggasaggÊ hoti, uddhaggÈssa
rasaharaÓÊyo gÊvÈya jÈtÈ honti samÈbhivÈhiniyo2.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. AppÈbÈdho hoti appÈta~ko
samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya. RÈjÈ samÈno
idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati. AppÈbÈdho hoti appÈta~ko
samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya majjhimÈya
padhÈnakkhamÈya. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ
avoca.
227. TatthetaÑ vuccati–
Na pÈÓidaÓÉehi panÈtha leÉÉunÈ,
Satthena vÈ maraÓavadhena3 vÈ pana.
UbbÈdhanÈya paritajjanÈya vÈ,
Na heÔhayÊ janatamaheÔhako ahu.
______________________________________________________________
1. SambodhimahÈnadhammatanti (SyÈ, Ka) tÊkÈ oloketabbÈ.
2. SamavÈharasaharaÓiyo (SyÈ)
3. MÈraÓavadhena (Ka)
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Teneva so sugatimupecca modati,
SukhapphalaÑ kariya sukhÈni vindati.
SamojasÈ1 rasaharaÓÊ susaÓÔhitÈ,
IdhÈgato labhati rasaggasaggitaÑ.
TenÈhu naÑ atinipuÓÈ vicakkhaÓÈ,
AyaÑ naro sukhabahulo bhavissati.
Gihissa vÈ pabbajitassa vÈ puna2,
TaÑ lakkhaÓaÑ bhavati tadatthajotakanti.
AbhinÊlanetta-gopakhumalakkhaÓÈni (21-22)

228. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno na ca visaÔaÑ, na ca visÈci3,
na ca pana viceyya pekkhitÈ, ujuÑ tathÈ pasaÔamujumano, piyacakkhunÈ
bahujanaÑ udikkhitÈ ahosi. So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto
itthattaÑ Ègato samÈno imÈni dve mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati,
abhinÊlanetto ca hoti gopakhumo ca.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. Piyadassano hoti bahuno janassa,
piyo hoti manÈpo brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ negamajÈnapadÈnaÑ
gaÓakamahÈmattÈnaÑ anÊkaÔÔhÈnaÑ dovÈrikÈnaÑ amaccÈnaÑ pÈrisajjÈnaÑ
rÈj|naÑ bhogiyÈnaÑ kumÈrÈnaÑ. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-. Buddho
samÈno kiÑ labhati. Piyadassano hoti bahuno janassa, piyo hoti manÈpo
bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ upasikÈnaÑ devÈnaÑ manussÈnaÑ
asurÈnaÑ nÈgÈnaÑ gandhabbÈnaÑ. Buddho samÈno idaÑ labhati.
EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
229. TatthetaÑ vuccati–
Na ca visaÔaÑ na ca visÈci4, na ca pana viceyyapekkhitÈ.
UjuÑ tathÈ pasaÔamujumano, piyacakkhunÈ bahujanaÑ udikkhitÈ.
______________________________________________________________
1. SampajjasÈ (SÊ, I), pÈmuÒjasÈ (SyÈ), sÈmaÒca sÈ (Ka) 2. Pana (SyÈ)
3. Na ca visÈcitaÑ (SÊ, I), na ca visÈvi (SyÈ)
4. VisÈcitaÑ (SÊ, I), visÈvi (SyÈ)
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SugatÊsu so phalavipÈkaÑ,
Anubhavati tattha modati.
Idha ca pana bhavati gopakhumo,
AbhinÊlanettanayano sudassano.
Abhiyogino ca nipuÓÈ,
Bah| pana nimittakovidÈ.
SukhumanayanakusalÈ manujÈ,
Piyadassanoti abhiniddisanti naÑ.
Piyadassano gihÊpi santo ca,
Bhavati bahujanapiyÈyito.
Yadi ca na bhavati gihÊ samaÓo hoti,
Piyo bah|naÑ sokanÈsanoti.
UÓhÊsasÊsalakkhaÓaÑ (23)
230. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno bahujanapubba~gamo ahosi
kusalesu dhammesu bahujanapÈmokkho kÈyasucarite vacÊsucarite
manosucarite dÈnasaÑvibhÈge sÊlasamÈdÈne uposathupavÈse matteyyatÈya
petteyyatÈya sÈmaÒÒatÈya brahmaÒÒatÈya kule jeÔÔhÈpacÈyitÈya
aÒÒataraÒÒataresu ca adhikusalesu dhammesu. So tassa kammassa kaÔattÈ
-pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imaÑ mahÈpurisalakkhaÓaÑ
paÔilabhati, uÓhÊsasÊso hoti.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. MahÈssa jano anvÈyiko hoti,
brÈhmaÓagahapatikÈ negamajÈnapadÈ gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔha dovÈrikÈ
amaccÈ pÈrisajjÈ rÈjÈno bhogiyÈ kumÈrÈ. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-.
Buddho samÈno kiÑ labhati. MahÈssa jano anvÈyiko hoti, bhikkh|
bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ.
Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
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231. TatthetaÑ vuccati–
Pubba~gamo sucaritesu ahu,
Dhammesu dhammacariyÈbhirato.
AnvÈyiko bahujanassa ahu,
Saggesu vedayittha puÒÒaphalaÑ.
VeditvÈ so sucaritassa phalaÑ,
UÓhÊsasÊsattamidhajjhagamÈ.
ByÈkaÑsu byaÒjananimittadharÈ,
Pubba~gamo bahujanaÑ hessati.
PaÔibhogiyÈ manujesu idha,
Pubbeva tassa abhiharanti tadÈ.
Yadi khattiyo bhavati bh|mipati,
PaÔihÈrakaÑ bahujane labhati.
Atha cepi pabbajati so manujo,
Dhammesu hoti paguÓo visavÊ.
TassÈnusÈsaniguÓÈbhirato,
AnvÈyiko bahujano bhavatÊti.
EkekalomatÈ-uÓÓÈlakkhaÓÈni (24-25)

232. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno musÈvÈdaÑ pahÈya
musÈvÈdÈ paÔivirato ahosi, saccavÈdÊ saccasandho theto paccayiko
avisaÑvÈdako lokassa. So tassa kammassa kaÔattÈ upacitattÈ -pa-. So tato
cuto itthattaÑ Ègato samÈno imÈni dve mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati,
ekekalomo ca hoti, uÓÓÈ ca bhamukantare jÈtÈ hoti odÈtÈ mudut|lasannibhÈ.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. MahÈssa jano upavattati,
brÈhmaÓagahapatikÈ negamajÈnapadÈ gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔhÈ dovÈrikÈ
amaccÈ pÈrisajjÈ rÈjÈno bhogiyÈ kumÈrÈ.
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RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati. MahÈssa jano
upavattati, bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo devÈ manussÈ asurÈ
nÈgÈ gandhabbÈ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
233. TatthetaÑ vuccati–
SaccappaÔiÒÒo purimÈsu jÈtisu,
AdvejjhavÈco alikaÑ vivajjayi.
Na so visaÑvÈdayitÈpi kassaci,
Bh|tena tacchena tathena bhÈsayi1.
SetÈ susukkÈ mudut|lasannibhÈ,
UÓÓÈ sujÈtÈ2 bhamukantare ahu.
Na lomak|pesu duve ajÈyisuÑ,
Ekekalom|pacita~gavÈ ahu.
TaÑ lakkhaÓaÒÒ| bahavo samÈgatÈ,
ByÈkaÑsu uppÈdanimittakovidÈ.
UÓÓÈ ca lomÈ ca yathÈ susaÓÔhitÈ,
UpavattatÊ ÊdisakaÑ bahujjano.
Gihimpi santaÑ upavattatÊ jano,
Bahu puratthÈpakatena kammunÈ.
AkiÒcanaÑ pabbajitaÑ anuttaraÑ,
BuddhaÑpi santaÑ upavattati janoti.
CattÈlÊsa-aviraÄadantalakkhaÓÈni (26-27)
234. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno pisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato ahosi, ito sutvÈ na amutra akkhÈtÈ imesaÑ
bhedÈya, amutra vÈ sutvÈ na imesaÑ akkhÈtÈ am|saÑ
______________________________________________________________
1. Tosayi (SÊ, I)

2. UÓÓÈssa jÈtÈ (Ka-SÊ)
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bhedÈya, iti bhinnÈnaÑ vÈ sandhÈtÈ, sahitÈnaÑ vÈ anuppadÈtÈ,
samaggÈrÈmo samaggarato samagganandÊ samaggakaraÓiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ
ahosi. So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno
imÈni dve mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati, cattÈlÊsadanto ca hoti
aviraÄadanto ca.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. Abhejjapariso hoti, abhejjÈssa
honti parisÈ, brÈhmaÓagahapatikÈ negamajÈnapadÈ gaÓakamahÈmattÈ
anÊkaÔÔhÈ dovÈrikÈ amaccÈ pÈrisajjÈ rÈjÈno bhogiyÈ kumÈrÈ. RÈjÈ samÈno
idaÑ labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati. Abhejjapariso hoti,
abhejjÈssa honti parisÈ, bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo devÈ
manussÈ asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ
BhagavÈ avoca.
235. TatthetaÑ vuccati–
Vebh|tiyaÑ sahitabhedakÈriÑ,
BhedappavaÉÉhanavivÈdakÈriÑ.
KalahappavaÉÉhana-akiccakÈriÑ,
SahitÈnaÑ bhedajananiÑ na bhaÓi.
AvivÈdavaÉÉhanakariÑ sugitaÑ,
BhinnÈnusandhijananiÑ abhaÓi.
KalahaÑ janassa panudÊ sama~gÊ,
Sahitehi nandati pamodati ca.
SugatÊsu so phalavipÈkaÑ,
Anubhavati tattha modati.
DantÈ idha honti aviraÄÈ sahitÈ,
Caturo dasassa mukhajÈ susaÓÔhitÈ.
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Yadi khattiyo bhavati bh|mipati,
AvibhediyÈssa parisÈ bhavati.
SamaÓo ca hoti virajo vimalo,
ParisÈssa hoti anugatÈ acalÈti.
Pah|tajivhÈ-brahmassaralakkhaÓÈni (28-29)
236. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno pharusaÑ vÈcaÑ pahÈya
pharusÈya vÈcÈya paÔivirato ahosi. YÈ sÈ vÈcÈ nelÈ kaÓÓasukhÈ pemanÊyÈ
hadaya~gamÈ porÊ bahujanakantÈ bahujanamanÈpÈ, tathÈr|piÑ vÈcaÑ
bhÈsitÈ ahosi. So tassa kammassa kaÔattÈ upacitattÈ -pa-. So tato cuto
itthattaÑ Ègato samÈno imÈni dve mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati,
pah|tajivho ca hoti brahmassaro ca karavÊkabhÈÓÊ.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhavasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. ŒdeyyavÈco hoti, Èdiyantissa
vacanaÑ brÈhmaÓagahapatikÈ negamajÈnapadÈ gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔhÈ
dovÈrikÈ amaccÈ pÈrisajjÈ rÈjÈno bhogiyÈ kumÈrÈ. RÈjÈ samÈno idaÑ
labhati -pa-. Buddho samÈno kiÑ labhati. ŒdeyyavÈco hoti, Èdiyantassa
vacanaÑ bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ
gandhabbÈ. Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamattaÑ BhagavÈ avoca.
237. TatthetaÑ vuccati–
AkkosabhaÓÉanavihesakÈriÑ,
UbbÈdhikaÑ1 bahujanappamaddanaÑ.
AbÈÄhaÑ giraÑ so na bhaÓi pharusaÑ,
MadhuraÑ bhaÓi susaÑhitaÑ2 sakhilaÑ.
______________________________________________________________
1. UbbÈdhakaraÑ (SyÈ)

2. SusahitaÑ (SyÈ)
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Manaso piyÈ hadayagÈminiyo,
VÈcÈ so erayati kaÓÓasukhÈ.
VÈcÈsuciÓÓaphalamanubhavi,
Saggesu vedayatha1 puÒÒaphalaÑ.
VeditvÈ so sucaritassa phalaÑ,
BrahmassarattamidhamajjhagamÈ.
JivhÈssa hoti vipulÈ puthulÈ,
ŒdeyyavÈkyavacano bhavati.
Gihinopi ijjhati yathÈ bhaÓato,
Atha ce pabbajati so manujo.
Œdiyantissa vacanaÑ janatÈ,
Bahuno bahuÑ subhaÓitaÑ bhaÓatoti.
SÊhahanulakkhaÓaÑ (30)

238. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno samphappalÈpaÑ pahÈya
samphappalÈpÈ paÔivirato ahosi kÈlavÈdÊ bh|tavÈdÊ atthavÈdÊ dhammavÈdÊ
vinayavÈdÊ, nidhÈnavatiÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ ahosi kÈlena sÈpadesaÑ
pariyantavatiÑ attasaÑhitaÑ. So tassa kammassa kaÔattÈ -pa-. So tato cuto
itthattaÑ Ègato samÈno imaÑ mahÈpurisalakkhaÓaÑ paÔilabhati, sÊhahanu
hoti.
So tena lakkhaÓena samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ -pa-. RÈjÈ samÈno kiÑ labhati. AppadhaÑsiyo hoti kenaci
manussabh|tena paccatthikena paccÈmittena. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati -pa-.
Buddho samÈno kiÑ labhati. AppadhaÑsiyo hoti abbhantarehi vÈ bÈhirehi
vÈ paccatthikehi paccÈmittehi, rÈgena vÈ dosena vÈ mohena vÈ samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ devena vÈ mÈrena vÈ brahmunÈ vÈ kenaci vÈ lokasmiÑ.
Buddho samÈno idaÑ labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
______________________________________________________________
1. Vedayati (?) ®ÊkÈ oloketabbÈ.

7. LakkhaÓasutta

143

239. TatthetaÑ vuccati–
Na samphappalÈpaÑ na muddhataÑ1,
AvikiÓÓavacanabyappatho ahosi.
Ahitamapi ca apanudi,
Hitamapi ca bahujanasukhaÒca abhaÓi.
TaÑ katvÈ ito cuto divamupapajji,
SukataphalavipÈkamanubhosi.
Caviya punaridhÈgato samÈno,
Dvidugamavaratarahanuttamalattha.
RÈjÈ hoti suduppadhaÑsiyo,
Manujindo manujÈdhipati mahÈnubhÈvo.
Tidivapuravarasamo bhavati,
Suravarataroriva indo.
GandhabbÈsurayakkharakkhasebhi2,
Surehi na hi bhavati suppadhaÑsiyo.
Tathatto yadi bhavati tathÈvidho,
Idha disÈ ca paÔidisÈ ca vidisÈ cÈti.
Samadanta-susukkadÈÔhÈlakkhaÓÈni (31-32)
240. Yampi bhikkhave TathÈgato purimaÑ jÈtiÑ purimaÑ bhavaÑ
purimaÑ niketaÑ pubbe manussabh|to samÈno micchÈjÊvaÑ pahÈya
sammÈ-ÈjÊvena jÊvikaÑ kappesi, tulÈk|Ôa kaÑsak|Ôa mÈnak|Ôa ukkoÔana
vaÒcana nikati sÈciyoga chedana vadha bandhana viparÈmosa Èlopa
sahasÈkÈrÈ3 paÔivirato ahosi. So tassa kammassa kaÔattÈ upacitattÈ ussannattÈ
vipulattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. So
tattha aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhÈti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena
dibbena sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi
dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi
______________________________________________________________
1. Buddhatanti (Ka)

2. Surasakkarakkhasebhi (SyÈ)

3. SÈhasÈkÈrÈ (SÊ, SyÈ, I)
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rasehi dibbehi phoÔÔhabbehi. So tato cuto itthattaÑ Ègato samÈno imÈni dve
mahÈpurisalakkhaÓÈni paÔilabhati, samadanto ca hoti susukkadÈÔho ca.
So tehi lakkhaÓehi samannÈgato sace agÈraÑ ajjhÈvasati, rÈjÈ hoti
cakkavattÊ dhammiko dhammarÈjÈ cÈturanto vijitÈvÊ
janapadatthÈvariyappatto sattaratanasamannÈgato. TassimÈni satta ratanÈni
bhavanti, seyyathidaÑ, cakkaratanaÑ hatthiratanaÑ assaratanaÑ
maÓiratanaÑ itthiratanaÑ gahapatiratanaÑ pariÓÈyakaratanameva sattamaÑ.
ParosahassaÑ kho panassa puttÈ bhavanti s|rÈ vÊra~gar|pÈ
parasenappamaddanÈ. So imaÑ pathaviÑ sÈgarapariyantaÑ
akhilamanimittamakaÓÔakaÑ iddhaÑ phÊtaÑ khemaÑ sivaÑ nirabbudaÑ
adaÓÉena asatthena dhammena abhivijiya ajjhÈvasati. RÈjÈ samÈno kiÑ
labhati. SuciparivÈro hoti sucissa honti parivÈrÈ brÈhmaÓagahapatikÈ
negamajÈnapadÈ gaÓakamahÈmattÈ anÊkaÔÔhÈ dovÈrikÈ amaccÈ pÈrisajjÈ
rÈjÈno bhogiyÈ kumÈrÈ. RÈjÈ samÈno idaÑ labhati.
Sace kho pana agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajati, ArahaÑ hoti
SammÈsambuddho loke vivaÔÔacchado. Buddho samÈno kiÑ labhati.
SuciparivÈro hoti, sucissa honti parivÈrÈ, bhikkh| bhikkhuniyo upÈsakÈ
upÈsikÈyo devÈ manussÈ asurÈ nÈgÈ gandhabbÈ. Buddho samÈno idaÑ
labhati. EtamatthaÑ BhagavÈ avoca.
241. TatthetaÑ vuccati–
MicchÈjÊvaÒca avassaji samena vuttiÑ,
SucinÈ so janayittha dhammikena.
Ahitamapi ca apanudi,
Hitamapi ca bahujanasukhaÒca acari.
Sagge vedayati naro sukhapphalÈni,
KaritvÈ nipuÓebhi vid|hi sabbhi.
VaÓÓitÈni tidivapuravarasamo,
Abhiramati ratikhiÉÉÈsama~gÊ.
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LaddhÈna mÈnusakaÑ bhavaÑ tato,
CavitvÈna sukataphalavipÈkaÑ.
Sesakena paÔilabhati lapanajaÑ,
Samamapi sucisusukkaÑ1.
TaÑ veyyaÒjanikÈ samÈgatÈ bahavo,
ByÈkaÑsu nipuÓasammatÈ manujÈ.
SucijanaparivÈragaÓo bhavati,
Dijasamasukkasucisobhanadanto.
RaÒÒo hoti bahujano,
SuciparivÈro mahatiÑ mahiÑ anusÈsato.
Pasayha na ca janapadatudanaÑ,
Hitamapi ca bahujana sukhaÒca caranti.
Atha ce pabbajati bhavati vipÈpo,
SamaÓo samitarajo vivaÔÔacchado.
Vigatadarathakilamatho,
Imamapi ca paramapi ca2 passati lokaÑ.
TassovÈdakarÈ bahugihÊ ca pabbajitÈ ca,
AsuciÑ garahitaÑ dhunanti pÈpaÑ.
Sa hi sucibhi parivuto bhavati,
Malakhilakalikilese panudehÊti3.
Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.

LakkhaÓasuttaÑ niÔÔhitaÑ sattamaÑ.
______________________________________________________________
1. LaddhÈna manussakaÑ bhavaÑ tato caviya, puna sukataphalavipÈkasesakena.
PaÔilabhati lapanajaÑ samamapi, suci ca sucisuddhasusukkaÑ. (SyÈ)
2. Imampi ca parampi ca (I), paraÑpi paramaÑpi ca (SyÈ)
3. TassovÈdakarÈ bahugihÊ ca, pabbajitÈ ca asucivigarahita.
PanudipÈpassa hi sucibhiparivuto, bhavati malakhilakakilese panudeti. (SyÈ)

8. Si~gÈlasutta
242. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
VeÄuvane kalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena Si~gÈlako1
gahapatiputto kÈlasseva uÔÔhÈya RÈjagahÈ nikkhamitvÈ allavattho allakeso
paÒjaliko puthudisÈ2 namassati puratthimaÑ disaÑ dakkhiÓaÑ disaÑ
pacchimaÑ disaÑ uttaraÑ disaÑ heÔÔhimaÑ disaÑ uparimaÑ disaÑ.
243. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya
RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho BhagavÈ Si~gÈlakaÑ gahapatiputtaÑ
kÈlasseva vuÔÔhÈya RÈjagahÈ nikkhamitvÈ allavatthaÑ allakesaÑ paÒjalikaÑ
puthudisÈ namassantaÑ puratthimaÑ disaÑ dakkhiÓaÑ disaÑ pacchimaÑ
disaÑ uttaraÑ disaÑ heÔÔhimaÑ disaÑ uparimaÑ disaÑ, disvÈ Si~gÈlakaÑ
gahapatiputtaÑ etadavoca “kiÑ nu kho tvaÑ gahapatiputta kÈlasseva
vuÔÔhÈya RÈjagahÈ nikkhamitvÈ allavattho allakeso paÒjaliko puthudisÈ
namassasi puratthimaÑ disaÑ dakkhiÓaÑ disaÑ pacchimaÑ disaÑ uttaraÑ
disaÑ heÔÔhimaÑ disaÑ uparimaÑ disan”ti. PitÈ maÑ bhante kÈlaÑ karonto
evaÑ avaca “disÈ tÈta namasseyyÈsÊ”ti. So kho ahaÑ bhante pituvacanaÑ
sakkaronto garuÑ karonto mÈnento p|jento kÈlasseva vuÔÔhÈya RÈjagahÈ
nikkhamitvÈ allavattho allakeso paÒjaliko puthudisÈ namassÈmi
puratthimaÑ disaÑ dakkhiÓaÑ disaÑ pacchimaÑ disaÑ uttaraÑ disaÑ
heÔÔhimaÑ disaÑ uparimaÑ disanti.
Cha disÈ
244. Na kho gahapatiputta ariyassa vinaye evaÑ cha disÈ3
namassitabbÈti. YathÈ kathaÑ pana bhante ariyassa vinaye cha disÈ3
namassitabbÈ, sÈdhu me bhante BhagavÈ tathÈ dhammaÑ desetu, yathÈ
ariyassa vinaye cha disÈ3 namassitabbÈti.
Tena hi gahapatiputta suÓohi sÈdhukaÑ manasikarohi bhÈsissÈmÊti.
“EvaÑ bhante”ti kho Si~gÈlako gahapatiputto Bhagavato paccassosi.
BhagavÈ etadavoca–
______________________________________________________________
1. SigÈlako (SÊ)

2. PuthuddisÈ (SÊ, SyÈ, I)

3. ChaddisÈ (SÊ, I)

8. Si~gÈlasutta
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Yato kho gahapatiputta ariyasÈvakassa cattÈro kammakilesÈ pahÊnÈ
honti, cat|hi ca ÔhÈnehi pÈpakammaÑ na karoti, cha ca bhogÈnaÑ
apÈyamukhÈni na sevati. So evaÑ cuddasa pÈpakÈpagato
chaddisÈpaÔicchÈdÊ1 ubholokavijayÈya paÔipanno hoti. Tassa ayaÒcava loko
Èraddho hoti paro ca loko, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ
lokaÑ upapajjati.
CattÈrokammakilesÈ
245. Katamassa cattÈro kammakilesÈ pahÊnÈ honti. PÈÓÈtipÈto kho
gahapatiputta kammakileso, adinnÈdÈnaÑ kammakileso, kÈmesumicchÈcÈro
kammakileso, musÈvÈdo kammakileso. Imassa cattÈro kammakilesÈ pahÊnÈ
hontÊti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna2 Sugato athÈparaÑ etadavoca
SatthÈ–
PÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ, musÈvÈdo ca vuccati.
ParadÈragamanaÒceva, nappasaÑsanti paÓÉitÈti.
CatuÔhÈnaÑ
246. Katamehi cat|hi ÔhÈnehi pÈpakammaÑ na karoti. ChandÈgatiÑ
gacchanto pÈpakammaÑ karoti, dosÈgatiÑ gacchanto pÈpakammaÑ karoti,
mohÈgatiÑ gacchanto pÈpakammaÑ karoti, bhayÈgatiÑ gacchanto
pÈpakammaÑ karoti. Yato kho gahapatiputta ariyasÈvako neva chandÈgatiÑ
gacchati, na dosÈgatiÑ gacchati, na mohÈgatiÑ gacchati, na bhayÈgatiÑ
gacchati. Imehi cat|hi ÔhÈnehi pÈpakammaÑ na karotÊti. Idamavoca
BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ ativattati.
NihÊyati yaso tassa3, kÈÄapakkheva candimÈ.
ChandÈ dosÈ bhayÈ mohÈ, yo dhammaÑ nÈtivattati.
Œp|rati yaso tassa3, sukkapakkheva4 candimÈti.
______________________________________________________________
1. PaÔicchÈdÊ hoti (SyÈ)
3. Tassa yaso (bah|su, Vinayepi)

2. IdaÑ vatvÈ (SÊ, I) evamÊdisesu ÔhÈnesu.
4. JuÓhapakkheva (Ka)
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Cha apÈyamukhÈni

247. KatamÈni cha bhogÈnaÑ apÈyamukhÈni na sevati.
SurÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈnuyogo kho gahapatiputta bhogÈnaÑ
apÈyamukhaÑ, vikÈlavisikhÈcariyÈnuyogo bhogÈnaÑ apÈyamukhaÑ,
samajjabhicaraÓaÑ bhogÈnaÑ apÈyamukhaÑ, j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyogo
bhogÈnaÑ apÈyamukhaÑ, pÈpamittÈnuyogo bhogÈnaÑ apÈyamukhaÑ,
ÈlasyÈnuyogo1 bhogÈnaÑ apÈyamukhaÑ.
SurÈmerayassa cha ÈdÊnavÈ
248. Cha khome gahapatiputta ÈdÊnavÈ
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈnuyoge. SandiÔÔhikÈ dhanajÈni2,
kalahappavaÉÉhanÊ, rogÈnaÑ ÈyatanaÑ, akittisaÒjananÊ, kopÊnanidaÑsanÊ,
paÒÒÈya dubbalikaraÓÊtveva chaÔÔhaÑ padaÑ bhavati. Ime kho gahapatiputta
cha ÈdÊnavÈ surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈnuyoge.
VikÈlacariyÈya cha ÈdÊnavÈ
249. Cha khome gahapatiputta ÈdÊnavÈ vikÈlavisikhÈcariyÈnuyoge.
AttÈpissa agutto arakkhito hoti, puttadÈropissa agutto arakkhito hoti,
sÈpateyyaÑpissa aguttaÑ arakkhitaÑ hoti, sa~kiyo ca hoti pÈpakesu
ÔhÈnesu3, abh|tavacanaÑ ca tasmiÑ r|hati, bah|naÒca dukkhadhammÈnaÑ
purakkhato hoti. Ime kho gahapatiputta cha ÈdÊnavÈ
vikÈlavisikhÈcariyÈnuyoge.
SamajjÈbhicaraÓassa cha ÈdÊnavÈ
250. Cha khome gahapatiputta ÈdÊnavÈ samajjÈbhicaraÓe. Kva4 naccaÑ,
kva gÊtaÑ, kva vÈditaÑ, kva akkhÈnaÑ, kva pÈÓissaraÑ, kva
kumbhathunanti. Ime kho gahapatiputta cha ÈdÊnavÈ samajjÈbhicaraÓe.
______________________________________________________________
1. ŒlassÈnuyogo (SÊ, SyÈ, I)
3. Tesu tesu ÔhÈnesu (SyÈ)

2. DhanaÒjÈni (SÊ, I)
4. KuvaÑ (Ka-SÊ, I)

8. Si~gÈlasutta

149

J|tappamÈdassa cha ÈdÊnavÈ
251. Cha khome gahapatiputta ÈdÊnavÈ j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyoge.
JayaÑ veraÑ pasavati, jino vittamanusocati, sandiÔÔhikÈ dhanajÈni,
sabhÈgatassa1 vacanaÑ na r|hati, mittÈmaccÈnaÑ paribh|to hoti,
ÈvÈhavivÈhakÈnaÑ apatthito hoti “akkhadhutto ayaÑ purisapuggalo nÈlaÑ
dÈrabharaÓÈyÈ”ti. Ime kho gahapatiputta cha ÈdÊnavÈ
j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyoge.
PÈpamittatÈya cha ÈdÊnavÈ
252. Cha khome gahapatiputta ÈdÊnavÈ pÈpamittÈnuyoge. Ye dhuttÈ, ye
soÓÉÈ, ye pipÈsÈ, ye nekatikÈ, ye vaÒcanikÈ, ye sÈhasikÈ. TyÈssa mittÈ honti
te sahÈyÈ. Ime kho gahapatiputta cha ÈdÊnÈvÈ pÈpamittÈnuyoge.
Œlasyassa cha ÈdÊnavÈ
253. Cha khome gahapatiputta ÈdÊnavÈ ÈlasyÈnuyoge. AtisÊtanti
kammaÑ na karoti, ati-uÓhanti kammaÑ na karoti, atisÈyanti kammaÑ na
karoti, atipÈtoti kammaÑ na karoti, atichÈtosmÊti kammaÑ na karoti,
atidhÈtosmÊti kammaÑ na karoti. Tassa evaÑ kiccÈpadesabahulassa viharato
anuppannÈ ceva bhogÈ nuppajjanti, uppannÈ ca bhogÈ parikkhayaÑ
gacchanti. Ime kho gahapatiputta cha ÈdÊnavÈ ÈlasyÈnuyogeti. Idamavoca
BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ–
“Hoti pÈnasakhÈ nÈma,
Hoti sammiyasammiyo.
Yo ca atthesu jÈtesu,
SahÈyo hoti so sakhÈ.
______________________________________________________________
1. SabhÈye tassa (Ka)
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Uss|raseyyÈ paradÈrasevanÈ,
Verappasavo1 ca anatthatÈ ca.
PÈpÈ ca mittÈ sukadariyatÈ ca,
Ete cha ÔhÈnÈ purisaÑ dhaÑsayanti.
PÈpamitto pÈpasakho,
PÈpa-ÈcÈragocaro.
AsmÈ lokÈ paramhÈ ca,
UbhayÈ dhaÑsate naro.
Akkhitthiyo vÈruÓÊ naccagÊtaÑ,
DivÈ soppaÑ pÈricariyÈ akÈle.
PÈpÈ ca mittÈ sukadariyatÈ ca,
Ete cha ÔhÈnÈ purisaÑ dhaÑsayanti.
Akkhehi dibbanti suraÑ pivanti,
Yantitthiyo pÈÓasamÈ paresaÑ.
NihÊnasevÊ na ca vuddhasevÊ2,
NihÊyate kÈÄapakkheva cando.
Yo vÈruÓÊ addhano akiÒcano,
PipÈso pivaÑ papÈgato3.
Udakamiva iÓaÑ vigÈhati,
AkulaÑ4 kÈhiti khippamattano.
Na divÈ soppasÊlena, rattimuÔÔhÈnadessinÈ5.
NiccaÑ mattena soÓÉena, sakkÈ ÈvasituÑ gharaÑ.
AtisÊtaÑ ati-uÓhaÑ, atisÈyamidaÑ ahu.
Iti vissaÔÔhÈkammante, atthÈ accenti mÈÓave.

______________________________________________________________
1. Verappasa~go (SÊ, SyÈ, I)

2. VuddhisevÊ (SyÈ), buddhisevÊ (Ka)

3. VipÈsosi atthapÈgato (SyÈ), pipÈsopi samappapÈgato (Ka)
4. ŒkulaÑ (SyÈ, Ka)

5. RattinuÔÔhÈnadassinÈ (SÊ, I), rattinuÔÔhÈnasÊlinÈ (?)

8. Si~gÈlasutta
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Yodha sÊtaÒca uÓhaÒca, tiÓÈ bhiyyo na maÒÒati.
KaraÑ purisakiccÈni, so sukhaÑ1 na vihÈyatÊ”ti.
Mittapatir|paka
254. CattÈrome gahapatiputta amittÈ mittapatir|pakÈ veditabbÈ.
AÒÒadatthuharo amitto mittapatir|pako veditabbo, vacÊparamo amitto
mittapatir|pako veditabbo, anuppiyabhÈÓÊ amitto mittapatir|pako veditabbo,
apÈyasahÈyo amitto mittapatir|pako veditabbo.
255. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi aÒÒadatthuharo amitto
mittapatir|pako veditabbo.
AÒÒadatthuharo hoti, appena bahumicchati.
Bhayassa kiccaÑ karoti, sevati atthakÈraÓÈ.
Imehi kho gahapatiputta cat|hi ÔhÈnehi aÒÒadatthuharo amitto
mittapatir|pako veditabbo.
256. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi vacÊparamo amitto
mittapatir|pako veditabbo. AtÊtena paÔisantharati2, anÈgatena paÔisantharati,
niratthakena sa~gaÓhÈti, paccuppannesu kiccesu byasanaÑ dasseti. Imehi
kho gahapatiputta cat|hi ÔhÈnehi vacÊparamo amitto mittapatir|pako
veditabbo.
257. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi anuppiyabhÈÓÊ amitto
mittapatir|pako veditabbo. PÈpakaÑpissa3 anujÈnÈti, kalyÈÓaÑpissa
anujÈnÈti, sammukhÈssa vaÓÓaÑ bhÈsati, parammukhÈssa avaÓÓaÑ bhÈsati.
Imehi kho gahapatiputta cat|hi ÔhÈnehi anuppiyabhÈÓÊ amitto
mittapatir|pako veditabbo.
______________________________________________________________
1. SukhÈ (sabbattha) AÔÔhakathÈ oloketabbÈ.
3. PÈpakammaÑpissa (SyÈ)

2. PaÔisandharati (Ka)
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258. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi apÈyasahÈyo amitto

mittapatir|pako veditabbo. SurÈ meraya majjappamÈdaÔÔhÈnÈ nuyoge sahÈyo
hoti, vikÈla visikhÈ cariyÈ nuyoge sahÈyo hoti, samajjÈbhicaraÓe sahÈyo
hoti, j|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyoge sahÈyo hoti. Imehi kho gahapatiputta cat|hi
ÔhÈnehi apÈyasahÈyo amitto mittapatir|pako veditabboti.
259. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca
SatthÈ–
“AÒÒadatthuharo mitto, yo ca mitto vacÊparo1.
AnuppiyaÒca yo Èha, apÈyesu ca yo sakhÈ.
Ete amitte cattÈro, iti viÒÒÈya paÓÉito.
ŒrakÈ parivajjeyya, maggaÑ paÔibhayaÑ yathÈ”ti.
Suhadamitta
260. CattÈrome gahapatiputta mittÈ suhadÈ veditabbÈ. UpakÈro2 mitto
suhado veditabbo, samÈnasukhadukkho mitto suhado veditabbo, atthakkhÈyÊ
mitto suhado veditabbo, anukampako mitto suhado veditabbo.
261. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi upakÈro mitto suhado veditabbo.
PamattaÑ rakkhati, pamattassa sÈpateyyaÑ rakkhati, bhÊtassa saraÓaÑ hoti,
uppannesu kiccakaraÓÊyesu taddiguÓaÑ bhogaÑ anuppadeti. Imehi kho
gahapatiputta cat|hi ÔhÈnehi upakÈro mitto suhado veditabbo.
262. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi samÈnasukhadukkho mitto
suhado veditabbo. Guyhamassa Ècikkhati, guyhamassa parig|hati, ÈpadÈsu
na vijahati, jÊvitaÑpissa atthÈya pariccattaÑ hoti. Imehi kho gahapatiputta
cat|hi ÔhÈnehi samÈnasukhadukkho mitto suhado veditabbo.
______________________________________________________________
1. VacÊparamo (SyÈ)

2. UpakÈrako (SyÈ)
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263. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi atthakkhÈyÊ mitto suhado
veditabbo. PÈpÈ nivÈreti, kalyÈÓe niveseti, assutaÑ sÈveti, saggassa maggaÑ
Ècikkhati. Imehi kho gahapatiputta cat|hi ÔhÈnehi atthakkhÈyÊ mitto suhado
veditabbo.
264. Cat|hi kho gahapatiputta ÔhÈnehi anukampako mitto suhado
veditabbo. Abhavenassa na nandati, bhavenassa nandati, avaÓÓaÑ
bhaÓamÈnaÑ nivÈreti, vaÓÓaÑ bhaÓamÈnaÑ pasaÑsati. Imehi kho
gahapatiputta cat|hi ÔhÈnehi anukampako mitto suhado veditabboti.
265. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca
SatthÈ–
“UpakÈro ca yo mitto, sukhe dukkhe1 ca yo sakhÈ2.
AtthakkhÈyÊ ca yo mitto, yo ca mittÈnukampako.
Etepi mitte cattÈro, iti viÒÒÈya paÓÉito.
SakkaccaÑ payirupÈseyya, mÈtÈ puttaÑva orasaÑ.
PaÓÉito sÊlasampanno, jalaÑ aggÊva bhÈsati.
Bhoge saÑharamÈnassa, bhamarasseva irÊyato.
BhogÈ sannicayaÑ yanti, vammikovupacÊyati.
EvaÑ bhoge samÈhatvÈ3, alamatto kule gihÊ.
CatudhÈ vibhaje bhoge, sa ve mittÈni ganthati.
Ekena bhoge bhuÒjeyya, dvÊhi kammaÑ payojaye.
CatutthaÒca nidhÈpeyya, ÈpadÈsu bhavissatÊ”ti.
ChaddisÈpaÔicchÈdanakaÓÉa
266. KathaÒca gahapatiputta ariyasÈvako chaddisÈpaÔicchÈdÊ hoti. Cha
imÈ gahapatiputta disÈ veditabbÈ. PuratthimÈ disÈ mÈtÈpitaro veditabbÈ,
dakkhiÓÈ disÈ ÈcariyÈ veditabbÈ, pacchimÈ
______________________________________________________________
1. Sukhadukkho (SyÈ, Ka)
3. SamÈharitvÈ (SyÈ)

2. Yo ca mitto sukhe dukkhe (SÊ, I)
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disÈ puttadÈrÈ veditabbÈ, uttarÈ disÈ mittÈmaccÈ veditabbÈ, heÔÔhimÈ disÈ
dÈsakammakarÈ veditabbÈ, uparimÈ disÈ samaÓabrÈhmaÓÈ veditabbÈ.
267. PaÒcahi kho gahapatiputta ÔhÈnehi puttena puratthimÈ disÈ
mÈtÈpitaro paccupaÔÔhÈtabbÈ “bhato ne1 bharissÈmi, kiccaÑ nesaÑ
karissÈmi, kulavaÑsaÑ ÔhapessÈmi, dÈyajjaÑ paÔipajjÈmi, atha vÈ pana
petÈnaÑ kÈla~katÈnaÑ dakkhiÓaÑ anuppadassÈmÊti. Imehi kho
gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi puttena puratthimÈ disÈ mÈtÈpitaro
paccupaÔÔhitÈ paÒcahi ÔhÈnehi puttaÑ anukampanti, pÈpÈ nivÈrenti, kalyÈÓe
nivesenti, sippaÑ sikkhÈpenti, patir|pena dÈrena saÑyojenti, samaye
dÈyajjaÑ niyyÈdenti2. Imehi kho gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi puttena
puratthimÈ disÈ mÈtÈpitaro paccupaÔÔhitÈ imehi paÒcahi ÔhÈnehi puttaÑ
anukampanti. Evamassa esÈ puratthimÈ disÈ paÔicchannÈ hoti khemÈ
appaÔibhayÈ.
268. PaÒcahi kho gahapatiputta ÔhÈnehi antevÈsinÈ dakkhiÓÈ disÈ
ÈcariyÈ paccupaÔÔhÈtabbÈ uÔÔhÈnena upaÔÔhÈnena sussusÈya pÈricariyÈya
sakkaccaÑ sippapaÔiggahaÓena3. Imehi kho gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi
antevÈsinÈ dakkhiÓÈ disÈ ÈcariyÈ paccupaÔÔhitÈ paÒcahi ÔhÈnehi antevÈsiÑ
anukampanti, suvinÊtaÑ vinenti, suggahitaÑ gÈhÈpenti, sabbasippassutaÑ
samakkhÈyino bhavanti, mittÈmaccesu paÔiyÈdenti4, disÈsu parittÈÓaÑ
karonti. Imehi kho gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi antevÈsinÈ dakkhiÓÈ disÈ
ÈcariyÈ paccupaÔÔhitÈ imehi paÒcahi ÔhÈnehi antevÈsiÑ anukampanti.
Evamassa esÈ dakkhiÓÈ disÈ paÔicchannÈ hoti khemÈ appaÔibhayÈ.
269. PaÒcahi kho gahapatiputta ÔhÈnehi sÈmikena pacchimÈ disÈ bhariyÈ
paccupaÔÔhÈtabbÈ sammÈnanÈya anavamÈnanÈya5 anaticariyÈya
issariyavossaggena ala~kÈrÈnuppadÈnena. Imehi kho gahapatiputta paÒcahi
ÔhÈnehi sÈmikena pacchimÈ disÈ bhariyÈ paccupaÔÔhitÈ paÒcahi
______________________________________________________________
1. NesaÑ (bah|su)
3. SippaÑ paÔiggahaÓena (SyÈ), sippa-uggahaÓena (Ka)
5. AvimÈnanÈya (SyÈ, I)

2. NiyyÈtenti (Ka-SÊ)
4. PaÔivedenti (SyÈ)

8. Si~gÈlasutta
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ÔhÈnehi sÈmikaÑ anukampati, susaÑvihitakammantÈ ca hoti,
sa~gahitaparijanÈ1 ca, anaticÈrinÊ ca, sambhataÑ ca anurakkhati, dakkhÈ ca
hoti analasÈ sabbakiccesu. Imehi kho gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi
sÈmikena pacchimÈ disÈ bhariyÈ paccupaÔÔhitÈ imehi paÒcahi ÔhÈnehi
sÈmikaÑ anukampati. Evamassa esÈ pacchimÈ disÈ paÔicchannÈ hoti khemÈ
appaÔibhayÈ.
270. PaÒcahi kho gahapatiputta ÔhÈnehi kulaputtena uttarÈ disÈ
mittÈmaccÈ paccupaÔÔhÈtabbÈ dÈnena peyyavajjena2 atthacariyÈya
samÈnattatÈya avisaÑvÈdanatÈya. Imehi kho gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi
kulaputtena uttarÈ disÈ mittÈmaccÈ paccupaÔÔhitÈ paÒcahi ÔhÈnehi kulaputtaÑ
anukampanti, pamattaÑ rakkhanti, pamattassa sÈpateyyaÑ rakkhanti,
bhÊtassa saraÓaÑ honti, ÈpadÈsu na vijahanti, aparapajÈ cassa paÔip|jenti.
Imehi kho gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi kulaputtena uttarÈ disÈ mittÈmaccÈ
paccupaÔÔhitÈ imehi paÒcahi ÔhÈnehi kulaputtaÑ anukampanti. Evamassa esÈ
uttarÈ disÈ paÔicchÈnnÈ hoti khemÈ appaÔibhayÈ.
271. PaÒcahi kho gahapatiputta ÔhÈnehi ayyirakena3 heÔÔhimÈ disÈ
dÈsakammakarÈ paccupaÔÔhÈtabbÈ yathÈbalaÑ kammantasaÑvidhÈnena
bhattavetanÈnuppadÈnena gilÈnupaÔÔhÈnena acchariyÈnaÑ rasÈnaÑ
saÑvibhÈgena samaye vossaggena. Imehi kho gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi
ayyirakena heÔÔhimÈ disÈ dÈsakammakarÈ paccupaÔÔhitÈ paÒcahi ÔhÈnehi
ayyirakaÑ anukampanti, pubbuÔÔhÈyino ca honti, pacchÈ nipÈtino ca,
dinnÈdÈyino ca, sukatakammakarÈ ca, kittivaÓÓaharÈ ca. Imehi kho
gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi ayyirakena heÔÔhimÈ disÈ dÈsakammakarÈ
paccupaÔÔhitÈ imehi paÒcahi ÔhÈnehi ayyirakaÑ anukampanti. Evamassa esÈ
heÔÔhimÈ disÈ paÔicchannÈ hoti khemÈ appaÔibhayÈ.
272. PaÒcahi kho gahapatiputta ÔhÈnehi kulaputtena uparimÈ disÈ
samaÓabrÈhmaÓÈ paccupaÔÔhÈtabbÈ mettena kÈyakammena mettena
vacÊkammena
______________________________________________________________
1. Susa~gahitaparijanÈ (SÊ, SyÈ, I)
3. Ayirakena (SÊ, SyÈ, I)

2. Piyavajjena (SyÈ, Ka)
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mettena manokammena anÈvaÔadvÈratÈya ÈmisÈnuppadÈnena. Imehi kho
gahapatiputta paÒcahi ÔhÈnehi kulaputtena uparimÈ disÈ samaÓabrÈhmaÓÈ
paccupaÔÔhitÈ chahi ÔhÈnehi kulaputtaÑ anukampanti, pÈpÈ nivÈrenti,
kalyÈÓe nivesenti, kalyÈÓena manasÈ anukampanti, assutaÑ sÈventi, sutaÑ
pariyodÈpenti, saggassa maggaÑ Ècikkhanti. Imehi kho gahapatiputta chahi
ÔhÈnehi kulaputtena uparimÈ disÈ samaÓabrÈhmaÓÈ paccupaÔÔhitÈ imehi
chahi ÔhÈnehi kulaputtaÑ anukampanti. Evamassa esÈ uparimÈ disÈ
paÔicchannÈ hoti khemÈ appaÔibhayÈti.
273. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca
SatthÈ–
“MÈtÈpitÈ disÈ pubbÈ, ÈcariyÈ dakkhiÓÈ disÈ.
PuttadÈrÈ disÈ pacchÈ, mittÈmaccÈ ca uttarÈ.
DÈsakammakarÈ heÔÔhÈ, uddhaÑ samaÓabrÈhmaÓÈ.
EtÈ disÈ namasseyya, alamatto kule gihÊ.
PaÓÉito sÊlasampanno, saÓho ca paÔibhÈnavÈ.
NivÈtavutti atthaddho, tÈdiso labhate yasaÑ.
UÔÔhÈnako analaso, ÈpadÈsu na vedhati.
Acchinnavutti medhÈvÊ, tÈdiso labhate yasaÑ.
Sa~gÈhako mittakaro, vadaÒÒ| vÊtamaccharo.
NetÈ vinetÈ anunetÈ, tÈdiso labhate yasaÑ.
DÈnaÒca peyyavajjaÒca, atthacariyÈ ca yÈ idha.
SamÈnattatÈ ca dhammesu, tattha tattha yathÈrahaÑ.
Ete kho sa~gahÈ loke, rathassÈÓÊva yÈyato.
Ete ca sa~gahÈ nÈssu, na mÈtÈ puttakÈraÓÈ.
Labhetha mÈnaÑ p|jaÑ vÈ, pitÈ vÈ puttakÈraÓÈ.
YasmÈ ca sa~gahÈ ete, sammapekkhanti1 paÓÉitÈ.
TasmÈ mahattaÑ papponti, pÈsaÑsÈ ca bhavanti te”ti.
______________________________________________________________
1. Samavekkhanti (SÊ, I, Ka)

8. Si~gÈlasutta

157

274. EvaÑ vutte Si~gÈlako gahapatiputto BhagavantaÑ etadavoca
“abhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ
ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya,
andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ”ti,
evamevaÑ BhagavatÈ anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante
BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ
maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.

Si~gÈlasuttaÑ1 niÔÔhitaÑ aÔÔhamaÑ.

______________________________________________________________
1. Si~gÈlovÈdasuttantaÑ (I)

9. ŒÔÈnÈÔiyasutta
PaÔhamabhÈÓavÈra
275. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati
Gijjhak|Ôe pabbate. Atha kho cattÈro mahÈrÈjÈ1 mahatiyÈ ca yakkhasenÈya
mahatiyÈ ca gandhabbasenÈya mahatiyÈ ca kumbhaÓÉasenÈya mahatiyÈ ca
nÈgasenÈya catuddisaÑ rakkhaÑ ÔhapetvÈ catuddisaÑ gumbaÑ ÔhapetvÈ
catuddisaÑ ovaraÓaÑ ÔhapetvÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ
kevalakappaÑ Gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ obhÈsetvÈ2 yena BhagavÈ
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu. Tepi kho yakkhÈ appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu,
appekacce nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu.
276. EkamantaÑ nisinno kho VessavaÓo mahÈrÈjÈ BhagavantaÑ
etadavoca “santi hi bhante uÄÈrÈ yakkhÈ Bhagavato appasannÈ, santi hi
bhante uÄÈrÈ yakkhÈ Bhagavato pasannÈ, santi hi bhante majjhimÈ yakkhÈ
Bhagavato appasannÈ, santi hi bhante majjhimÈ yakkhÈ Bhagavato pasannÈ,
santi hi bhante nÊcÈ yakkhÈ Bhagavato appasannÈ, santi hi bhante nÊcÈ
yakkhÈ Bhagavato pasannÈ. Yebhuyyena kho pana bhante yakkhÈ
appasannÈyeva Bhagavato. TaÑ kissa hetu, BhagavÈ hi bhante pÈÓÈtipÈtÈ
veramaÓiyÈ dhammaÑ deseti, adinnÈdÈnÈ veramaÓiyÈ dhammaÑ deseti,
kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓiyÈ dhammaÑ deseti, musÈvÈdÈ veramaÓiyÈ
dhammaÑ deseti, surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiyÈ dhammaÑ
deseti. Yebhuyyena kho pana bhante yakkhÈ appaÔiviratÈyeva pÈÓÈtipÈtÈ,
appaÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ, appaÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ, appaÔiviratÈ
musÈvÈdÈ, appaÔiviratÈ surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ. TesaÑ taÑ hoti
appiyaÑ amanÈpaÑ. Santi hi bhante Bhagavato sÈvakÈ araÒÒavanapatthÈni
______________________________________________________________
1. MahÈrÈjÈno (Ka)

2. Gijjhak|ÔaÑ obhÈsetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
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pantÈni senÈsanÈni paÔisevanti appasaddÈni appanigghosÈni vijanavÈtÈni
manussarÈhasseyyakÈni1 paÔisallÈnasÈruppÈni. Tattha santi uÄÈrÈ yakkhÈ
nivÈsino, ye imasmiÑ Bhagavato pÈvacane appasannÈ, tesaÑ pasÈdÈya
uggaÓhÈtu bhante BhagavÈ ÈÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ bhikkhunaÑ bhikkhunÊnaÑ
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ guttiyÈ rakkhÈya avihiÑsÈya phÈsuvihÈrÈyÈti.
AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
Atha kho VessavaÓo mahÈrÈjÈ Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ tÈyaÑ
velÈyaÑ imaÑ ÈÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ abhÈsi–
277. Vipassissa ca2 namatthu, cakkhumantassa sirÊmato.
Sikhissapi ca2 namatthu, sabbabh|tÈnukampino.
Vessabhussa ca2 namatthu, nhÈtakassa tapassino.
Namatthu Kakusandhassa, mÈrasenÈpamaddino.
KoÓÈgamanassa namatthu, brÈhmaÓassa vusÊmato.
Kassapassa ca2 namatthu, vippamuttassa sabbadhi.
A~gÊrasassa namatthu, Sakyaputtassa sirÊmato.
Yo imaÑ dhammaÑ desesi3, sabbadukkhÈpan|danaÑ.
Ye cÈpi nibbutÈ loke, yathÈbh|taÑ vipassisuÑ.
Te janÈ apisuÓÈtha4, mahantÈ vÊtasÈradÈ.
HitaÑ devamanussÈnaÑ, yaÑ namassanti GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
278. Yato uggacchati s|riyo5, Èdicco maÓÉalÊ mahÈ.
Yassa cuggacchamÈnassa, saÑvarÊpi nirujjhati.
Yassa cuggate s|riye, divasoti pavuccati.
______________________________________________________________
1. ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, SyÈ, I)
2. Ime cakÈrÈ porÈÓapotthakesu natthi.
3. Dhammamadesesi (SÊ, SyÈ, I), dhammaÑ deseti(?)
4. ApisuÓÈ (SÊ, SyÈ, I)
5. Suriyo (SÊ, SyÈ, I)
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Rahadopi tattha gambhÊro, samuddo saritodako.
EvaÑ taÑ tattha jÈnanti, samuddo saritodako.
Ito sÈ purimÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
GandhabbÈnaÑ adhipati1, DhataraÔÔhoti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, gandhabbehi purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈmÈ mahabbalÈ.
Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ŒdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ vademase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma GotamaÑ.
279. Yena petÈ pavuccanti, pisuÓÈ piÔÔhimaÑsikÈ.
PÈÓÈtipÈtino luddÈ2, corÈ nekatikÈ janÈ.
Ito sÈ dakkhiÓÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
KumbhaÓÉÈnaÑ adhipati, Vir|Äho-iti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, kumbhaÓÉehi purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈmÈ mahabbalÈ.

Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ŒdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
______________________________________________________________
1. Œdhipati (SÊ, SyÈ, I) evamuparipi,

2. LuddhÈ (I, Ka)
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Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ vademase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma GotamaÑ.
280. Yattha coggacchati s|riyo, Èdicco maÓÉalÊ mahÈ.
Yassa coggacchamÈnassa, divasopi nirujjhati.
Yassa coggate s|riye, saÑvarÊti pavuccati.
Rahadopi tattha gambhÊro, samuddo saritodako.
EvaÑ taÑ tattha jÈnanti, samuddo saritodako.
Ito sÈ pacchimÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
NÈgÈnaÒca adhipati, Vir|pakkhoti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, nÈgeheva purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈmÈ mahabbalÈ.
Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ŒdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ edemase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma GotamaÑ.
281. Yena Uttarakuruvho1, MahÈneru Sudassano.
ManussÈ tattha jÈyanti, amamÈ apariggahÈ.
______________________________________________________________
1. Uttarakur| rammÈ (SÊ, SyÈ, I)
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Na te bÊjaÑ pavapanti, napi nÊyanti na~galÈ.
AkaÔÔhapÈkimaÑ sÈliÑ, paribhuÒjanti mÈnusÈ.
AkaÓaÑ athusaÑ suddhaÑ, sugandhaÑ taÓÉulapphalaÑ.
TuÓÉikÊre pacitvÈna, tato bhuÒjanti bhojanaÑ.
GÈviÑ ekakhuraÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
PasuÑ ekakhuraÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
ItthiÑ vÈ vÈhanaÑ1 katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
PurisaÑ vÈhanaÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
KumÈriÑ vÈhanaÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
KumÈraÑ vÈhanaÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
Te yÈne abhiruhitvÈ,
SabbÈ disÈ anupariyÈyanti2.
PacÈrÈ tassa rÈjino.
HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ, dibbaÑ yÈnaÑ upaÔÔhitaÑ.
PÈsÈdÈ sivikÈ ceva, mahÈrÈjassa yasassino.
Tassa ca nagarÈ ahu,
Antalikkhe sumÈpitÈ.
ŒÔÈnÈÔÈ KusinÈÔÈ ParakusinÈÔÈ,
NÈÔasuriyÈ3 ParakusiÔanÈÔÈ.
Uttarena Kasivanto4,
Janoghamaparena ca.
Navanavutiyo Ambara-ambaravatiyo,
ŒÄakamandÈ nÈma rÈjadhÈnÊ.

Kuverassa kho pana mÈrisa mahÈrÈjassa VisÈÓÈ nÈma rÈjadhÈnÊ,
TasmÈ Kuvero mahÈrÈjÈ, VessavaÓoti pavuccati.
______________________________________________________________
1. ItthÊ-vÈhanaÑ (SÊ, I), itthiÑ vÈhanaÑ (SyÈ)
3. NÈÔapuriyÈ (SÊ, I), NÈÔapariyÈ (SyÈ)

2. Anupariyanti (SyÈ)
4. Kapivanto (SÊ, SyÈ, I)

9. ŒÔÈnÈÔiyasutta
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Paccesanto pakÈsenti, TatolÈ TattalÈ TatotalÈ.
Ojasi Tejasi TatojasÊ, S|ro RÈjÈ AriÔÔho Nemi.
Rahadopi tattha DharaÓÊ nÈma, yato meghÈ pavassanti.
VassÈ yato patÈyanti, sabhÈpi tattha SÈlavatÊ1 nÈma.
Yattha yakkhÈ payirupÈsanti, tattha niccaphalÈ rukkhÈ.
NÈnÈ dijagaÓÈ yutÈ, may|rakoÒcÈbhirudÈ.
KokilÈdÊhi vagguhi.
JÊvaÒjÊvakasaddettha, atho oÔÔhavacittakÈ.
KukkuÔakÈ2 kuÄÊrakÈ, vane pokkharasÈtakÈ.
SukasÈÄikasaddettha, daÓÉamÈÓavakÈni ca.
Sobhati sabbakÈlaÑ sÈ, KuveranaÄinÊ sadÈ.
Ito sÈ uttarÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
YakkhÈnaÒca adhipati, Kuvero iti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, yakkheheva purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈmÈ mahabbalÈ.
Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ŒdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ vademase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma Gotamanti.
AyaÑ kho sÈ mÈrisa ÈÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ guttiyÈ rakkhÈya avihiÑsÈya phÈsuvihÈrÈya.
______________________________________________________________
1. BhagalavatÊ (SÊ, SyÈ, I)

2. KukutthakÈ (SÊ, I)
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282. Yassa kassaci mÈrisa bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ upÈsakassa vÈ
upÈsikÈya vÈ ayaÑ ÈÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ suggahitÈ bhavissati samattÈ
pariyÈputÈ1. TaÑ ce amanusso yakkho vÈ yakkhinÊ vÈ yakkhapotako vÈ
yakkhapotikÈ vÈ yakkhamahÈmatto vÈ yakkhapÈrisajjo vÈ yakkhapacÈro vÈ,
gandhabbo vÈ gandhabbÊ vÈ gandhabbapotako vÈ gandhabbapotikÈ vÈ
gandhabbamahÈmatto vÈ gandhabbapÈrisajjo vÈ gandhabbapacÈro vÈ,
kumbhaÓÉo vÈ kumbhaÓÉÊ vÈ kumbhaÓÉapotako vÈ kumbhaÓÉapotikÈ vÈ
kumbhaÓÉamahÈmatto vÈ kumbhaÓÉapÈrisajjo vÈ kumbhaÓÉapacÈro vÈ,
nÈgo vÈ nÈgÊ vÈ nÈgapotako vÈ nÈgapotikÈ vÈ nÈgamahÈmatto vÈ
nÈgapÈrisajjo vÈ nÈgapacÈro vÈ paduÔÔhacitto bhikkhuÑ vÈ bhikkhuniÑ vÈ
upÈsakaÑ vÈ upÈsikaÑ vÈ gacchantaÑ vÈ anugaccheyya, ÔhitaÑ vÈ
upatiÔÔheyya, nisinnaÑ vÈ upanisÊdeyya, nipannaÑ vÈ upanipajjeyya. Na me
so mÈrisa amanusso labheyya gÈmesu vÈ nigamesu vÈ sakkÈraÑ vÈ
garukÈraÑ vÈ. Na me so mÈrisa amanusso labheyya ŒÄakamandÈya nÈma
rÈjadhÈniyÈ vatthuÑ vÈ vÈsaÑ vÈ. Na me so mÈrisa amanuso labheyya
yakkhÈnaÑ samitiÑ gantuÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ anÈvayhaÑpi
naÑ kareyyuÑ avivayhaÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ attÈhipi
paripuÓÓÈhi paribhÈsÈhi paribhÈseyyuÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ
rittaÑpissa pattaÑ sÊse nikkujjeyyuÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ
sattadhÈpissa muddhaÑ phÈleyyuÑ.
Santi hi mÈrisa amanussÈ caÓÉÈ ruddhÈ2 rabhasÈ, te neva mahÈrÈjÈnaÑ
Èdiyanti, na mahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnaÑ Èdiyanti, na mahÈrÈjÈnaÑ
purisakÈnaÑ purisakÈnaÑ Èdiyanti. Tekho te mÈrisa amanussÈ mahÈrÈjÈnaÑ
avaruddhÈnÈma vuccanti. SeyyathÈpi mÈrisa raÒÒo MÈgadhassa vijite
mahÈcorÈ. Te neva raÒÒo MÈgadhassa Èdiyanti, na raÒÒo MÈgadhassa
purisakÈnaÑ Èdiyanti, na raÒÒo MÈgadhassa purisakÈnaÑ purisakÈnaÑ
Èdiyanti. Te kho te mÈrisa mahÈcorÈ raÒÒo MÈgadhassa avaruddhÈ nÈma
vuccanti. Evameva kho mÈrisa santi amanussÈ caÓÉÈ ruddhÈ rabhasÈ, te
neva mahÈrÈjÈnaÑ Èdiyanti, na mahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnaÑ Èdiyanti, na
mahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnaÑ purisakÈnaÑ Èdiyanti.
______________________________________________________________
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Te kho te mÈrisa amanussÈ mahÈrÈjÈnaÑ avaruddhÈ nÈma vuccanti. Yo hi
koci mÈrisa amanusso yakkho vÈ yakkhinÊ vÈ -pa- gandhabbo vÈ gandhabbÊ
vÈ -pa- kumbhaÓÉo vÈ kumbhaÓÉÊ vÈ -pa- nÈgo vÈ nÈgÊ vÈ nÈgapotako vÈ
nÈgapotikÈ vÈ nÈgamahÈmatto vÈ nÈgapÈrisajjo vÈ nÈgapacÈro vÈ
paduÔÔhacitto bhikkhuÑ vÈ bhikkhuniÑ vÈ upÈsakaÑ vÈ upÈsikaÑ vÈ
gacchantaÑ vÈ anugaccheyya, ÔhitaÑ vÈ upatiÔÔheyya, nisinnaÑ vÈ
upanisÊdeyya, nipannaÑ vÈ upanipajjeyya. ImesaÑ yakkhÈnaÑ
mahÈyakkhÈnaÑ senÈpatÊnaÑ mahÈsenÈpatÊnaÑ ujjhÈpetabbaÑ
vikkanditabbaÑ viravitabbaÑ “ayaÑ yakkho gaÓhÈti, ayaÑ yakkho Èvisati,
ayaÑ yakkho heÔheti, ayaÑ yakkho viheÔheti, ayaÑ yakkho hiÑsati, ayaÑ
yakkho vihiÑsati, ayaÑ yakkho na muÒcatÊ”ti.
283. KatamesaÑ yakkhÈnaÑ mahÈyakkhÈnaÑ senÈpatÊnaÑ
mahÈsenÈpatÊnaÑ.
Indo Somo VaruÓo ca, BhÈradvÈjo PajÈpati.
Candano KÈmaseÔÔho ca, KinnughaÓÉu NighaÓÉu ca.
PanÈdo OpamaÒÒo ca, Devas|to ca MÈtali.
Cittaseno ca Gandhabbo, NaÄo rÈjÈ Janesabho1.
SÈtÈgiro Hemavato, PuÓÓako Karatiyo GuÄo.
Sivako Mucalindo ca, VessÈmitto Yugandharo.
GopÈlo Supparodho ca2, Hiri Netti3 ca Mandiyo.
PaÒcÈlacaÓÉo ŒÄavako, Pajjunno Sumano Sumukho.
Dadhimukho MaÓi MÈÓivaro4 DÊgho, atho SerÊsako saha.
ImesaÑ yakkhÈnaÑ mahÈyakkhÈnaÑ senÈpatÊnaÑ mahÈsenÈpatÊnaÑ
ujjhÈpetabbaÑ vikkanditabbaÑ viravitabbaÑ “ayaÑ yakkho gaÓhÈti, ayaÑ
yakkho Èvisati, ayaÑ yakkho heÔheti, ayaÑ yakkho viheÔheti, ayaÑ yakkho
hiÑsati, ayaÑ yakkho vihiÑsati, ayaÑ yakkho na muÒcatÊ”ti.
______________________________________________________________
1. Janosabho (SyÈ)
3. HirÊ nettÊ (SÊ, I)

2. Suppagedho ca (SÊ, SyÈ, I)
4. MaÓi mÈnicaro (SyÈ, I)
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AyaÑ kho sÈ mÈrisa ÈÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ guttiyÈ rakkhÈya avihiÑsÈya phÈsuvihÈrÈya. Handa
ca dÈni mayaÑ mÈrisÈ gacchÈma bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈti.
YassadÈni tumhe mahÈrÈjÈno kÈlaÑ maÒÒathÈti.
284. Atha kho cattÈro mahÈrÈjÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu. Tepi kho yakkhÈ uÔÔhÈyÈsanÈ
appekacce BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
tatthevantaradhÈyiÑsu, appekacce BhagavatÈ saddhiÑ sammodiÑsu,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu,
appekacce yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tatthevantadhÈyiÑsu,
appekacce nÈmagottaÑ sÈvetvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu, appekacce
tuÓhÊbh|tÈ tatthevantaradhÈyiÑs|ti.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
_____
DutiyabhÈÓavÈra
285. Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi–imaÑ
bhikkhave rattiÑ cattÈro mahÈrÈjÈ mahatiyÈ ca yakkhasenÈya mahatiyÈ ca
gandhabbasenÈya mahatiyÈ ca kumbhaÓÉasenÈya mahatiyÈ ca nÈgasenÈya
catuddisaÑ rakkhaÑ ÔhapetvÈ catuddisaÑ gumbaÑ ÔhapetvÈ catuddisaÑ
ovaraÓaÑ ÔhapetvÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ
Gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Tepi kho bhikkhave
yakkhÈ appekacce maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce mayÈ
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce yenÈhaÑ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, appekacce nÈmagottaÑ sÈvetvÈ ekamantaÑ
nisÊdiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu.
286. EkamantaÑ nisinno kho bhikkhave VessavaÓo mahÈrÈjÈ maÑ
etadavoca, santi hi bhante uÄÈrÈ yakkhÈ Bhagavato appasannÈ -pa- santi
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hi bhante. NÊcÈ yakkhÈ Bhagavato pasannÈ. Yebhuyyena kho pana bhante
yakkhÈ appasannÈyeva Bhagavato. TaÑ kissa hetu, BhagavÈ hi bhante
pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓiyÈ dhammaÑ deseti -pasurÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓiyÈ dhammaÑ deseti. Yebhuyyena
kho pana bhante yakkhÈ appaÔiviratÈyeva pÈÓÈtipÈtÈ -pa- appaÔiviratÈ
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ. TesaÑ taÑ hoti appiyaÑ amanÈpaÑ. Santi
hi bhante Bhagavato sÈvakÈ araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni
paÔisevanti appasaddÈni appanigghosÈni vijanavÈtÈni
manussarÈhasseyyakÈni paÔisallÈnasÈruppÈni. Tattha santi uÄÈrÈ yakkhÈ
nivÈsino, ye imasmiÑ Bhagavato pÈvacane appasannÈ, tesaÑ pasÈdÈya
uggaÓhÈtu bhante BhagavÈ ÈÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ guttiyÈ rakkhÈya avihiÑsÈya phÈsuvihÈrÈyÈti.
AdhivÈsesiÑ kho ahaÑ bhikkhave tuÓhÊbhÈvena. Atha kho bhikkhave
VessavaÓo mahÈrÈjÈ me adhivÈsanaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ
ÈÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ abhÈsi.
287. Vipassissa ca namatthu, cakkhumantassa sirÊmato.
Sikhissapica namatthu, sabbabh|tÈnukampino.
Vessabhussa ca namatthu, nhÈtakassa tapassino.
Namatthu kakusandhassa, mÈrasenÈpamaddino.
KoÓÈgamanassa namatthu, brÈhmaÓassa vusÊmato.
Kassapassa ca namatthu, vippamuttassa sabbadhi.
A~gÊrasassa namatthu, Sakyaputtassa sirÊmato.
Yo imaÑ dhammaÑ desesi, sabbadukkhÈpan|danaÑ.
Ye cÈpi nibbutÈ loke, yathÈbh|taÑ vipassisuÑ.
Te janÈ apisuÓÈtha, mahantÈ vÊtasÈradÈ.
HitaÑ devamanussÈnaÑ, yaÑ namassanti GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
288. Yato uggacchati s|riyo, Èdicco maÓÉalÊ mahÈ.
Yassa cuggacchamÈnassa, saÑvarÊpi nirujjhati.
Yassa cuggate s|riye, divasoti pavuccati.
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Rahadopi tattha gambhÊro, samuddo saritodako.
EvaÑ taÑ tattha jÈnanti, samuddo saritodako.
Ito sÈ purimÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
GandhabbÈnaÑ adhipati, DhataraÔÔhoti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, gandhabbehi purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈmÈ mahabbalÈ.
Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ÈdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ vademase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma GotamaÑ.
289. Yena petÈ pavuccanti, pisuÓÈ piÔÔhimaÑsikÈ.
PÈÓÈtipÈtino luddÈ, corÈ nekatikÈ janÈ.
Ito sÈ dakkhinÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
KumbhaÓÉÈnaÑ adhipati, Vir|Äho-iti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, kumbhaÓÉehi purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈmÈ mahabbalÈ.
Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ŒdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.

9. ŒÔÈnÈÔiyasutta
Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ vademase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandnÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma GotamaÑ.
290. Yattha coggacchati s|riyo, Èdicco maÓÉalÊ mahÈ.
Yassa coggacchamÈnassa, divasopi nirujjhati.
Yassa coggate s|riye, saÑvarÊti pavuccati.
Rahadopi tattha gambhÊro, samuddo saritodako.
EvaÑ taÑ tattha jÈnanti, samuddo saritodako.
Ito sÈ pacchimÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
NÈgÈnaÒca adhipati, Vir|pakkhoti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, nÈgeheva purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈmÈ mahabbalÈ.
TecÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ÈdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ vademase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma GotamaÑ.
291. Yena uttarakuruvho, mahÈneru sudassano.
ManussÈ tattha jÈyanti, amamÈ apariggahÈ.
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Na te bÊjaÑ pavapanti, nÈpi nÊyanti na~galÈ.
AkaÔÔhapÈkimaÑ sÈliÑ, paribhuÒjanti mÈnusÈ.
AkaÓaÑ athusaÑ suddhaÑ, sugandhaÑ taÓÉulapphalaÑ.
TuÓÉikÊre pacitvÈna, tato bhuÒjanti bhojanaÑ.
GÈviÑ ekakhuraÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
PasuÑ ekakhuraÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
ItthiÑ vÈ vÈhanaÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
PurisaÑ vÈhanaÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
KumÈriÑ vÈhanaÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
KumÈraÑ vÈhanaÑ katvÈ, anuyanti disodisaÑ.
Te yÈne abhiruhitvÈ,
SabbÈ disÈ anupariyÈyanti.
PacÈrÈ tassa rÈjino.
HatthiyÈnaÑ assayÈnaÑ,
DibbaÑ yÈnaÑ upaÔÔhitaÑ.
PÈsÈdÈ sivikÈ ceva,
MahÈrÈjassa yasassino.
Tassa ca nagarÈ ahu,
Antalikkhe sumÈpitÈ.
ŒÔÈnÈÔÈ KusinÈÔÈ ParakusinÈÔÈ,
NÈÔasuriyÈ ParakusiÔanÈÔÈ.
Uttarena kasivanto,
Janoghamaparena ca.
Navanavutiyo ambara-ambaravatiyo,
ŒÄakamandÈ nÈma rÈjadhÈnÊ.
Kuverassa kho pana mÈrisa mahÈrÈjassa VisÈÓÈ nÈma rÈjadhÈnÊ,
TasmÈ Kuvero mahÈrÈjÈ, VessavaÓoti pavuccati.
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Paccesanto pakÈsenti, TatolÈ TattalÈ TatotalÈ.
Ojasi Tejasi TatojasÊ, S|ro RÈjÈ AriÔÔho Nemi.
Rahadopi tattha DharaÓÊ nÈma, yato meghÈ pavassanti.
VassÈ yato patÈyanti, sabhÈpi tatthÈ SÈlavatÊ nÈma.
Yattha yakkhÈ payirupÈsanti, tattha niccaphalÈ rukkhÈ.
NÈnÈ dijagaÓÈ yutÈ, may|rakoÒcÈbhirudÈ.
KokilÈdÊhi vagguhi.
JÊvaÒjÊvakasaddettha, atho oÔÔhavacittakÈ.
KukkuÔakÈ KuÄÊrakÈ, vane pokkharasÈtakÈ.
SukasÈÄika saddettha, daÓÉamÈÓavakÈni ca.
Sobhati sabbakÈlaÑ sÈ, KuveranaÄinÊ sadÈ.
Ito sÈ uttarÈ disÈ, iti naÑ ÈcikkhatÊ jano.
YaÑ disaÑ abhipÈleti, mahÈrÈjÈ yasassi so.
YakkhÈnaÒca adhipati, Kuvero iti nÈmaso.
RamatÊ naccagÊtehi, yakkheheva purakkhato.
PuttÈpi tassa bahavo, ekanÈmÈti me sutaÑ.
AsÊti dasa eko ca, IndanÈma mahabbalÈ.
Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna, BuddhaÑ ÈdiccabandhunaÑ.
D|ratova namassanti, mahantaÑ vÊtasÈradaÑ.
Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama.
Kusalena samekkhasi, amanussÈpi taÑ vandanti.
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso, tasmÈ evaÑ vademase.
JinaÑ vandatha GotamaÑ, JinaÑ vandÈma GotamaÑ.
VijjÈcaraÓasampannaÑ, BuddhaÑ vandÈma Gotamanti.
292. AyaÑ kho sÈ mÈrisa ÈÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ guttiyÈ rakkhÈya avihiÑsÈya phÈsuvihÈrÈya. Yassa
kassaci mÈrisa bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ upÈsakassa vÈ
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upÈsikÈya vÈ ayaÑ ÈÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ suggahitÈ bhavissati samattÈ pariyÈputÈ.
TaÑ ce amanusso yakkho vÈ yakkhinÊ vÈ -pa- gandhabbo vÈ gandhabbÊ vÈ
-pa- kumbhaÓÉo vÈ kumbhaÓÉÊ vÈ -pa- nÈgo vÈ nÈgÊ vÈ nÈgapotako vÈ
nÈgapotikÈ vÈ nÈgamahÈmatto vÈ nÈgapÈrisajjo vÈ nÈgapacÈro vÈ
paduÔÔhacitto bhikkhuÑ vÈ bhikkhuniÑ vÈ upÈsakaÑ vÈ upÈsikaÑ vÈ
gacchantaÑ vÈ anugaccheyya, ÔhitaÑ vÈ upatiÔÔheyya, nisinnaÑ vÈ
upanisÊdeyya, nipannaÑ vÈ upanipajjeyya. Na me so mÈrisa amanusso
labheyya gÈmesu vÈ nigamesu vÈ sakkÈraÑ vÈ garukÈraÑ vÈ. Na me so
mÈrisa amanusso labheyya ÈÄakamandÈya nÈma rÈjadhÈniyÈ vatthuÑ vÈ
vÈsaÑ vÈ. Na me so mÈrisa amanusso labheyya yakkhÈnaÑ samitiÑ
gantuÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ anÈvayhaÑpi naÑ kareyyuÑ
avivayhaÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ attÈhi paripuÓÓÈhi paribhÈsÈhi
paribhÈseyyuÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ rittaÑpissa pattaÑ sÊse
nikkujjeyyuÑ. Apissu naÑ mÈrisa amanussÈ sattadhÈpissa muddhaÑ
phÈleyyuÑ. Santi hi mÈrisa amanussÈ caÓÉÈ ruddhÈ rabhasÈ, te neva
mahÈrÈjÈnaÑ Èdiyanti, na mahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnaÑ Èdiyanti, na
mahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnaÑ purisakÈnaÑ Èdiyanti. Te kho te mÈrisa
amanussÈ mahÈrÈjÈnaÑ avaruddhÈ nÈma vuccanti. SeyyathÈpi mÈrisa raÒÒo
mÈgadhassa vijite mahÈcorÈ. Te neva raÒÒo mÈgadhassa Èdiyanti, na raÒÒo
mÈgadhassa purisakÈnaÑ Èdiyanti, na raÒÒo mÈgadhassa purisakÈnaÑ
purisakÈnaÑ Èdiyanti. Te kho te mÈrisa mahÈcorÈ raÒÒo mÈgadhassa
avaruddhÈ nÈma vuccanti. Evameva kho mÈrisa santi amanussÈ caÓÉÈ
ruddhÈ rabhasÈ, te neva mahÈrÈjÈnaÑ Èdiyanti, na mahÈrÈjÈnaÑ
purisakÈnaÑ Èdiyanti, na mahÈrÈjÈnaÑ purisakÈnaÑ purisakÈnaÑ Èdiyanti.
Te kho te mÈrisa amanussÈ mahÈrÈjÈnaÑ avaruddhÈ nÈma vuccanti. Yo hi
koci mÈrisa amanusso yakkho vÈ yakkhinÊ vÈ -pa- gandhabbo vÈ gandhabbÊ
vÈ -pa- kumbhaÓÉo vÈ kumbhaÓÉÊ vÈ -pa- nÈgo vÈ nÈgÊ vÈ -pa- paduÔÔhacitto
bhikkhuÑ vÈ bhikkhuniÑ vÈ upÈsakaÑ vÈ upÈsikaÑ vÈ gacchantaÑ vÈ
upagaccheyya, ÔhitaÑ vÈ upatiÔÔheyya, nisinnaÑ vÈ upanisÊdeyya, nipannaÑ
vÈ upanipajjeyya. ImesaÑ yakkhÈnaÑ mahÈyakkhÈnaÑ senÈpatÊnaÑ
mahÈsenÈpatÊnaÑ ujjhÈpetabbaÑ vikkanditabbaÑ viravitabbaÑ “ayaÑ
yakkho gaÓhÈti, ayaÑ yakkho Èvisati, ayaÑ
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yakkho heÔheti, ayaÑ yakkho viheÔheti, ayaÑ yakkho hiÑsati, ayaÑ yakkho
vihiÑsati, ayaÑ yakkho na muÒcatÊ”ti.
293. KatamesaÑ yakkhÈnaÑ mahÈyakkhÈnaÑ senÈpatÊnaÑ
mahÈsenÈpatÊnaÑ.
Indo Somo VaruÓo ca, BhÈradvÈjo PajÈpati.
Candano KÈmaseÔÔho ca, KinnughaÓÉu NighaÓÉu ca.
PanÈdo OpamaÒÒo ca, Devas|to ca MÈtali.
Cittaseno ca gandhabbo, naÄo rÈjÈ janesabho.
SÈtÈgiro Hevamato, PuÓÓako Karatiyo GuÄo.
Sivako Mucalindo ca, VessÈmitto Yugandharo.
GopÈlo Supparodho ca, Hiri Netti ca Mandiyo.
PaÒcÈlacaÓÉo ÈÄavako, Pajjunno Sumano Sumukho.
Dadhimukho MaÓi MÈÓivaro DÊgho, atho SerÊsako saha.
ImesaÑ yakkhÈnaÑ mahÈyakkhÈnaÑ senÈpatÊnaÑ mahÈsenÈpatÊnaÑ
ujjhÈpetabbaÑ vikkanditabbaÑ viravitabbaÑ “ayaÑ yakkho gaÓhÈti, ayaÑ
yakkho Èvisati, ayaÑ yakkho heÔheti, ayaÑ yakkho viheÔheti, ayaÑ yakkho
hiÑsati, ayaÑ yakkho vihiÑsati, ayaÑ yakkho na muÒcatÊ”ti. AyaÑ kho
mÈrisa ÈÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ
upÈsikÈnaÑ guttiyÈ rakkhÈya avihiÑsÈya phÈsuvihÈrÈya. Handa ca dÈni
mayaÑ mÈrisa gacchÈma, bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈti. YassadÈni
tumhe mahÈrÈjÈno kÈlaÑ maÒÒathÈti.
294. Atha kho bhikkhave cattÈro mahÈrÈjÈ uÔÔhÈyÈsanÈ maÑ
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu. Tepi kho bhikkhave
yakkhÈ uÔÔhÈyÈsanÈ appekacce maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ
tatthevantaradhÈyiÑsu, appekacce mayÈ saddhiÑ sammodiÑsu,
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu,
appekacce yenÈhaÑ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu,
appekacce
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nÈmagottaÑ sÈvetvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu, appekacce tuÓhÊbh|tÈ
tatthevantaradhÈyiÑsu.
295. UggaÓhÈtha bhikkhave ÈÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ, pariyÈpuÓÈtha
bhikkhave ÈÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ, dhÈretha bhikkhave ÈÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ,
atthasaÑhitÈ1 bhikkhave ÈÔÈnÈÔiyÈ rakkhÈ bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ
upÈsakÈnaÑ upÈsikÈnaÑ guttiyÈ rakkhÈya avihiÑsÈya phÈsuvihÈrÈyÈti.
Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ
abhinandunti.

ŒÔÈnÈÔiyasuttaÑ niÔÔhitaÑ navamaÑ.

______________________________________________________________
1. AtthasaÑhitÈyaÑ (SyÈ)

10. Sa~gÊtisutta
296. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Mallesu cÈrikaÑ
caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi
yena PÈvÈ nÈma MallÈnaÑ nagaraÑ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ
PÈvÈyaÑ viharati Cundassa kammÈraputtassa ambavane.
UbbhatakanavasandhÈgÈra
297. Tena kho pana samayena PÈveyyakÈnaÑ MallÈnaÑ ubbhatakaÑ
nÈma navaÑ sandhÈgÈraÑ1 acirakÈritaÑ hoti anajjhÈvuÔÔhaÑ2 samaÓena vÈ
brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ manussabh|tena. AssosuÑ kho PÈveyyakÈ MallÈ
“BhagavÈ kira Mallesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ bhikkhusaÑghena
saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi PÈvaÑ anuppatto PÈvÈyaÑ viharati
Cundassa kammÈraputtassa ambavane”ti. Atha kho PÈveyyakÈ MallÈ yena
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho PÈveyyakÈ MallÈ
BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante PÈveyyakÈnaÑ MallÈnaÑ
ubbhatakaÑ nÈma navaÑ sandhÈgÈraÑ acirakÈritaÑ hoti anajjhÈvuÔÔhaÑ
samaÓena vÈ brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ manussabh|tena. TaÒca kho bhante
BhagavÈ paÔhamaÑ paribhuÒjatu, BhagavatÈ paÔhamaÑ paribhuttaÑ pacchÈ
PÈveyyakÈ MallÈ paribhuÒjissanti. Tadassa PÈveyyakÈnaÑ MallÈnaÑ
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. AdhivÈsesi kho BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena.
298. Atha kho PÈveyyakÈ MallÈ Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena
sandhÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ sabbasanthariÑ3
sandhÈgÈraÑ santharitvÈ Bhagavato ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ udakamaÓikaÑ
patiÔÔhapetvÈ telapadÊpaÑ ÈropetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu,
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ
ÔhitÈ kho te PÈveyyakÈ MallÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ
“sabbasantharisanthataÑ4 bhante sandhÈgÈraÑ, Bhagavato
______________________________________________________________
1. SanthÈgÈraÑ (SÊ, I), saÓÔhÈgÈraÑ (SyÈ, KaÑ)
3. SabbasanthariÑ santhataÑ (Ka)

2. AnajjhÈvutthaÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
4. SabbasanthariÑ santhataÑ (SÊ, I, Ka)

176

PÈthikavaggapÈÄi

ÈsanÈni paÒÒattÈni, udakamaÓiko patiÔÔhÈpito, telapadÊpo Èropito, yassadÈni
bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti.
299. Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ
bhikkhusaÑghena yena sandhÈgÈraÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ pÈde
pakkhÈletvÈ sandhÈgÈraÑ pavisitvÈ majjhimaÑ thambhaÑ nissÈya
puratthÈbhimukho nisÊdi. BhikkhusaÑghopi kho pÈde pakkhÈletvÈ
sandhÈgÈraÑ pavisitvÈ pacchimaÑ bhittiÑ nissaya puratthÈbhimukho nisÊdi
BhagavantaÑyeva purakkhatvÈ. PÈveyyakÈpi kho MallÈ pÈde pakkhÈletvÈ
sandhÈgÈraÑ pavisitvÈ puratthimaÑ bhittiÑ nissÈya pacchimÈbhimukhÈ
nisÊdiÑsu BhagavantaÑyeva purakkhatvÈ. Atha kho BhagavÈ PÈveyyake
Malle bahudeva rattiÑ dhammiyÈ kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ
samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uyyojesi “abhikkantÈ kho VÈseÔÔhÈ ratti,
yassadÈni tumhe kÈlaÑ maÒÒathÈ”ti, “evaÑ bhante”ti kho PÈveyyakÈ MallÈ
Bhagavato paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ
katvÈ pakkamiÑsu.
300. Atha kho BhagavÈ acirapakkantesu PÈveyyakesu Mallesu
tuÓhÊbh|taÑ tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ ÈyasmantaÑ
SÈriputtaÑ Èmantesi “vigatathinamiddho1 kho SÈriputta bhikkhusaÑgho,
paÔibhÈtu taÑ SÈriputta bhikkh|naÑ dhammÊ kathÈ, piÔÔhi me ÈgilÈyati,
tamahaÑ ÈyamissÈmÊ”ti2. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato
paccassosi. Atha kho BhagavÈ catugguÓaÑ saÑghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ
dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato
sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ.
BhinnanigaÓÔhavatthu
301. Tena kho pana samayena NigaÓÔho NÈÔaputto PÈvÈyaÑ
adhunÈkÈla~kato hoti. Tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ NigaÓÔhÈ dvedhikajÈtÈ3
bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ vivÈdÈpannÈ
______________________________________________________________
1. VigatathÊnamiddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
3. DveÄhakajÈtÈ (SyÈ, KaÑ)

2. ŒyameyyÈmÊti (SyÈ, KaÑ)

10. Sa~gÊtisutta
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aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharanti1 “na tvaÑ imaÑ
dhammavinayaÑ ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi, kiÑ tvaÑ
imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi. MicchÈpaÔipanno tvamasi, ahamasmi
sammÈpaÔipanno. SahitaÑ me, asahitaÑ te. PurevacanÊyaÑ pacchÈ avaca,
pacchÈvacanÊyaÑ pure avaca. AdhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ, Èropito te vÈdo,
niggahito tvamasi, cara vÈdappamokkhÈya, nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ”ti.
Vadhoyeva kho maÒÒe NigaÓÔhesu NÈÔaputtiyesu vattati. Yepi2 NigaÓÔhassa
NÈÔaputtassa sÈvakÈ gihÊ odÈtavasanÈ, tepi NigaÓÔhesu NÈÔaputtiyesu
nibbinnar|pÈ virattar|pÈ paÔivÈnar|pÈ, yathÈ taÑ durakkhÈte dhammavinaye
duppavedite aniyyÈnike anupasamasaÑvattanike
asammÈsambuddhappavedite bhinnath|pe appaÔisaraÓe.
302. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi “nigaÓÔho Èvuso
NÈÔaputto PÈvÈyaÑ adhunÈkÈla~kato, tassa kÈla~kiriyÈya bhinnÈ NigaÓÔhÈ
dvedhikajÈtÈ -pa- bhinnath|pe appaÔisaraÓe. EvaÒhetaÑ Èvuso hoti
durakkhÈte dhammavinaye duppavedite aniyyÈnike anupasamasaÑvattanike
asammÈsambuddhappavedite. AyaÑ kho panÈvuso amhÈkaÑ3 BhagavatÈ4
dhammo svÈkkhÈto suppavedito niyyÈniko upasamasaÑvattaniko
SammÈsambuddhappavedito. Tattha sabbeheva sa~gÈyitabbaÑ, na
vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ,
tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya
sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Katamo cÈvuso amhÈkaÑ BhagavatÈ4 dhammo svÈkkhÈto suppavedito
niyyÈniko upasamasaÑvattaniko SammÈsambuddhappavedito, yattha
sabbeheva sa~gÈyitabbaÑ, na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ
addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
______________________________________________________________
1. Vicaranti (SyÈ, KaÑ)

2. Yepi te (SÊ, I)

3. AsmÈkaÑ (i)

4. Bhagavato (Ka-SÊ)
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Ekaka

303. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena eko dhammo sammadakkhÈto. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ, na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ addhaniyaÑ
assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katamo eko dhammo. Sabbe sattÈ
ÈhÈraÔÔhitÈkÈ. Sabbe sattÈ sa~khÈraÔÔhitikÈ. AyaÑ kho Èvuso tena BhagavatÈ
jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena eko dhammo sammadakkhÈto.
Tattha sabbeheva sa~gÈyitabbaÑ, na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ
brahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Duka
304. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena dve dhammÈ sammadakkhÈtÈ. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ, na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ addhaniyaÑ
assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame dve1.
NÈmaÒca r|paÒca. (1)
AvijjÈ ca bhavataÓhÈ ca. (2)
BhavadiÔÔhi ca vibhavadiÔÔhi ca. (3)
AhirikaÒca2 anottappaÒca. (4)
HirÊ ca ottappaÒca. (5)
DovacassatÈ ca pÈpamittatÈ ca. (6)
SovacassatÈ ca kalyÈÓamittatÈ ca. (7)
ŒpattikusalatÈ ca ÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ ca. (8)
SamÈpattikusalatÈ ca samÈpattivuÔÔhÈnakusalatÈ ca. (9)
______________________________________________________________
1. Dve dhammÈ (SyÈ, KaÑ) evamuparipi.

2. AhirÊkaÒca (katthaci)

10. Sa~gÊtisutta
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DhÈtukusalatÈ ca manasikÈrakusalatÈ ca. (10)
ŒyatanakusalatÈ ca paÔiccasamuppÈdakusalatÈ ca. (11)
®hÈnakusalatÈ ca aÔÔhÈnakusalatÈ ca. (12)
AjjavaÒca lajjavaÒca. (13)
Khanti ca soraccaÒca. (14)
SÈkhalyaÒca paÔisanthÈro ca. (15)
AvihiÑsÈ ca soceyyaÒca. (16)
MuÔÔhassaccaÒca asampajaÒÒaÒca. (17)
Sati ca sampajaÒÒaÒca. (18)
Indriyesu aguttadvÈratÈ ca bhojane amattaÒÒutÈ ca. (19)
Indriyesu guttadvÈratÈ ca bhojane mattaÒÒutÈ ca. (20)
PaÔisa~khÈnabalaÒca1 bhÈvanÈbalaÒca. (21)
SatibalaÒca samÈdhibalaÒca. (22)
Samatho ca vipassanÈ ca. (23)
SamathanimittaÒca paggahanimittaÒca. (24)
Paggaho ca avikkhepo ca. (25)
SÊlavipatti ca diÔÔhivipatti ca. (26)
SÊlasampadÈ ca diÔÔhisampadÈ ca. (27)
SÊlavisuddhi ca diÔÔhivisuddhi ca. (28)
DiÔÔhivisuddhi kho pana yathÈ diÔÔhissa ca padhÈnaÑ. (29)
SaÑvego ca saÑvejanÊyesu ÔhÈnesu saÑviggassa ca yoniso padhÈnaÑ.
(30)
AsantuÔÔhitÈ ca kusalesu dhammesu appaÔivÈnitÈ ca padhÈnasmiÑ. (31)
______________________________________________________________
1. PaÔisandhÈnabalaÒca (SyÈ)
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VijjÈ ca vimutti ca. (32)
KhayeÒÈÓaÑ anuppÈdeÒÈÓaÑ. (33)
Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ

SammÈsambuddhena dve dhammÈ sammadakkhÈtÈ. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ, na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ addhaniyaÑ
assa ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Tika
305. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena tayo dhammÈ sammadakkhÈtÈ. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame tayo.
TÊÓi akusalam|lÈni, lobho akusalam|laÑ doso akusalam|laÑ moho
akusalam|laÑ. (1)
TÊÓi kusalam|lÈni, alobho kusalam|laÑ adoso kusalam|laÑ amoho
kusalam|laÑ. (2)
TÊÓi duccaritÈni, kÈyaduccaritaÑ vacÊduccaritaÑ manoduccaritaÑ. (3)
TÊÓi sucaritÈni, kÈyasucaritaÑ vacÊsucaritaÑ manosucaritaÑ. (4)
Tayo akusalavitakkÈ, kÈmavitakko byÈpÈdavitakko vihiÑsÈvitakko. (5)
Tayo kusalavitakkÈ, nekkhammavitakko abyÈpÈdavitakko
avihiÑsÈvitakko. (6)
Tayo akusalasa~kappÈ, kÈmasa~kappo byÈpÈdasa~kappo
vihiÑsÈsa~kappo. (7)
Tayo kusalasa~kappÈ, nekkhammasa~kappo abyÈpÈdasa~kappo
avihiÑsÈsa~kappo. (8)

10. Sa~gÊtisutta
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Tisso akusalasaÒÒÈ, kÈmasaÒÒÈ byÈpadasaÒÒÈ vihiÑsÈsaÒÒÈ. (9)
Tisso kusalasaÒÒÈ, nekkhammasaÒÒÈ abyÈpÈdasaÒÒÈ avihiÑsÈsaÒÒÈ.
(10)
Tisso akusaladhÈtuyo, kÈmadhÈtu byÈpÈdadhÈtu vihiÑsÈdhÈtu. (11)
Tisso kusaladhÈtuyo, nekkhammadhÈtu abyÈpÈdadhÈtu avihiÑsÈdhÈtu.
(12)
AparÈpi tisso dhÈtuyo, kÈmadhÈtu r|padhÈtu ar|padhÈtu. (13)
AparÈpi tisso dhÈtuyo, r|padhÈtu ar|padhÈtu nirodhadhÈtu. (14)
AparÈpi tisso dhÈtuyo, hÊnadhÈtu majjhimadhÈtu paÓÊtadhÈtu. (15)
Tisso taÓhÈ, kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. (16)
AparÈpi tisso taÓhÈ, kÈmataÓhÈ r|pataÓhÈ ar|pataÓhÈ. (17)
AparÈpi tisso taÓhÈ, r|pataÓhÈ ar|pataÓhÈ nirodhataÓhÈ. (18)
TÊÓi saÑyojanÈni, sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ sÊlabbataparÈmÈso. (19)
Tayo ÈsavÈ, kÈmÈsavo bhavÈsavo avijjÈsavo. (20)
Tayo bhavÈ, kÈmabhavo r|pabhavo ar|pabhavo. (21)
Tisso esanÈ, kÈmesanÈ bhavesanÈ brahmacariyesanÈ. (22)
Tisso vidhÈ, seyyohamasmÊti vidhÈ sadisohamasmÊti vidhÈ
hÊnohamasmÊti vidhÈ. (23)
Tayo addhÈ, atÊto addhÈ anÈgato addhÈ paccuppanno addhÈ. (24)
Tayo antÈ, sakkÈyo anto sakkÈyasamudayo anto sakkÈyanirodho anto.
(25)
Tisso vedanÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ.
(26)
Tisso dukkhatÈ, dukkhadukkhatÈ sa~khÈradukkhatÈ
vipariÓÈmadukkhatÈ. (27)
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Tayo rÈsÊ, micchattaniyato rÈsi sammattaniyato rÈsi aniyato rÈsi. (28)

Tayo tamÈ1, atÊtaÑ vÈ addhÈnaÑ Èrabbha ka~khati vicikicchati
nÈdhimuccati na sampasÊdati, anÈgataÑ vÈ addhÈnaÑ Èrabbha ka~khati
vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati, etarahi vÈ paccuppannaÑ
addhÈnaÑ Èrabbha ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati. (29)
TÊÓi TathÈgatassa arakkheyyÈni, parisuddhakÈyasamÈcÈro Èvuso
TathÈgato, natthi TathÈgatassa kÈyaduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya
“mÈ me idaÑ paro aÒÒÈsÊ”ti. ParisuddhavacÊsamÈcÈro Èvuso TathÈgato,
natthi TathÈgatassa vacÊduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya “mÈ me idaÑ
paro aÒÒÈsÊ”ti. ParisuddhamanosamÈcÈro Èvuso TathÈgato, natthi
TathÈgatassa manoduccaritaÑ, yaÑ TathÈgato rakkheyya “mÈ me idaÑ paro
aÒÒÈsÊ”ti. (30)
Tayo kiÒcanÈ, rÈgo kiÒcanaÑ doso kiÒcanaÑ moho kiÒcanaÑ. (31)
Tayo aggÊ, rÈgaggi dosaggi mohaggi. (32)
Aparepi tayo aggÊ, Èhuneyyaggi gahapataggi dakkhiÓeyyaggi. (33)
Tividhena r|pasa~gaho, sanidassanasappaÔighaÑ r|paÑ2
anidassanasappaÔighaÑ r|paÑ anidassana-appaÔighaÑ r|paÑ. (34)
Tayo sa~khÈrÈ, puÒÒÈbhisa~khÈro apuÒÒabhisa~khÈro
ÈneÒjÈbhisa~khÈro. (35)
Tayo puggalÈ, sekkho puggalo asekkho puggalo nevasekkhonÈsekkho
puggalo. (36)
Tayo therÈ, jÈtitherodhammathero sammutithero3. (37)
TÊÓi puÒÒakiriyavatth|ni, dÈnamayaÑ puÒÒakiriyavatthu sÊlamayaÑ
puÒÒakiriyavatthu bhÈvanÈmayaÑ puÒÒakiriyavatthu. (38)
TÊÓi codanÈvatth|ni, diÔÔhena sutena parisa~kÈya. (39)
______________________________________________________________
1. Tisso ka~khÈ (bah|su) AÔÔhakathÈ oloketabbÈ.
2. SanidassanasappaÔighar|paÑ (SyÈ, KaÑ) evamitaradvayepi,
3. Sammatithero (SyÈ, KaÑ)
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Tisso kÈm|papattiyo1. SantÈvuso sattÈ paccupaÔÔhitakÈmÈ, te
paccupaÔÔhitesu kÈmesu vasaÑ vattenti, seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ
ekacce ca vinipÈtikÈ. AyaÑ paÔhamÈ kÈm|papapatti. SantÈvuso sattÈ
nimmitakÈmÈ, te nimminitvÈ nimminitvÈ kÈmesu vasaÑ vattenti, seyyathÈpi
devÈ NimmÈnaratÊ. AyaÑ dutiyÈ kÈm|papatti. SantÈvuso sattÈ
paranimmitakÈmÈ, te paranimmitesu kÈmesu vasaÑ vattenti, seyyathÈpi
devÈ ParanimmitavasavattÊ. AyaÑ tatiyÈ kÈm|papatti. (40)
Tisso sukh|papattiyo2, santÈvuso sattÈ3 uppÈdetvÈ uppÈdetvÈ sukhaÑ
viharanti, seyyathÈpi devÈ brahmakÈyikÈ. AyaÑ paÔhamÈ sukh|papatti.
SantÈvuso sattÈ sukhena abhisannÈ parisannÈ parip|rÈ paripphuÔÈ. Te kadÈci
karahaci udÈnaÑ udÈnenti “aho sukhaÑ aho sukhan”ti, seyyathÈpi devÈ
ŒbhassarÈ. AyaÑ dutiyÈ sukh|papatti. SantÈvuso sattÈ sukhena abhisannÈ
parisannÈ parip|rÈ paripphuÔÈ. Te santaÑyeva TusitÈ4 sukhaÑ5
paÔisaÑvedenti, seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ, ayaÑ tatiyÈ sukh|papatti. (41)
Tisso paÒÒÈ, sekkhÈ paÒÒÈ asekkhÈ paÒÒÈ nevasekkhÈnÈsekkhÈ paÒÒÈ.
(42)
AparÈpi tisso paÒÒÈ, cintÈmayÈ paÒÒÈ sutamayÈ paÒÒÈ bhÈvanÈmayÈ
paÒÒÈ. (43)
TÊÓÈvudhÈni, sutÈvudhaÑ pavivekÈvudhaÑ paÒÒÈvudhaÑ. (44)
TÊÓindriyÈni, anaÒÒÈtaÒÒassÈmÊtindriyaÑ aÒÒindriyaÑ
aÒÒÈtÈvindriyaÑ. (45)
TÊÓi cakkh|ni, maÑsacakkhu dibbacakkhu paÒÒÈcakkhu. (46)
Tisso sikkhÈ, adhisÊlasikkhÈ adhicittasikkhÈ adhipaÒÒÈsikkhÈ. (47)
Tisso bhÈvanÈ kÈyabhÈvanÈ cittabhÈvanÈ paÒÒÈbhÈvanÈ. (48)
______________________________________________________________
1. KÈmuppattiyo (SÊ), kÈmupapattiyo (SyÈ, I, Ka)

2. Sukhupapattiyo (SyÈ, I, Ka)

3. SattÈ sukhaÑ (SyÈ, KaÑ)

4. SantusitÈ (SyÈ, KaÑ)

5. CittasukhaÑ (SyÈ, Ka)
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TÊÓi anuttariyÈni, dassanÈnuttariyaÑ paÔipadÈnuttariyaÑ

vimuttÈnuttariyaÑ. (49)
Tayo samÈdhÊ, savitakkasavicÈro samÈdhi avitakkavicÈramatto samÈdhi
avitakka-avicÈro samÈdhi. (50)
Aparepi tayo samÈdhÊ, suÒÒato samÈdhi animitto samÈdhi appaÓihito
samÈdhi. (51)
TÊÓi soceyyÈni, kÈyasoceyyaÑ vacÊsoceyyaÑ manosoceyyaÑ. (52)
TÊÓi moneyyÈni, kÈyamoneyyaÑ vacÊmoneyyaÑ manomoneyyaÑ. (53)
TÊÓi kosallÈni, ÈyakosallaÑ apÈyakosallaÑ upÈyakosallaÑ. (54)
Tayo madÈ, Èrogyamado yobbanamado jÊvitamado. (55)
TÊÓi ÈdhipateyyÈni, attÈdhipateyyaÑ lokÈdhipateyyaÑ
dhammÈdhipateyyaÑ. (56)
TÊÓi kathÈvatth|ni, atÊtaÑ vÈ addhÈnaÑ Èrabbha kathaÑ katheyya
“evaÑ ahosi atÊtamaddhÈnan”ti, anÈgataÑ vÈ addhÈnaÑ Èrabbha kathaÑ
katheyya “evaÑ bhavissati anÈgatamaddhÈnan”ti, etarahi vÈ paccuppannaÑ
addhÈnaÑ Èrabbha kathaÑ katheyya “evaÑ hoti etarahi paccuppannaÑ
addhÈnan”ti. (57)
Tisso vijjÈ, pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓaÑ vijjÈ sattÈnaÑ cut|papÈteÒÈÓaÑ
vijjÈ ÈsavÈnaÑ khayeÒÈÓaÑ vijjÈ. (58)
Tayo vihÈrÈ, dibbo vihÈro brahmÈ vihÈro ariyo vihÈro. (59)
TÊÓi pÈÔihÈriyÈni, iddhipÈÔihÈriyaÑ ÈdesanÈpÈÔihÈriyaÑ
anusÈsanÊpÈÔihÈriyaÑ. (60)
Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena tayo dhammÈ sammadakkhÈtÈ. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.

10. Sa~gÊtisutta
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Catukka
306. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena cattÈro dhammÈ sammadakkhÈtÈ. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ, na vivaditabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya
devamanussÈnaÑ. Katame cattÈro.
CattÈro satipaÔÔhÈnÈ. IdhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ
sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu
vedanÈnupassÊ -pa-. Citte cittÈnupassÊ -pa-. Dhammesu dhammÈnupassÊ
viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. (1)
CattÈro sammappadhÈnÈ. IdhÈvuso bhikkhu anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ
akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ
Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati, uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ
paggaÓhÈti padahati, anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ uppÈdÈya
chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati cittaÑ paggaÓhÈti padahati,
uppannÈnaÑ kusalÈyaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati vÊriyaÑ Èrabhati
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. (2)
CattÈro iddhipÈdÈ. IdhÈvuso bhikkhu
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti,
cittasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti,
vÊriyasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti,
vÊmaÑsÈsamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. (3)
CattÈri jhÈnÈni. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ1
upasampajja viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ
cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ
jhÈnaÑ2 upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato
ca sampajÈno,
______________________________________________________________
1. PaÔhamajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)

2. DutiyajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
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sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako
satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ1 upasampajja viharati. Sukhassa ca
pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ2 upasampajja
viharati. (4)
307. Catasso samÈdhibhÈvanÈ. AtthÈvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati, atthÈvuso
samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÒÈÓadassanapaÔilÈbhÈya saÑvattati,
atthÈvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satisampajaÒÒÈya saÑvattati,
atthÈvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattati.
KatamÈ cÈvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja
viharati. AyaÑ Èvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya saÑvattati. (5-1)
KatamÈ cÈvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ
ÒÈÓadassanapaÔilÈbhÈya saÑvattati. IdhÈvuso bhikkhu ÈlokasaÒÒaÑ manasi
karoti, divÈsaÒÒaÑ adhiÔÔhÈti yathÈ divÈ tathÈ rattiÑ, yathÈ rattiÑ tathÈ divÈ.
Iti vivaÔena cetasÈ apariyonaddhena sappabhÈsaÑ cittaÑ bhÈveti. AyaÑ
Èvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÒÈÓadassanapaÔilÈbhÈya
saÑvattati. (5-2)
KatamÈ cÈvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satisampajaÒÒÈya
saÑvattati. IdhÈvuso bhikkhuno viditÈ vedanÈ uppajjanti, viditÈ
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. ViditÈ saÒÒÈ uppajjanti, viditÈ
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. ViditÈ vitakkÈ uppajjanti, viditÈ
upaÔÔhahanti, viditÈ abbhatthaÑ gacchanti. AyaÑ Èvuso samÈdhibhÈvanÈ
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ satisampajaÒÒÈya saÑvattati. (5-3)
______________________________________________________________
1. TatiyajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)

2. CatutthajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
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KatamÈ cÈvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya
saÑvattati. IdhÈvuso bhikkhu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu
udayabbayÈnupassÊ viharati. Iti r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa
attha~gamo. Iti vedanÈ. Iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa
samudayo, iti viÒÒÈÓassa attha~gamo. AyaÑ Èvuso samÈdhibhÈvanÈ bhÈvitÈ
bahulÊkatÈ ÈsavÈnaÑ khayÈya saÑvattati. (5-4)
308. Catasso appamaÒÒÈ. IdhÈvuso bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ
ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ
catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ
lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena1 pharitvÈ viharati. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-.
MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. (6)
CattÈro ÈruppÈ2. IdhÈvuso bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, sabbaso
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati,
sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati. (7)
CattÈri apassenÈni. IdhÈvuso bhikkhu sa~khÈyekaÑ paÔisevati,
sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ parivajjeti, sa~khÈyekaÑ vinodeti.
(8)
______________________________________________________________
1. AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

2. Ar|pÈ (SyÈ, KaÑ, I)
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309. CattÈro ariyavaÑsÈ. IdhÈvuso bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarena

cÊvarena, itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, na ca cÊvarahetu anesanaÑ
appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca cÊvaraÑ na paritassati, laddhÈ ca cÊvaraÑ
agadhito1 amucchito anajjhÈpanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo
paribhuÒjati, tÈya ca pana itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ nevattÈnukkaÑseti na
paraÑ vambheti. Yo hi tattha dakkho hoti analaso sampajÈno paÔissato,
ayaÑ vuccatÈvuso bhikkhu porÈÓe aggaÒÒe ariyavaÑse Ôhito. (9-1)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarena piÓÉapÈtena,
itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, na ca piÓÉapÈtahetu anesanaÑ
appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca piÓÉapÈtaÑ na paritassati, laddhÈ ca
piÓÉapÈtaÑ agadhito amucchito anajjhÈpanno ÈdÊnavadassÈvÊ
nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati, tÈya ca pana itarÊtarapiÓÉapÈtasantuÔÔhiyÈ
nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Yo hi tattha dakkho analaso
sampajÈno paÔissato, ayaÑ vuccatÈvuso bhikkhu porÈÓe aggaÒÒe ariyavaÑse
Ôhito. (9-2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarena senÈsanena,
itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, na ca senÈsanahetu anesanaÑ
appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca senÈsanaÑ na paritassati, laddhÈ ca
senÈsanaÑ agadhito amucchito anajjhÈpanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo
paribhuÒjati, tÈya ca pana itarÊtarasenÈsanasantuÔÔhiyÈ nevattÈnukkaÑseti na
paraÑ vambheti. Yo hi tattha dakkho analaso sampajÈno paÔissato, ayaÑ
vuccatÈvuso bhikkhu porÈÓe aggaÒÒe ariyavaÑse Ôhito. (9-3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu pahÈnÈrÈmo hoti pahÈnarato,
bhÈvanÈrÈmo hoti bhÈvanÈrato, tÈya ca pana pahÈnÈrÈmatÈya pahÈnaratiyÈ
bhÈvanÈrÈmatÈya bhÈvanÈratiyÈ nevattÈnukkaÑseti na paraÑ vambheti. Yo
hi tattha dakkho analaso sampajÈno paÔissato, ayaÑ vuccatÈvuso bhikkhu
porÈÓe aggaÒÒe ariyavaÑse Ôhitoti. (9-4)
______________________________________________________________
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310. CattÈri padhÈnÈni. SaÑvarapadhÈnaÑ pahÈnapadhÈnaÑ
bhÈvanÈpadhÈnaÑ1 anurakkhaÓÈpadhÈnaÑ2. KatamaÒcÈvuso
saÑvarapadhÈnaÑ. IdhÈvuso bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na
nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ
asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ
anvÈsaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati rakkhati cakkhundriyaÑ,
cakkhundriye saÑvaraÑ Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ
ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ
dhammaÑ viÒÒÈya na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ,
yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa
saÑvarÈya paÔipajjati manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. IdaÑ
vuccatÈvuso saÑvarapadhÈnaÑ. (10-1)
KatamaÒcÈvuso pahÈnapadhÈnaÑ. IdhÈvuso bhikkhu uppannaÑ
kÈmavitakkaÑ nÈdhivÈseti pajahati vinodeti byantiÑ karoti3 anabhÈvaÑ
gameti. UppannaÑ byÈpÈdavitakkaÑ -pa-. UppannaÑ vihiÑsÈvitakkaÑ -pa-.
Uppannuppanne pÈpake akusale dhamme nÈdhivÈseti pajahati vinodeti
byantiÑ karoti anabhÈvaÑ gameti. IdaÑ vuccatÈvuso pahÈnapadhÈnaÑ.
(10-2)
KatamaÒcÈvuso bhÈvanÈpadhÈnaÑ. IdhÈvuso bhikkhu
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ
vossaggapariÓÈmiÑ. Dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti.
VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti. PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti.
Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti. SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti.
UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. IdaÑ vuccatÈvuso bhÈvanÈpadhÈnaÑ. (10-3)
KatamaÒcÈvuso anurakkhaÓÈpadhÈnaÑ. IdhÈvuso bhikkhu uppannaÑ
bhadrakaÑ4 samÈdhinimittaÑ anurakkhati aÔÔhikasaÒÒaÑ puÄuvakasaÒÒaÑ5
vinÊlakasaÒÒaÑ vicchiddakasaÒÒaÑ uddhumÈtakasaÒÒaÑ. IdaÑ vuccatÈvuso
anurakkhaÓÈpadhÈnaÑ. (10-4)
CattÈri ÒÈÓÈni, dhamme ÒÈÓaÑ anvaye ÒÈÓaÑ pariye6 ÒÈÓaÑ
sammutiyÈ ÒÈÓaÑ7. (11)
______________________________________________________________
1. BhÈvanÈppadhÈnaÑ (SyÈ)
2. AnurakkhanÈppadhÈnaÑ (SyÈ)
3. ByantÊ karoti (SyÈ, KaÑ)
4. BhaddakaÑ (SyÈ, KaÑ, I)
5. PuÄavakasaÒÒaÑ (SÊ, I)
6. Paricce (SÊ, Ka), paricchede (SyÈ, I, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
7. SammatiÒÈÓaÑ (SyÈ, KaÑ)
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AparÈnipi cattÈri ÒÈÓÈni, dukkhe ÒÈÓaÑ dukkhasamudaye ÒÈÓaÑ
dukkhanirodhe ÒÈÓaÑ dukkhanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. (12)
311. CattÈri sotÈpattiya~gÈni, sappurisasaÑsevo saddhammassavanaÑ
yonisomanasikÈro dhammÈnudhammappaÔipatti. (13)
CattÈri sotÈpannassa a~gÈni. IdhÈvuso ariyasÈvako Buddhe
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ ArahaÑ
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, dhamme
aveccappasÈdena samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo
sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko1 paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti,
saÑghe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “suppaÔipanno Bhagavato
sÈvakasaÑgho ujuppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho ÒÈyappaÔipanno
Bhagavato sÈvakasaÑgho sÈmÊcippaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho
yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ esa Bhagavato
sÈvakasaÑgho Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ
puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti, ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi
acchiddehi asabalehi akammÈsehi bhujissehi viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi
samÈdhisaÑvattanikehi. (14)
CattÈri sÈmaÒÒaphalÈni, sotÈpattiphalaÑ sakadÈgÈmiphalaÑ
anÈgÈmiphalaÑ arahattaphalaÑ. (15)
Catasso dhÈtuyo, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu. (16)
CattÈro ÈhÈrÈ, kabaÄÊkÈro ÈhÈro oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ, phasso dutiyo,
manosaÒcetanÈ tatiyÈ, viÒÒÈÓaÑ catutthaÑ. (17)
Catasso viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. R|p|pÈyaÑ vÈ Èvuso viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ
tiÔÔhati r|pÈrammaÓaÑ2 r|pappatiÔÔhaÑ nand|pasecanaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ
vepullaÑ Èpajjati,
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vedan|pÈyaÑ vÈ Èvuso. SaÒÒ|pÈyaÑ vÈ Èvuso. Sa~khÈr|pÈyaÑ vÈ Èvuso
viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔhati sa~khÈrÈrammaÓaÑ sa~khÈrappatiÔÔhaÑ
nand|pasecanaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjati. (18)
CattÈri agatigamÈnÈni. ChandÈgatiÑ gacchati, dosÈgatiÑ gacchati,
mohÈgatiÑ gacchati, bhayÈgatiÑ gacchati. (19)
CattÈro taÓhuppÈdÈ. CÊvarahetu vÈ Èvuso bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ
uppajjati, piÓÉapÈtahetu vÈ Èvuso bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati,
senÈsanahetu vÈ Èvuso bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati,
itibhavÈbhavahetu vÈ Èvuso bhikkhuno taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati. (20)
Catasso paÔipadÈ, dukkhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, dukkhÈ paÔipadÈ
khippÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ dandhÈbhiÒÒÈ, sukhÈ paÔipadÈ khippÈbhiÒÒÈ.
(21)
AparÈpi catasso paÔipadÈ, akkhamÈ paÔipadÈ, khamÈ paÔipadÈ, damÈ
paÔipadÈ, samÈ paÔipadÈ. (22)
CattÈri dhammapadÈni, anabhijjhÈ dhammapadaÑ, abyÈpÈdo
dhammapadaÑ, sammÈsati dhammapadaÑ, sammÈsamÈdhi dhammapadaÑ.
(23)
CattÈri dhammasamÈdÈnÈni. AtthÈvuso dhammasamÈdÈnaÑ
paccuppannadukkhaÒceva ÈyatiÑ ca dukkhavipÈkaÑ, atthÈvuso
dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannadukkhaÑ ÈyatiÑ sukhavipÈkaÑ, atthÈvuso
dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÑ ÈyatiÑ dukkhavipÈkaÑ, atthÈvuso
dhammasamÈdÈnaÑ paccuppannasukhaÒceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈkaÑ. (24)
CattÈro dhammakkhandhÈ, sÊlakkhandho samÈdhikkhandho
paÒÒÈkkhandho vimuttikkhandho. (25)
CattÈri balÈni, vÊriyabalaÑ satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. (26)
CattÈri adhiÔÔhÈnÈni, paÒÒÈdhiÔÔhÈnaÑ, saccÈdhiÔÔhÈnaÑ,
cÈgÈdhiÔÔhÈnaÑ, upasamÈdhiÔÔhÈnaÑ. (27)
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312. CattÈri paÒhabyÈkaraÓÈni1, ekaÑsabyÈkaraÓÊyo paÒho,

paÔipucchÈbyÈkaraÓÊyo paÒho, vibhajjabyÈkaraÓÊyo paÒho, ÔhapanÊyo paÒho.
(28)
CattÈri kammÈni. AtthÈvuso kammaÑ kaÓhaÑ kaÓhavipÈkaÑ,
atthÈvuso kammaÑ sukkaÑ sukkavipÈkaÑ, atthÈvuso kammaÑ
kaÓhasukkaÑ kaÓhasukkavipÈkaÑ, atthÈvuso kammaÑ akaÓha-asukkaÑ
akaÓha-asukkavipÈkaÑ kammakkhayÈya saÑvattati. (29)
CattÈro sacchikaraÓÊyÈ dhammÈ. PubbenivÈso satiyÈ sacchikaraÓÊyo,
sattÈnaÑ cut|papÈto cakkhunÈ sacchikaraÓÊyo, aÔÔhavimokkhÈ kÈyena
sacchikaraÓÊyÈ, ÈsavÈnaÑ khayo paÒÒÈya sacchikaraÓÊyo. (30)
CattÈro oghÈ, kÈmogho bhavogho diÔÔhogho avijjogho. (31)
CattÈro yogÈ, kÈmayogo bhavayogo diÔÔhiyogo avijjÈyogo. (32)
CattÈro visaÒÒogÈ, kÈmayogavisaÒÒogo bhavayogavisaÒÒogo
diÔÔhiyogavisaÒÒogo avijjÈyogavisaÒÒogo. (33)
CattÈro ganthÈ, abhijjhÈ kÈyagantho byÈpÈdo kÈyagantho
sÊlabbataparÈmÈso kÈyagantho idaÑsaccÈbhiniveso kÈyagantho. (34)
CattÈri upÈdÈnÈni, kÈmupÈdÈnaÑ2 diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ
attavÈdupÈdÈnaÑ. (35)
Catasso yoniyo, aÓÉajayoni jalÈbujayoni saÑsedajayoni opapÈtikayoni.
(36)
Catasso gabbhÈvakkantiyo. IdhÈvuso ekacco asampajÈno mÈtukucchiÑ
okkamati, asampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ
nikkhamati, ayaÑ paÔhamÈ gabbhÈvakkanti. Puna caparaÑ Èvuso
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idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati, asampajÈno mÈtukucchismiÑ
ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati, ayaÑ dutiyÈ gabbhÈvakkanti.
Puna caparaÑ Èvuso idhekacco sampajÈno mÈtukucchiÑ okkamati,
sampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, asampajÈno mÈtukucchimhÈ nikkhamati,
ayaÑ tatiyÈ gabbhÈvakkanti. Puna caparaÑ Èvuso idhekacco sampajÈno
mÈtukucchiÑ okkamati, sampajÈno mÈtukucchismiÑ ÔhÈti, sampajÈno
mÈtukuccimhÈ nikkhamati, ayaÑ catutthÈ gabbhÈvakkanti. (37)
CattÈro attabhÈvapaÔilÈbhÈ. AtthÈvuso attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ
attabhÈvapaÔilÈbhe attasaÒcetanÈyeva kamati, no parasaÒcetanÈ. AtthÈvuso
attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe parasaÒcetanÈyeva kamati,
no attasaÒcetanÈ. AtthÈvuso attabhÈvapaÔilÈbho, yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe
attasaÒcetanÈ ceva kamati parasaÒcetanÈ ca. AtthÈvuso attabhÈvapaÔilÈbho,
yasmiÑ attabhÈvapaÔilÈbhe neva attasaÒcetanÈ kamati, no parasaÒcetanÈ.
(38)
313. Catasso dakkhiÓÈvisuddhiyo. AtthÈvuso dakkhiÓÈ dÈyakato
visujjhati no paÔiggÈhakato, atthÈvuso dakkhiÓÈ paÔiggÈhakato visujjhati no
dÈyakato, atthÈvuso dakkhiÓÈ neva dÈyakato visujjhati no paÔiggÈhakato,
atthÈvuso dakkhiÓÈ dÈyakato ceva visujjhati paÔiggÈhakato ca. (39)
CattÈri sa~gahavatth|ni, dÈnaÑ peyyavajjaÑ1 atthacariyÈ samÈnattatÈ.
(40)
CattÈro anariyavohÈrÈ, musÈvÈdo pisuÓÈvÈcÈ pharusÈvÈcÈ
samphappalÈpo. (41)
CattÈro ariyavohÈrÈ, musÈvÈdÈ veramaÓÊ2 pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ
pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ samphappalÈpÈ veramaÓÊ. (42)
Aparepi cattÈro anariyavohÈrÈ, adiÔÔhe diÔÔhavÈditÈ assute sutavÈditÈ
amute mutavÈditÈ aviÒÒÈte viÒÒÈtavÈditÈ. (43)
______________________________________________________________
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Aparepi cattÈro ariyavohÈrÈ, adiÔÔhe adiÔÔhavÈditÈ assute assutavÈditÈ

amute amutavÈditÈ aviÒÒÈte aviÒÒÈtavÈditÈ. (44)
Aparepi cattÈro anariyavohÈrÈ, diÔÔhe adiÔÔhavÈditÈ sute assutavÈditÈ,
mute amutavÈditÈ, viÒÒÈte aviÒÒÈtavÈditÈ. (45)
Aparepi cattÈro ariyavohÈrÈ, diÔÔhe diÔÔhavÈditÈ sute sutavÈditÈ mute
mutavÈditÈ viÒÒÈte viÒÒÈtavÈditÈ. (46)
314. CattÈro puggalÈ. IdhÈvuso ekacco puggalo attantapo hoti
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto. IdhÈvuso ekacco puggalo parantapo hoti
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. IdhÈvuso ekacco puggalo attantapo ca hoti
attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, parantapo ca
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto. IdhapanÈvuso ekacco puggalo neva
attantapo hoti na attaparitÈpanÈnuyogamanuyutto, na parantapo na
paraparitÈpanÈnuyogamanuyutto, so anattantapo aparantapo diÔÔheva
dhamme nicchÈto nibbuto sÊtÊbh|to1 sukhappaÔisaÑvedÊ brahmabh|tena
attanÈ viharati. (47)
Aparepi cattÈro puggalÈ. IdhÈvuso ekacco puggalo attahitÈya paÔipanno
hoti no parahitÈya, idhÈvuso ekacco puggalo parahitÈya paÔipanno hoti no
attahitÈya, idhÈvuso ekacco puggalo neva attahitÈya paÔipanno hoti no
parahitÈya, idhÈvuso ekacco puggalo attahitÈya ceva paÔipanno hoti
parahitÈya ca. (48)
Aparepi cattÈro puggalÈ, tamo tamaparÈyano, tamo jotiparÈyano, joti
tamaparÈyano, joti jotiparÈyano. (49)
Aparepi cattÈro puggalÈ, samaÓamacalo samaÓapadumo
samaÓapuÓÉarÊko samaÓesu samaÓasukhumÈlo. (50)
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Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena cattÈro dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
_____
PaÒcaka
315. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena paÒca dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame
paÒca.
PaÒcakkhandhÈ, r|pakkhandho vedanÈkkhandho saÒÒÈkkhandho
sa~khÈrakkhandho viÒÒÈÓakkhandho. (1)
PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ, r|pupÈdÈnakkhandho1 vedanupÈdÈnakkhandho
saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho.
(2)
PaÒca kÈmaguÓÈ, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, sotaviÒÒeyyÈ saddÈ. GhÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ.
JivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. (3)
PaÒca gatiyo, nirayo tiracchÈnayoni pettivisayo manussÈ devÈ. (4)
PaÒca macchariyÈni, ÈvÈsamacchariyaÑ kulamacchariyaÑ
lÈbhamacchariyaÑ vaÓÓamacchariyaÑ dhammamacchariyaÑ. (5)
PaÒca nÊvaraÓÈni, kÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ
thinamiddhanÊvaraÓaÑ uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ.
(6)
PaÒca orambhÈgiyÈni saÒÒojanÈni, sakkÈyadiÔÔhi vicikicchÈ
sÊlabbataparÈmÈso kÈmacchando byÈpÈdo. (7)
______________________________________________________________
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PaÒca uddhambhÈgiyÈni saÒÒojanÈni, r|parÈgo ar|parÈgo mÈno
uddhaccaÑ avijjÈ. (8)
PaÒca sikkhÈpadÈni, pÈÓÈtipÈtÈ veramaÓÊ adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ
kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ musÈvÈdÈ veramaÓÊ
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ veramaÓÊ. (9)
316. PaÒca abhabbaÔÔhÈnÈni. Abhabbo Èvuso khÊÓÈsavo bhikkhu
saÒcicca pÈÓaÑ jÊvitÈ voropetuÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu adinnaÑ
theyyasa~khÈtaÑ ÈdiyituÑ1, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu methunaÑ
dhammaÑ paÔisevituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu sampajÈnamusÈ
bhÈsituÑ, abhabbo khÊÓÈsavo bhikkhu sannidhikÈrakaÑ kÈme
paribhuÒjituÑ, seyyathÈpi pubbe ÈgÈrikabh|to. (10)
PaÒca byasanÈni, ÒÈtibyasanaÑ bhogabyasanaÑ rogabyasanaÑ
sÊlabyasanaÑ diÔÔhibyasanaÑ. NÈvuso sattÈ ÒÈtibyasanahetu vÈ
bhogabyasanahetu vÈ rogabyasanahetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti, sÊlabyasanahetu vÈ Èvuso
sattÈ diÔÔhibyasanahetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjanti. (11)
PaÒca sampadÈ, ÒÈtisampadÈ bhogasampadÈ ÈrogyasampadÈ
sÊlasampadÈ diÔÔhisampadÈ. NÈvuso sattÈ ÒÈtisampadÈhetu vÈ
bhogasampadÈhetu vÈ ÈrogyasampadÈhetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, sÊlasampadÈhetu vÈ Èvuso sattÈ
diÔÔhisampadÈhetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ
upapajjanti. (12)
PaÒca ÈdÊnavÈ dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. IdhÈvuso dussÊlo sÊlavipanno
pamÈdÈdhikaraÓaÑ mahatiÑ bhogajÈniÑ nigacchati, ayaÑ paÔhamo ÈdÊnavo
dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. Puna caparaÑ Èvuso dussÊlassa sÊlavipannassa
pÈpako kittisaddo abbhuggacchati, ayaÑ dutiyo ÈdÊnavo dussÊlassa
sÊlavipattiyÈ. Puna caparaÑ Èvuso dussÊlo
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sÊlavipanno yaÒÒadeva parisaÑ upasa~kamati yadi khattiyaparisaÑ yadi
brÈhmaÓaparisaÑ yadi gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, avisÈrado
upasa~kamati ma~kubh|to, ayaÑ tatiyo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ.
Puna caparaÑ Èvuso dussÊlo sÊlavipanno samm|Äho kÈlaÑ karoti, ayaÑ
catuttho ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. Puna caparaÑ Èvuso dussÊlo
sÊlavipanno kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ
nirayaÑ upapajjati, ayaÑ paÒcamo ÈdÊnavo dussÊlassa sÊlavipattiyÈ. (13)
PaÒca ÈnisaÑsÈ sÊlavato sÊlasampadÈya. IdhÈvuso sÊlavÈ sÊlasampanno
appamÈdÈdhikaraÓaÑ mahantaÑ bhogakkhannaÑ adhigacchati, ayaÑ
paÔhamo ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya. Puna caparaÑ Èvuso sÊlavato
sÊlasampannassa kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchati, ayaÑ dutiyo ÈnisaÑso
sÊlavato sÊlasampadÈya. Puna caparaÑ Èvuso sÊlavÈ sÊlasampanno yaÒÒadeva
parisaÑ upasa~kamati yadi khattiyaparisaÑ yadi brÈhmaÓaparisaÑ yadi
gahapatiparisaÑ yadi samaÓaparisaÑ, visÈrado upasa~kamati ama~kubh|to,
ayaÑ tatiyo ÈnisaÑso sÊlavato sÊlasampadÈya. Puna caparaÑ Èvuso sÊlavÈ
sÊlasampanno asamm|Äho kÈlaÑ karoti, ayaÑ catuttho ÈnisaÑso sÊlavato
sÊlasampadÈya. Puna caparaÑ Èvuso sÊlavÈ sÊlasampanno kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, ayaÑ paÒcamo ÈnisaÑso
sÊlavato sÊlasampadÈya. (14)
Codakena Èvuso bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena paÒca dhamme
ajjhattaÑ upaÔÔhapetvÈ paro codetabbo. KÈlena vakkhÈmi no akÈlena,
bh|tena vakkhÈmi no abh|tena, saÓhena vakkhÈmi no pharusena,
atthasaÑhitena vakkhÈmi no anatthasaÑhitena, mettacittena1 vakkhÈmi no
dosantarenÈti. Codakena Èvuso bhikkhunÈ paraÑ codetukÈmena ime paÒca
dhamme ajjhattaÑ upaÔÔhapetvÈ paro codetabbo. (15)
______________________________________________________________
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317. PaÒca padhÈniya~gÈni. IdhÈvuso bhikkhu saddho hoti, saddahati
TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. AppÈbÈdho hoti appÈta~ko,
samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya nÈccuÓhÈya majjhimÈya
padhÈnakkhamÈya. AsaÔho hoti amÈyÈvÊ, yathÈbh|taÑ attÈnaÑ ÈvikattÈ
satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu. ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. PaÒÒavÈ hoti
udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya
sammÈdukkhakkhayagÈminiyÈ. (16)
318. PaÒca suddhÈvÈsÈ, AvihÈ AtappÈ SudassÈ SudassÊ AkaniÔÔhÈ. (17)
PaÒca anÈgÈmino, antarÈparinibbÈyÊ upahaccaparinibbÈyÊ
asa~khÈraparinibbÈyÊ sasa~khÈraparinibbÈyÊ uddhaÑsoto-akaniÔÔhagÈmÊ.
(18)
319. PaÒca cetokhilÈ. IdhÈvuso bhikkhu Satthari ka~khati vicikicchati
nÈdhimuccati na sampasÊdati, yo so Èvuso bhikkhu Satthari ka~khati
vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, ayaÑ paÔhamo cetokhilo. Puna caparaÑ
Èvuso bhikkhu dhamme ka~khati vicikicchati -pa- saÑghe ka~khati
vicikicchati. SikkhÈya ka~khati vicikicchati. SabrahmacÈrÊsu kupito hoti
anattamano Èhatacitto khilajÈto, yo so Èvuso bhikkhu sabrahmacÈrÊsu kupito
hoti anattamano Èhatacitto khilajÈto, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya
anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, ayaÑ paÒcamo cetokhilo. (19)
320. PaÒca cetasovinibandhÈ. IdhÈvuso bhikkhu kÈmesu avÊtarÈgo hoti
avigatacchando avigatapemo avigatapipÈso

10. Sa~gÊtisutta

199

avigatapariÄÈho avigatataÓho. Yo so Èvuso bhikkhu kÈmesu avÊtarÈgo hoti
avigatacchando avigatapemo avigatapipÈso avigatapariÄÈho avigatataÓho,
tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, yassa
cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, ayaÑ paÔhamo
cetasovinibandho. Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu kÈye avÊtarÈgo hoti -par|pe avÊtarÈgo hoti -pa-. Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu yÈvadatthaÑ
udarÈvadehakaÑ bhuÒjitvÈ seyyasukhaÑ passasukhaÑ middhasukhaÑ
anuyutto viharati -pa-. Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu aÒÒataraÑ
devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati “iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena
vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti, yo
so Èvuso bhikkhu aÒÒataraÑ devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati
“iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ
bhavissÈmi devaÒÒataro vÈ”ti, tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya
sÈtaccÈya padhÈnÈya, yassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya
padhÈnÈya, ayaÑ paÒcamo cetasovinibandho. (20)
PaÒcindriyÈni, cakkhundriyaÑ sotindriyaÑ ghÈnindriyaÑ jivhindriyaÑ
kÈyindriyaÑ. (21)
AparÈnipi paÒcindriyÈni, sukhindriyaÑ dukkhindriyaÑ
somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ. (22)
AparÈnipi paÒcindriyÈni, saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ
samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ. (23)
321. PaÒca nissaraÓiyÈ1 dhÈtuyo. IdhÈvuso bhikkhuno kÈme
manasikaroto kÈmesu cittaÑ na pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na
vimuccati, nekkhammaÑ kho panassa manasikaroto nekkhamme cittaÑ
pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati, tassa taÑ cittaÑ sugataÑ
subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ visaÑyuttaÑ kÈmehi, ye ca
kÈmapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ pariÄÈhÈ2, mutto so tehi, na so taÑ
vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ kÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ. (24-1)
______________________________________________________________
1. NissÈraÓÊyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) ®ÊkÈ oloketabbÈ.
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Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno byÈpÈdaÑ manasikaroto byÈpÈde
cittaÑ na pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, abyÈpÈdaÑ
kho panassa manasikaroto abyÈpÈde cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati
vimuccati, tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
visaÑyuttaÑ byÈpÈdena, ye ca byÈpÈdapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ
pariÄÈhÈ, mutto so tehi, na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ
byÈpÈdassa nissaraÓaÑ. (24-2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno vihesaÑ manasikaroto vihesÈya cittaÑ
na pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, avihesaÑ kho
panassa manasikaroto avihesÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati
vimuccati, tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
visaÑyuttaÑ vihesÈya, ye ca vihesÈpaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ
pariÄÈhÈ, mutto so tehi, na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ vihesÈya
nissaraÓaÑ.
(24-3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno r|pe manasikaroto r|pesu cittaÑ na
pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, ar|paÑ kho panassa
manasikaroto ar|pe cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati, tassa
taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ visaÑyuttaÑ
r|pehi, ye ca r|papaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ pariÄÈhÈ, mutto so tehi,
na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ. (24-4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno sakkÈyaÑ manasikaroto sakkÈye cittaÑ
na pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati, sakkÈyanirodhaÑ kho
panassa manasikaroto sakkÈyanirodhe cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati
vimuccati, tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
visaÑyuttaÑ sakkÈyena, ye ca sakkÈyapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ
pariÄÈhÈ, mutto so tehi, na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ
sakkÈyassa nissaraÓaÑ. (24-5)
322. PaÒca vimuttÈyatanÈni. IdhÈvuso bhikkhuno SatthÈ dhammaÑ
deseti aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniko sabrahmacÈrÊ, yathÈ yathÈ Èvuso bhikkhuno
SatthÈ dhammaÑ deseti aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo
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sabrahmacÈrÊ, tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthapaÔisaÑvedÊ ca hoti
dhammapaÔisaÑvedÊ ca, tassa atthapaÔisaÑvedino dhammapaÔisaÑvedino
pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. IdaÑ paÔhamaÑ
vimuttÈyatanaÑ.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ deseti
aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniko sabrahmacÈrÊ, api ca kho yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti -pa- api ca kho
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti -pa- api
ca kho yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi
anuvicÈreti manasÈnupekkhati -pa- api ca khvassa aÒÒataraÑ
samÈdhinimittaÑ sugahitaÑ hoti sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ
suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya, yathÈ yathÈ Èvuso bhikkhuno aÒÒataraÑ
samÈdhinimittaÑ sugahitaÑ hoti sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ
suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya, tathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthapaÔisaÑvedÊ ca
hoti dhammapaÔisaÑvedÊ ca, tassa atthapaÔisaÑvedino
dhammapaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa
kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ
samÈdhiyati. IdaÑ paÒcamaÑ vimuttÈyatanaÑ. (25)
PaÒca vimuttiparipÈcanÊyÈ saÒÒÈ, aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ
dukkhe anattasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ. (26)
Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena paÒca dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ1.
Chakka
323. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena cha dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame cha.
______________________________________________________________
1. Sa~gitiyapaÒcakaÑ niÔÔhitaÑ (SyÈ, KaÑ)
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Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni, cakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ
jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ manÈyatanaÑ. (1)
Cha bÈhirÈni ÈyatanÈni, r|pÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ
rasÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ dhammÈyatanaÑ. (2)
Cha viÒÒÈÓakÈyÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ ghÈnaviÒÒÈÓaÑ
jivhÈviÒÒÈÓaÑ kÈyaviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaÑ. (3)
Cha phassakÈyÈ, cakkhusamphasso sotasamphasso ghÈnasamphasso
jivhÈsamphasso kÈyasamphasso manosamphasso. (4)
Cha vedanÈkÈyÈ, cakkhusamphassajÈ vedanÈ sotasamphassajÈ vedanÈ
ghÈnasamphassajÈ vedanÈ jivhÈsamphassajÈ vedanÈ kÈyasamphassajÈ
vedanÈ manosamphassajÈ vedanÈ. (5)
Cha saÒÒÈkÈyÈ, r|pasaÒÒÈ saddasaÒÒÈ gandhasaÒÒÈ rasasaÒÒÈ
phoÔÔhabbasaÒÒÈ dhammasaÒÒÈ. (6)
Cha saÒcetanÈkÈyÈ, r|pasaÒcetanÈ saddasaÒcetanÈ gandhasaÒcetanÈ
rasasaÒcetanÈ phoÔÔhabbasaÒcetanÈ dhammasaÒcetanÈ. (7)
Cha taÓhÈkÈyÈ, r|pataÓhÈ saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ
phoÔÔhabbataÓhÈ dhammataÓhÈ. (8)
324. Cha agÈravÈ. IdhÈvuso bhikkhu Satthari agÈravo viharati appatisso,
dhamme agÈravo viharati appatisso, saÑghe agÈravo viharati appatisso,
sikkhÈya agÈravo viharati appatisso, appamÈde agÈravo viharati appatisso,
paÔisanthÈre1 agÈravo viharati appatisso. (9)
Cha gÈravÈ. IdhÈvuso bhikkhu Satthari sagÈravo viharati sappatisso,
dhamme sagÈravo viharati sappatisso, saÑghe sagÈravo viharahi sappatisso,
sikkhÈya sagÈravo viharati sappatisso, appamÈde sagÈravo viharati
sappatisso, paÔisanthÈre sagÈravo viharati sappatisso. (10)
______________________________________________________________
1. PaÔisandhÈre (Ka)
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Cha somanass|pavicÈrÈ. CakkhunÈ r|paÑ disvÈ somanassaÔÔhÈniyaÑ
r|paÑ upavicarati, sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ.
JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ
viÒÒÈya somanassaÔÔhÈniyaÑ dhammaÑ upavicarati. (11)
Cha domanass|pavicÈrÈ. CakkhunÈ r|paÑ disvÈ domanassaÔÔhÈniyaÑ
r|paÑ upavicarati -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya domanassaÔÔhÈniyaÑ
dhammaÑ upavicarati. (12)
Cha upekkh|pavicÈrÈ. CakkhunÈ r|paÑ disvÈ upekkhÈÔÔhÈniyaÑ1
r|paÑ upavicarati -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya upekkhÈÔÔhÈniyaÑ
dhammaÑ upavicarati. (13)
Cha sÈraÓÊyÈ dhammÈ. IdhÈvuso bhikkhuno mettaÑ kÈyakammaÑ
paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi2 ceva raho ca, ayampi dhammo
sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ
ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (14-1)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno mettaÑ vacÊkammaÑ paccupaÔÔhitaÑ
hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo -paekÊbhÈvÈya saÑvattati. (14-2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno mettaÑ manokammaÑ paccupaÔÔhitaÑ
hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo -paekÊbhÈvÈya saÑvattati. (14-3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu ye te lÈbhÈ dhammikÈ dhammaladdhÈ
antamaso pattapariyÈpannamattampi, tathÈr|pehi lÈbhehi
appaÔivibhattabhogÊ hoti sÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊ, ayampi
dhammo sÈraÓÊyo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (14-4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni
samÈdhisaÑvattanikÈni, tathÈr|pesu sÊlesu sÊlasÈmaÒÒagato viharati
sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo -pa- ekÊbhÈvÈya
saÑvattati. (14-5)
______________________________________________________________
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takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ diÔÔhisÈmaÒÒagato
viharati sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, ayampi dhammo sÈraÓÊyo
piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya
saÑvattati. (14-6)
325. Cha vivÈdam|lÈni. IdhÈvuso bhikkhu kodhano hoti upanÈhÊ. Yo so
Èvuso bhikkhu kodhano hoti upanÈhÊ, so Sattharipi agÈravo viharati
appatisso, dhammepi agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo viharati
appatisso, sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ1 hoti. Yo so Èvuso bhikkhu Satthari
agÈravo viharati appatisso, dhamme agÈravo viharati appatisso, saÑghe
agÈravo viharati appatisso, sikkhÈya na parip|rakÈrÊ, so saÑghe vivÈdaÑ
janeti. Yo so hoti vivÈdo bahujanahitÈya bahujanasukhÈya anatthÈya ahitÈya
dukkhÈya devamanussÈnaÑ. Evar|paÑ ce tumhe Èvuso vivÈdam|laÑ
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe Èvuso tasseva
pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha. Evar|paÑ ce tumhe
Èvuso vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha, tatra
tumhe Èvuso tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya
paÔipajjeyyÈtha. Evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti,
evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu makkhÊ hoti paÄÈsÊ -pa- issukÊ hoti
maccharÊ. SaÔho hoti mÈyÈvÊ. PÈpiccho hoti micchÈdiÔÔhÊ. SandiÔÔhiparÈmÈsÊ
hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ. Yo so Èvuso bhikkhu sandiÔÔhiparÈmÈsÊ
hoti ÈdhÈnaggÈhÊ duppaÔinissaggÊ, so Sattharipi agÈravo viharati appatisso,
dhammepi agÈravo viharati appatisso, saÑghepi agÈravo viharati appatisso,
sikkhÈyapi na parip|rakÈrÊ hoti. Yo so Èvuso bhikkhu Satthari agÈravo
viharati appatisso, dhamme agÈravo viharati appatisso, saÑghe agÈravo
viharati
______________________________________________________________
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appatisso, sikkhÈya na parip|rakÈrÊ, so saÑghe vivÈdaÑ janeti, yo so hoti
vivÈdo bahujanahitÈya bahujanasukhÈya anatthÈya ahitÈya dukkhÈya
devamanussÈnaÑ. Evar|paÑ ce tumhe Èvuso vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ
bahiddhÈ vÈ samanupasseyyÈtha, tatra tumhe Èvuso tasseva pÈpakassa
vivÈdam|lassa pahÈnÈya vÈyameyyÈtha. Evar|paÑ ce tumhe Èvuso
vivÈdam|laÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ na samanupasseyyÈtha, tatra tumhe
Èvuso tasseva pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavÈya
paÔipajjeyyÈtha. Evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa pahÈnaÑ hoti,
evametassa pÈpakassa vivÈdam|lassa ÈyatiÑ anavassavo hoti. (15)
Cha dhÈtuyo. PathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu ÈkÈsadhÈtu
viÒÒÈÓadhÈtu. (16)
326. Cha nissaraÓiyÈ dhÈtuyo. IdhÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “mettÈ
hi kho me cetovimutti bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ
paricitÈ susamÈraddhÈ, atha ca pana me byÈpÈdo cittaÑ pariyÈdÈya
tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ
BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi
BhagavÈ evaÑ vadeyya. AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso, yaÑ mettÈya
cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya
paricitÈya susamÈraddhÈya, atha ca panassa byÈpÈdo cittaÑ pariyÈdÈya
Ôhassati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. NissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso byÈpÈdassa,
yadidaÑ mettÈ cetovimuttÊ”ti. (17-1)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “karuÓÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, atha
ca pana me vihesÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa vacanÊyo
“mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu
Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya. AÔÔhÈnametaÑ
Èvuso anavakÈso, yaÑ karuÓÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya bahulÊkatÈya
yÈnÊkatÈya

206

PÈthikavaggapÈÄi

vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya, atha ca panassa vihesÈ
cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. NissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso
vihesÈya, yadidaÑ karuÓÈ cetovimuttÊ”ti. (17-2)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “muditÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, atha
ca pana me arati cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa vacanÊyo
“mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu
Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya. AÔÔhÈnametaÑ
Èvuso anavakÈso, yaÑ muditÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya bahulÊkatÈya
yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya, atha ca
panassa arati cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. NissaraÓaÑ
hetaÑ Èvuso aratiyÈ, yadidaÑ muditÈ cetovimuttÊ”ti. (17-3)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “upekkhÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, atha
ca pana me rÈgo cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa vacanÊyo
“mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu
Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya. AÔÔhÈnametaÑ
Èvuso anavakÈso, yaÑ upekkhÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya bahulÊkatÈya
yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya, atha ca
panassa rÈgo cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. NissaraÓaÑ
hetaÑ Èvuso rÈgassa, yadidaÑ upekkhÈ cetovimuttÊ”ti. (17-4)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “animittÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, atha
ca pana me nimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hotÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa vacanÊyo
“mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu
Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya, aÔÔhÈnametaÑ
Èvuso anavakÈso, yaÑ animittÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya bahulÊkatÈya
yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya susamÈraddhÈya, atha ca
panassa

10. Sa~gÊtisutta

207

nimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ bhavissati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. NissaraÓaÑ hetaÑ
Èvuso sabbanimittÈnaÑ, yadidaÑ animittÈ cetovimuttÊ”ti. (17-5)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “asmÊti kho me vigataÑ1,
ayamahamasmÊti na samanupassÈmi, atha ca pana me
vicikicchÈkathaÑkathÈsallaÑ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo, mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi,
na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya.
AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso, yaÑ asmÊti vigate2 ayamahamasmÊti
asamanupassato, atha ca panassa vicikicchÈkathaÑkathÈsallaÑ cittaÑ
pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. NissaraÓaÑ hetaÑ Èvuso
vicikicchÈkathaÑkathÈsallassa, yadidaÑ asmimÈnasamugghÈtoti. (17-6)
327. Cha anuttariyÈni, dassanÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ
lÈbhÈnuttariyaÑ sikkhÈnuttariyaÑ pÈricariyÈnuttariyaÑ anussatÈnuttariyaÑ.
(18)
Cha anussatiÔÔhÈnÈni, BuddhÈnussati dhammÈnussati saÑghÈnussati
sÊlÈnussati cÈgÈnussati devatÈnussati. (19)
328. Cha satatavihÈrÈ. IdhÈvuso bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva
sumano hoti na dummano, upekkhako3 viharati sato sampajÈno. Sotena
saddaÑ sutvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya neva sumano hoti na
dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. (20)
329. ChaÄÈbhijÈtiyo. IdhÈvuso ekacco kaÓhÈbhijÈtiko samÈno kaÓhaÑ
dhammaÑ abhijÈyati, idha panÈvuso ekacco kaÓhÈbhijÈtiko samÈno sukkaÑ
dhammaÑ abhijÈyati, idha panÈvuso ekacco kaÓhÈbhijÈtiko samÈno
akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ abhijÈyati, idha panÈvuso ekacco
sukkÈbhijÈtiko samÈno sukkaÑ dhammaÑ abhijÈyati, idha panÈvuso ekacco
sukkÈbhijÈtiko samÈno kaÓhaÑ dhammaÑ abhijÈyati, idha panÈvuso ekacco
sukkÈbhijÈtiko
______________________________________________________________
1. VighÈtaÑ (SÊ, I), vigate (SyÈ, Ka)

2. VighÈte (SÊ, I)

3. Upekkhako ca (SyÈ, Ka)
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samÈno akaÓhaÑ asukkaÑ nibbÈnaÑ abhijÈyati. (21)
Cha nibbedhabhÈgiyÈ saÒÒÈ1, aniccasaÒÒÈ anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe
anattasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ nirodhasaÒÒÈ. (22)
Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena cha dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Sattaka
330. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena satta dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Kateme satta.
Satta ariyadhanÈni, saddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ hiridhanaÑ
ottappadhanaÑ sutadhanaÑ cÈgadhanaÑ paÒÒÈdhanaÑ. (1)
Satta bojjha~gÈ, satisambojjha~go dhammavicayasambojjha~go
vÊriyasambojjha~go pÊtisambojjha~go passaddhisambojjha~go
samÈdhisambojjha~go upekkhÈsambojjha~go. (2)
Satta samÈdhiparikkhÈrÈ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ
samÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati. (3)
Satta asaddhammÈ. IdhÈvuso bhikkhu assaddho hoti, ahiriko hoti,
anottappÊ hoti, appassuto hoti, kusÊto hoti, muÔÔhassati hoti, duppaÒÒo hoti.
(4)
Satta saddhammÈ. IdhÈvuso bhikkhu saddho hoti, hirimÈ hoti, ottappÊ
hoti, bahussuto hoti, ÈraddhavÊriyo hoti, upaÔÔhitassati hoti, paÒÒavÈ hoti. (5)
Satta sappurisadhammÈ. IdhÈvuso bhikkhu dhammaÒÒ| ca hoti atthaÒÒ|
ca attaÒÒ| ca mattaÒÒ| ca kÈlaÒÒ| ca parisaÒÒ| ca puggalaÒÒ| ca. (6)
______________________________________________________________
1. NibbedhabhÈgiyasaÒÒÈ (SyÈ, KaÑ)
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331. Satta niddasavatth|ni. IdhÈvuso bhikkhu sikkhÈsamÈdÈne
tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca sikkhÈsamÈdÈne avigatapemo.
DhammanisantiyÈ tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca dhammanisantiyÈ
avigatapemo. IcchÈvinaye tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca icchÈvinaye
avigatapemo. PaÔisallÈne tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca paÔisallÈne
avigatapemo. VÊriyÈrambhe tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca vÊriyÈrambhe
avigatapemo. Satinepakke tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca satinepakke
avigatapemo. DiÔÔhipaÔivedhe tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca diÔÔhipaÔivedhe
avigatapemo. (7)
Satta saÒÒÈ, aniccasaÒÒÈ anattasaÒÒÈ asubhasaÒÒÈ ÈdÊnavasaÒÒÈ
pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ nirodhasaÒÒÈ. (8)
Satta balÈni, saddhÈbalaÑ vÊriyabalaÑ hiribalaÑ ottappabalaÑ
satibalaÑ samÈdhibalaÑ paÒÒÈbalaÑ. (9)
332. Satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. SantÈvuso sattÈ nÈnattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino
seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca vinipÈtikÈ, ayaÑ paÔhamÈ
viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈvuso sattÈ nÈnattakÈyÈ ekattasaÒÒino seyyathÈpi devÈ
brahmakÈyikÈ paÔhamÈbhinibbattÈ, ayaÑ dutiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino seyyathÈpi devÈ ŒbhassarÈ,
ayaÑ tatiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ ekattasaÒÒino seyyathÈpi devÈ subhakiÓhÈ,
ayaÑ catutthÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈvuso sattÈ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti
ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ paÒcamÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
SantÈvuso sattÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ
viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ chaÔÔhÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti.
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SantÈvuso sattÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi
kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ, ayaÑ sattamÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. (10)
Satta puggalÈ dakkhiÓeyyÈ, ubhatobhÈgavimutto paÒÒÈvimutto
kÈyasakkhi diÔÔhippatto saddhÈvimutto dhammÈnusÈrÊ saddhÈnusÈrÊ. (11)
Satta anusayÈ, kÈmarÈgÈnusayo paÔighÈnusayo diÔÔhÈnusayo
vicikicchÈnusayo mÈnÈnusayo bhavarÈgÈnusayo avijjÈnusayo. (12)
Satta saÒÒojanÈni, anunayasaÒÒojanaÑ1 paÔighasaÒÒojanaÑ
diÔÔhisaÒÒojanaÑ vicikicchÈsaÒÒojanaÑ mÈnasaÒÒojanaÑ
bhavarÈgasaÒÒojanaÑ avijjÈsaÒÒojanaÑ. (13)
Satta adhikaraÓasamathÈ, uppannuppannÈnaÑ adhikaraÓÈnaÑ
samathÈya v|pasamÈya sammukhÈvinayo dÈtabbo, sativinayo dÈtabbo,
am|Ähavinayo dÈtabbo, paÔiÒÒÈya kÈretabbaÑ, yebhuyyasikÈ,
tassapÈpiyasikÈ, tiÓavatthÈrako. (14)
Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena satta dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
DutiyabhÈÓavÈro niÔÔhito.
_____
AÔÔhaka
333. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena aÔÔha dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame aÔÔha.
AÔÔha micchattÈ, micchÈdiÔÔhi micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ
micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyÈmo micchÈsati micchÈsamÈdhi.
(1)
______________________________________________________________
1. KÈmasaÒÒojanaÑ (SyÈ, KaÑ)
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AÔÔha sammattÈ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi.
(2)
AÔÔha puggalÈ dakkhiÓeyyÈ, sotÈpanno, sotÈpattiphalasacchikiriyÈya
paÔipanno, sakadÈgÈmÊ, sakadÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, anÈgÈmÊ,
anÈgÈmiphalasacchikiriyÈya paÔipanno, arahÈ, arahattaphalasacchikiriyÈya
paÔipanno. (3)
334. AÔÔha kusÊtavatth|ni. IdhÈvuso bhikkhunÈ kammaÑ kÈtabbaÑ hoti,
tassa evaÑ hoti “kammaÑ kho me kÈtabbaÑ bhavissati, kammaÑ kho pana
me karontassa kÈyo kilamissati, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati na
vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya, idaÑ paÔhamaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ kammaÑ kataÑ hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho kammaÑ akÈsiÑ, kammaÑ kho pana me karontassa kÈyo
kilanto, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati na vÊriyaÑ Èrabhati -pa- idaÑ
dutiyaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gantabbo hoti, tassa evaÑ hoti
“maggo kho me gantabbo bhavissati, maggaÑ kho pana me gacchantassa
kÈyo kilamissati, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati na vÊriyaÑ Èrabhati,
idaÑ tatiyaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gato hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho maggaÑ agamÈsiÑ, maggaÑ kho pana me gacchantassa kÈyo
kilanto, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati na vÊriyaÑ Èrabhati, idaÑ
catutthaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto
na labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto nÈlatthaÑ
l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
kilanto akammaÒÒo, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati na vÊriyaÑ
Èrabhati, idaÑ paÒcamaÑ kusÊtavatthu.
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labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈnigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto alatthaÑ
l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
garuko akammaÒÒo, mÈsÈcitaÑ maÒÒe, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati
na vÊriyaÑ Èrabhati, idaÑ chaÔÔhaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako ÈbÈdho,
tassa evaÑ hoti “uppanno kho me ayaÑ appamattako ÈbÈdho, atthi kappo
nipajjituÑ, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati na vÊriyaÑ Èrabhati, idaÑ
sattamaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gilÈnavuÔÔhito1 hoti aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ,
tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gilÈnavuÔÔhito aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ, tassa me
kÈyo dubbalo akammaÒÒo, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati na vÊriyaÑ
Èrabhati appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa
sacchikiriyÈya, idaÑ aÔÔhamaÑ kusÊtavatthu. (4)
335. AÔÔha Èrambhavatth|ni. IdhÈvuso bhikkhunÈ kammaÑ kÈtabbaÑ
hoti, tassa evaÑ hoti “kammaÑ kho me kÈtabbaÑ bhavissati, kammaÑ kho
pana me karontena na sukaraÑ BuddhÈnaÑ SÈsanaÑ manasi kÈtuÑ,
handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ
anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, idaÑ paÔhamaÑ
Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ kammaÑ kataÑ hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho kammaÑ akÈsiÑ, kammaÑ kho panÈhaÑ karonto nÈsakkhiÑ
BuddhÈnaÑ SÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmÊ”ti. So
vÊriyaÑ Èrabhati -pa- idaÑ dutiyaÑ Èrambhavatthu.
______________________________________________________________
1. GilÈnÈ vuÔÔhito (sabbattha) AÔÔhakathÈ oloketabbÈ.
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Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gantabbo hoti. Tassa evaÑ hoti
“maggo kho me gantabbo bhavissati, maggaÑ kho pana me gacchantena na
sukaraÑ BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ. HandÈhaÑ vÊriyaÑ
ÈrabhÈmÊ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati, idaÑ tatiyaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gato hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho maggaÑ agamÈsiÑ, maggaÑ kho panÈhaÑ gacchanto nÈsakkhiÑ
BuddhÈnaÑ sÈsanaÑ manasi kÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmÊ”ti. So
vÊriyaÑ Èrabhati, idaÑ catutthaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto
na labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto nÈlatthaÑ
l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
lahuko kammaÒÒo, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmÊ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati,
idaÑ paÒcamaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto
labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto alatthaÑ
l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
balavÈ kammaÒÒo, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmÊ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati,
idaÑ chaÔÔhaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako ÈbÈdho,
tassa evaÑ hoti “uppanno kho me ayaÑ appamattako ÈbÈdho, ÔhÈnaÑ kho
panetaÑ vijjati yaÑ me ÈbÈdho pavaÉÉheyya, handÈhaÑ vÊriyaÑ
ÈrabhÈmÊ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati, idaÑ sattamaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gilÈnavuÔÔhito hoti aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ,
tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gilÈnavuÔÔhito aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ, ÔhÈnaÑ kho
panetaÑ vijjati yaÑ me ÈbÈdho paccudÈvatteyya, handÈhaÑ vÊriyaÑ
ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa
sacchikiriyÈyÈ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati appattassa
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pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, idaÑ
aÔÔhamaÑ Èrambhavatthu. (5)
336. AÔÔha dÈnavatth|ni. Œsajja dÈnaÑ deti, bhayÈ dÈnaÑ deti, “adÈsi
me”ti dÈnaÑ deti, “dassati me”ti dÈnaÑ deti, “sÈhu dÈnan”ti dÈnaÑ deti,
“ahaÑ pacÈmi, ime na pacanti, nÈrahÈmi pacanto apacantÈnaÑ dÈnaÑ na
dÈtun”ti dÈnaÑ deti, “idaÑ me dÈnaÑ dadato kalyÈÓo kittisaddo
abbhuggacchatÊ”ti dÈnaÑ deti, cittÈla~kÈracittaparikkhÈratthaÑ dÈnaÑ deti.
(6)
337. AÔÔha dÈn|papattiyo. IdhÈvuso ekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ
brÈhmaÓassa vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti taÑ paccÈsÊsati1. So passati
khattiyamahÈsÈlaÑ vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlaÑ vÈ
paÒcahi kÈmaguÓehi samappitaÑ sama~gÊbh|taÑ paricÈrayamÈnaÑ, tassa
evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ khattiyamahÈsÈlÈnaÑ
vÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈnaÑ vÈ gahapatimahÈsÈlÈnaÑ vÈ sahabyataÑ
upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ
bhÈveti, tassa taÑ cittaÑ hÊne vimuttaÑ uttari abhÈvitaÑ tatr|papattiyÈ
saÑvattati. TaÒca kho sÊlavato vadÈmi no dussÊlassa. IjjhatÈvuso sÊlavato
cetopaÓidhi visuddhattÈ. (7-1)
Puna caparaÑ Èvuso idhekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa
vÈ annaÑ pÈnaÑ -pa- seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti taÑ
paccÈsÊsati. Tassa sutaÑ hoti “CÈtumahÈrÈjikÈ2 devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto
sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ
CÈtumahÈrÈjikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ
dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ bhÈveti, tassa taÑ cittaÑ hÊne
vimuttaÑ uttari abhÈvitaÑ tatr|papattiyÈ saÑvattati. TaÒca kho sÊlavato
vadÈmi no dussÊlassa. IjjhatÈvuso sÊlavato cetopaÓidhi visuddhattÈ. (7-2)
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Puna caparaÑ Èvuso idhekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa
vÈ annaÑ pÈnaÑ -pa- seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti taÑ
paccÈsÊsati. Tassa sutaÑ hoti “tÈvatiÑsÈ devÈ -pa- YÈmÈ devÈ -pa- TusitÈ
devÈ -pa- NimmÈnaratÊ devÈ -pa- ParanimmitavasavattÊ devÈ dÊghÈyukÈ
vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ
paraÑ maraÓÈ ParanimmitavasavattÊnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ
upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ cittaÑ
bhÈveti, tassa taÑ cittaÑ hÊne vimuttaÑ uttari abhÈvitaÑ tatr|papattiyÈ
saÑvattati. TaÒca kho sÊlavato vadÈmi no dussÊlassa. IjjhatÈvuso sÊlavato
cetopaÓidhi visuddhattÈ. (7-7)
Puna caparaÑ Èvuso idhekacco dÈnaÑ deti samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa
vÈ annaÑ pÈnaÑ vatthaÑ yÈnaÑ mÈlÈgandhavilepanaÑ
seyyÈvasathapadÊpeyyaÑ. So yaÑ deti taÑ paccÈsÊsati. Tassa sutaÑ hoti
“brahmakÈyikÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti
“aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ brahmakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ
sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So taÑ cittaÑ dahati, taÑ cittaÑ adhiÔÔhÈti, taÑ
cittaÑ bhÈveti, tassa taÑ cittaÑ hÊne vimuttaÑ uttari abhÈvitaÑ
tatr|papattiyÈ saÑvattati. TaÒca kho sÊlavato vadÈmi no dussÊlassa,
vÊtarÈgassa no sarÈgassa. IjjhatÈvuso sÊlavato cetopaÓidhi vÊtarÈgattÈ. (7-8)
AÔÔha parisÈ, khattiyaparisÈ brÈhmaÓaparisÈ gahapatiparisÈ
samaÓaparisÈ cÈtumahÈrÈjikaparisÈ TÈvatiÑsaparisÈ mÈraparisÈ
brahmaparisÈ. (8)
AÔÔha lokadhammÈ, lÈbho ca alÈbho ca yaso ca ayaso ca nindÈ ca
pasaÑsÈ ca sukhaÒca dukkhaÒca. (9)
338. AÔÔha abhibhÈyatanÈni. AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni
passati parittÈni suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti
evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ paÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ.
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AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti,
idaÑ dutiyaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti,
idaÑ tatiyaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑ saÒÒÊ hoti,
idaÑ catutthaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni
nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma umÈpupphaÑ nÊlaÑ
nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ nÊlanibhÈsaÑ, seyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ nÊlaÑ nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ
nÊlanibhÈsaÑ, evameva1 ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati
nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi
passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ paÒcamaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni
pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma kaÓikÈrapupphaÑ2 pÊtaÑ
pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ pÊtanibhÈsaÑ, seyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ pÊtaÑ pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ
pÊtanibhÈsaÑ, evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati
pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi
passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ chaÔÔhaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati lohitakÈni
lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma
bandhujÊvakapupphaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ
lohitakanibhÈsaÑ, seyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ BÈrÈÓaseyyakaÑ
ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ
lohitakanibhÈsaÑ, evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ
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eko bahiddhÈ r|pÈni passati lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni
lohitakanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ
sattamaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma osadhitÈrakÈ odÈtÈ
odÈtavaÓÓÈ odÈtanidassanÈ odÈtanibhÈsÈ, seyyathÈ vÈ pana taÑ vatthaÑ
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ odÈtaÑ odÈtavaÓÓaÑ
odÈtanidassanaÑ odÈtanibhÈsaÑ, evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko
bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni odÈtanidassanÈni
odÈtanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ
aÔÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ. (10)
339. AÔÔha vimokkhÈ. R|pÊ r|pÈni passati, ayaÑ paÔhamo vimokkho.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati, ayaÑ dutiyo
vimokkho.
Subhanteva adhimutto hoti, ayaÑ tatiyo vimokkho.
Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ
upasampajja viharati, ayaÑ catuttho vimokkho.
Sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ paÒcamo vimokkho.
Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ chaÔÔho vimokkho.
Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati, ayaÑ sattamo vimokkho.
Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ayaÑ aÔÔhamo vimokkho. (11)
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Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena aÔÔha dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Navaka
340. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena nava dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame nava.
Nava ÈghÈtavatth|ni. “AnatthaÑ me acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati,
“anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “anatthaÑ me carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ
bandhati, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati -paanatthaÑ caratÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati -pa- anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ
bandhati, “appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati -paatthaÑ caratÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati -pa- atthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati.
(1)
Nava ÈghÈtapaÔivinayÈ. “AnatthaÑ me acari1, taÑ kutettha labbhÈ”ti
ÈghÈtaÑ paÔivineti, “anatthaÑ me carati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ
paÔivineti, “anatthaÑ me carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti,
“piyassa me manÈpassa anatthaÑ acari -pa- anatthaÑ carati -pa- anatthaÑ
carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “appiyassa me
amanÈpassa atthaÑ acari -pa- atthaÑ carati -pa- atthaÑ carissati, taÑ
kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti. (2)
341. Nava sattÈvÈsÈ. SantÈvuso sattÈ nÈnattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino,
seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca vinipÈtikÈ, ayaÑ paÔhamo
sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ nÈnattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ
brahmakÈyikÈ paÔhamÈbhinibbattÈ, ayaÑ dutiyo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ ŒbhassarÈ,
ayaÑ tatiyo sattÈvÈso.
______________________________________________________________
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SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ,
ayaÑ catuttho sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ asaÒÒino appaÔisaÑvedino, seyyathÈpi devÈ
AsaÒÒasattÈ1, ayaÑ paÒcamo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti
ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ chaÔÔho sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ
viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ sattamo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi
kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ, ayaÑ aÔÔhamo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma2
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈ, ayaÑ navamo sattÈvÈso. (3)
342. Nava akkhaÓÈ asamayÈ brahmacariyavÈsÈya. IdhÈvuso TathÈgato
ca loke uppanno hoti ArahaÑ SammÈsambuddho, dhammo ca desiyati
opasamiko parinibbÈniko sambodhagÈmÊ Sugatappavedito, ayaÒca puggalo
nirayaÑ upapanno hoti, ayaÑ paÔhamo akkhaÓo asamayo
brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ Èvuso TathÈgato ca loke uppanno hoti ArahaÑ
SammÈsambuddho, dhammo ca desiyati opasamiko parinibbÈniko
sambodhagÈmÊ Sugatappavedito, ayaÒca puggalo tiracchÈnayoniÑ upapanno
hoti, ayaÑ dutiyo akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- pettivisayaÑ upapanno hoti, ayaÑ tatiyo akkhaÓo
asamayo brahmacariyavÈsÈya.
______________________________________________________________
1. AsaÒÒisattÈ (SyÈ, KaÑ)
2. Samatikkamma santametaÑ paÓÊtametanti (SyÈ, KaÑ)
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Puna caparaÑ -pa- asurakÈyaÑ upapanno hoti, ayaÑ catuttho akkhaÓo
asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- aÒÒataraÑ dÊghÈyukaÑ devanikÈyaÑ upapanno hoti,
ayaÑ paÒcamo akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- paccantimesu janapadesu paccÈjÈto hoti milakkhesu1
aviÒÒÈtÈresu, yattha natthi gati bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ
upÈsikÈnaÑ, ayaÑ chaÔÔho akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- majjhimesu janapadesu paccÈjÈto hoti, so ca hoti
micchÈdiÔÔhiko viparÊtadassano “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ,
natthi sukatadukkaÔÈnaÑ2 kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko,
natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ ye imaÒca lokaÑ paraÒca
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti, ayaÑ sattamo akkhaÓo
asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- majjhimesu janapadesu paccÈjÈto hoti, so ca hoti
duppaÒÒo jaÄo eÄam|go, nappaÔibalo
subhÈsitadubbhÈsitÈnamatthamaÒÒÈtuÑ, ayaÑ aÔÔhamo akkhaÓo asamayo
brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ Èvuso TathÈgato ca loke na3 uppanno hoti ArahaÑ
SammÈsambuddho, dhammo ca na desiyati opasamiko parinibbÈniko
sambodhagÈmÊ Sugatappavedito, ayaÒca puggalo majjhimesu janapadesu
paccÈjÈto hoti, so ca hoti paÒÒavÈ ajaÄo aneÄam|go, paÔibalo
subhÈsitadubbhÈsitÈnamatthamaÒÒÈtuÑ, ayaÑ navamo akkhaÓo asamayo
brahmacariyavÈsÈya. (4)
343. Nava anupubbavihÈrÈ. IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca
akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati. VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ
jhÈnaÑ upasampajja viharati. PÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. Sukhassa ca
______________________________________________________________
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pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ
samatikkamÈ -pa- ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati.
Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati. Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. (5)
344. Nava anupubbanirodhÈ. PaÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa
kÈmasaÒÒÈ niruddhÈ hoti. DutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa vitakkavicÈrÈ
niruddhÈ honti. TatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa pÊti niruddhÈ hoti. CatutthaÑ
jhÈnaÑ samÈpannassa assÈsapassÈsÈ niruddhÈ honti. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ
samÈpannassa r|pasaÒÒÈ niruddhÈ hoti. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti. ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
samÈpannassa ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti. SaÒÒÈvedayitanirodhaÑ
samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ ca niruddhÈ honti. (6)
Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena nava dhammÈ sammadakkhÈtÈ. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ.
Dasaka
345. Atthi kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena dasa dhammÈ sammadakkhÈtÈ. Tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ -pa- atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ. Katame dasa.
Dasa nÈthakaraÓÈ dhammÈ. IdhÈvuso bhikkhu sÊlavÈ hoti,
pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu
vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati sikkhÈpadesu. YaÑpÈvuso
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bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuso viharati
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (1-1)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,
ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthÈ
sabyaÒjanÈ1 kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti,
tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ2 vacasÈ paricitÈ
manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. YaÑpÈvuso bhikkhu bahussuto
hoti -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (1-2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo
kalyÈÓasampava~ko. YaÑpÈvuso bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo
kalyÈÓasampava~ko. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (1-3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi dhammehi
samannÈgato khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. YaÑpÈvuso bhikkhu
suvaco hoti -pa- padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. AyaÑpi dhammo
nÈthakaraÓo. (1-4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni
kiÑkaraÓÊyÈni, tattha dakkho hoti analaso tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya
samannÈgato, alaÑ kÈtuÑ alaÑ saÑvidhÈtuÑ. YaÑpÈvuso bhikkhu yÈni tÈni
sabrahmacÈrÊnaÑ -pa- alaÑ saÑvidhÈtuÑ. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo.
(1-5)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro,
abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo3. YaÑpÈvuso bhikkhu dhammakÈmo
hoti -pa- uÄÈrapÈmojjo3. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (1-6)
______________________________________________________________
1. SÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ (SÊ, SyÈ, I)
3. UÄÈrapÈmujjo (SÊ, I), oÄÈrapÈmojjo (SyÈ, KaÑ)

2. DhatÈ (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ)
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Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtarehi
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrehi. YaÑpÈvuso
bhikkhu santuÔÔho hoti -pa- parikkhÈrehi. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo.
(1-7)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. YaÑpÈvuso bhikkhu
ÈraddhavÊriyo viharati -pa- anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. AyaÑpi
dhammo nÈthakaraÓo. (1-8)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena
samannÈgato cirakataÑpi cirabhÈsitaÑpi saritÈ anussaritÈ. YaÑpÈvuso
bhikkhu satimÈ hoti -pa- saritÈ anussaritÈ. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo.
(1-9)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya
samannÈgato ariyÈya nibbedhikÈya sammÈdukkhakkhayagÈminiyÈ.
YaÑpÈvuso bhikkhu paÒÒavÈ hoti -pa- sammÈdukkhakkhayagÈminiyÈ.
AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (1-10)
346. Dasa kasiÓÈyatanÈni. PathavÊkasiÓameko saÒjÈnÈti, uddhaÑ adho
tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ. ŒpokasiÓameko saÒjÈnÈti -pa-.
TejokasiÓameko saÒjÈnÈti. VÈyokasiÓameko saÒjÈnÈti. NÊlakasiÓameko
saÒjÈnÈti. PÊtakasiÓameko saÒjÈnÈti. LohitakasiÓameko saÒjÈnÈti.
OdÈtakasiÓameko saÒjÈnÈti. ŒkÈsakasiÓameko saÒjÈnÈti.
ViÒÒÈÓakasiÓameko saÒjÈnÈti, uddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ.
(2)
347. Dasa akusalakammapathÈ, pÈÓÈtipÈto adinnÈdÈnaÑ
kÈmesumicchÈcÈro musÈvÈdo pisuÓÈ vÈcÈ pharusÈ vÈcÈ samphappalÈpo
abhijjhÈ byÈpÈdo micchÈdiÔÔhi. (3)
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kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ musÈvÈdÈ veramaÓÊ pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ
pharusÈya vÈcÈya veramaÓÊ samphappalÈpÈ veramaÓÊ anabhijjhÈ abyÈpÈdo
sammÈdiÔÔhi. (4)
348. Dasa ariyavÈsÈ. IdhÈvuso bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti,
chaÄa~gasamannÈgato, ekÈrakkho caturÈpasseno, paÓunnapaccekasacco,
samavayasaÔÔhesano, anÈvilasa~kappo, passaddhakÈyasa~khÈro,
suvimuttacitto, suvimuttapaÒÒo.
KathaÒcÈvuso bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
kÈmacchando pahÊno hoti, byÈpÈdo pahÊno hoti, thinamiddhaÑ pahÊnaÑ
hoti, uddhaccakukkuccaÑ pahÊnaÑ hoti, vicikicchÈ pahÊnÈ hoti. EvaÑ kho
Èvuso bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti. (5-1)
KathaÒcÈvuso bhikkhu chaÄa~gasamannÈgato hoti. IdhÈvuso bhikkhu
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati
sato sampajÈno. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya neva
sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. EvaÑ kho
Èvuso bhikkhu chaÄa~gasamannÈgato hoti. (5-2)
KathaÒcÈvuso bhikkhu ekÈrakkho hoti. IdhÈvuso bhikkhu satÈrakkhena
cetasÈ samannÈgato hoti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu ekÈrakkho hoti. (5-3)
KathaÒcÈvuso bhikkhu caturÈpasseno hoti. IdhÈvuso bhikkhu
sa~khÈyekaÑ paÔisevati, sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ vinodeti,
sa~khÈyekaÑ parivajjeti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu caturÈpasseno hoti.
(5-4)
KathaÒcÈvuso bhikkhu paÓunnapaccekasacco hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
yÈni tÈni puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ puthupaccekasaccÈni, sabbÈni tÈni
nunnÈni honti paÓunnÈni cattÈni vantÈni muttÈni pahÊnÈni paÔinissaÔÔhÈni.
EvaÑ kho Èvuso bhikkhu paÓunnapaccekasacco hoti. (5-5)
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KathaÒcÈvuso bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
kÈmesanÈ pahÊnÈ hoti, bhavesanÈ pahÊnÈ hoti, brahmacariyesanÈ
paÔippassaddhÈ. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti. (5-6)
KathaÒcÈvuso bhikkhu anÈvilasa~kappo hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
kÈmasa~kappo pahÊno hoti, byÈpÈdasa~kappo pahÊno hoti, vihiÑsÈsa~kappo
pahÊno hoti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu anÈvilasa~kappo hoti. (5-7)
KathaÒcÈvuso bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro hoti. IdhÈvuso bhikkhu
sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro
hoti. (5-8)
KathaÒcÈvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti. IdhÈvuso bhikkhuno rÈgÈ
cittaÑ vimuttaÑ hoti, dosÈ cittaÑ vimuttaÑ hoti, mohÈ cittaÑ vimuttaÑ
hoti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti. (5-9)
KathaÒcÈvuso bhikkhu suvimuttapaÒÒo hoti. IdhÈvuso bhikkhu “rÈgo
me pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti. “Doso me pahÊno ucchinnam|lo
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti. “Moho
me pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu suvimuttapaÒÒo
hoti. (5-10)
Dasa asekkhÈ dhammÈ. AsekkhÈ sammÈdiÔÔhi, asekkho
sammÈsa~kappo, asekkhÈ sammÈvÈcÈ, asekkho sammÈkammanto, asekkho
sammÈ-ÈjÊvo, asekkho sammÈvÈyÈmo, asekkhÈ sammÈsati, asekkho
sammÈsamÈdhi, asekkhaÑ sammÈÒÈÓaÑ, asekkhÈ sammÈvimutti. (6)
Ime kho Èvuso tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ
SammÈsambuddhena dasa dhammÈ sammadakkhÈtÈ, tattha sabbeheva
sa~gÈyitabbaÑ
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na vivaditabbaÑ, yathayidaÑ brahmacariyaÑ addhaniyaÑ assa
ciraÔÔhitikaÑ, tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya
atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnanti.
349. Atha kho BhagavÈ uÔÔhahitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi
“sÈdhu sÈdhu SÈriputta, sÈdhu kho tvaÑ SÈriputta bhikkh|naÑ
sa~gÊtipariyÈyaÑ abhÈsÊ”ti. IdamavocÈyasmÈ SÈriputto, samanuÒÒo SatthÈ
ahosi. AttamanÈ ca te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ abhinandunti.

Sa~gÊtisuttaÑ niÔÔhitaÑ dasamaÑ.

11. Dasuttarasutta
350. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati
GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ
paÒcamattehi bhikkhusatehi. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi
“Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa
paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca–
DasuttaraÑ pavakkhÈmi, dhammaÑ nibbÈnapattiyÈ.
Dukkhassanta kiriyÈya, sabbaganthappamocanaÑ.
Eko dhammo
351. Eko Èvuso dhammo bahukÈro, eko dhammo bhÈvetabbo, eko
dhammo pariÒÒeyyo, eko dhammo pahÈtabbo, eko dhammo hÈnabhÈgiyo,
eko dhammo visesabhÈgiyo, eko dhammo duppaÔivijjho, eko dhammo
uppÈdetabbo, eko dhammo abhiÒÒeyyo, eko dhammo sacchikÈtabbo.
(Ka) Katamo eko dhammo bahukÈro. AppamÈdo kusalesu dhammesu.
AyaÑ eko dhammo bahukÈro.
(Kha) Katamo eko dhammo bhÈvetabbo. KÈyagatÈsati sÈtasahagatÈ.
AyaÑ eko dhammo bhÈvetabbo.
(Ga) Katamo eko dhammo pariÒÒeyyo. Phasso sÈsavo upÈdÈniyo.
AyaÑ eko dhammo pariÒÒeyyo.
(Gha) Katamo eko dhammo pahÈtabbo. AsmimÈno. AyaÑ eko dhammo
pahÈtabbo.
(^a) Katamo eko dhammo hÈnabhÈgiyo. Ayoniso manasikÈro. AyaÑ
eko dhammo hÈnabhÈgiyo.
(Ca) Katamo eko dhammo visesabhÈgiyo. Yoniso manasikÈro. AyaÑ
eko dhammo visesabhÈgiyo.
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(Cha) Katamo eko dhammo duppaÔivijjho. Œnantariko cetosamÈdhi.
AyaÑ eko dhammo duppaÔivijjho.
(Ja) Katamo eko dhammo uppÈdetabbo. AkuppaÑ ÒÈÓaÑ. AyaÑ eko
dhammo uppÈdetabbo.
(Jha) Katamo eko dhammo abhiÒÒeyyo. Sabbe sattÈ ÈhÈraÔÔhitikÈ. AyaÑ
eko dhammo abhiÒÒeyyo.
(©a) Katamo eko dhammo sacchikÈtabbo. AkuppÈ cetovimutti. AyaÑ
eko dhammo sacchikÈtabbo.
Iti ime dasa dhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
Dve dhammÈ
352. Dve dhammÈ bahukÈrÈ, dve dhammÈ bhÈvetabbÈ, dve dhammÈ
pariÒÒeyyÈ, dve dhammÈ pahÈtabbÈ, dve dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ, dve
dhammÈ visesabhÈgiyÈ, dve dhammÈ duppaÔivijjhÈ, dve dhammÈ
uppÈdetabbÈ, dve dhammÈ abhiÒÒeyyÈ, dve dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame dve dhammÈ bahukÈrÈ. Sati ca sampajaÒÒaÒca. Ime dve
dhammÈ bahukÈrÈ.
(Kha) Katame dve dhammÈ bhÈvetabbÈ. Samatho ca vipassanÈ ca. Ime
dve dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame dve dhammÈ pariÒÒeyyÈ. NÈmaÒca r|paÒca. Ime dve
dhammÈ pariÒÒeyyÈ.
(Gha) Katame dve dhammÈ pahÈtabbÈ. AvijjÈ ca bhavataÓhÈ ca. Ime
dve dhammÈ pahÈtabbÈ.
(^a) Katame dve dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. DovacassatÈ ca pÈpamittatÈ ca.
Ime dve dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame dve dhammÈ visesabhÈgiyÈ. SovacassatÈ ca kalyÈÓamittatÈ
ca. Ime dve dhammÈ visesabhÈgiyÈ.
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(Cha) Katame dve dhammÈ duppaÔivijjhÈ. Yo ca hetu yo ca paccayo
sattÈnaÑ saÑkilesÈya, yo ca hetu yo ca paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ. Ime
dve dhammÈ duppaÔivijjhÈ.
(Ja) Katame dve dhammÈ uppÈdetabbÈ. Dve ÒÈÓÈni khaye ÒÈÓaÑ
anuppÈde ÒÈÓaÑ. Ime dve dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame dve dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. Dve dhÈtuyo sa~khatÈ ca dhÈtu
asa~khatÈ ca dhÈtu. Ime dve dhammÈ abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame dve dhammÈ sacchikÈtabbÈ. VijjÈ ca vimutti ca. Ime dve
dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
Iti ime vÊsati dhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
Tayo dhammÈ
353. Tayo dhammÈ bahukÈrÈ, tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ -pa- tayo
dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame tayo dhammÈ bahukÈrÈ. SappurisasaÑsevo,
saddhammassavanaÑ, dhammÈnudhammappaÔipatti. Ime tayo dhammÈ
bahukÈrÈ.
(Kha) Katame tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ. Tayo samÈdhÊ, savitakko
savicÈro samÈdhi avitakko vicÈramatto samÈdhi avitakko avicÈro samÈdhi.
Ime tayo dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame tayo dhammÈ pariÒÒeyyÈ. Tisso vedanÈ, sukhÈ vedanÈ
dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. Ime tayo dhammÈ pariÒÒeyyÈ.
(Gha) Katame tayo dhammÈ pahÈtabbÈ. Tisso taÓhÈ, kÈmataÓhÈ
bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. Ime tayo dhammÈ pahÈtabbÈ.
(^a) Katame tayo dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. TÊÓi akusalam|lÈni, lobho
akusalam|laÑ doso akusalam|laÑ moho akusalam|laÑ. Ime tayo dhammÈ
hÈnabhÈgiyÈ.
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(Ca) Katame tayo dhammÈ visesabhÈgiyÈ. TÊÓi kusalam|lÈni, alobho
kusalam|laÑ adoso kusalam|laÑ amoho kusalam|laÑ. Ime tayo dhammÈ
visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame tayo dhammÈ duppaÔivijjhÈ. Tisso nissaraÓiyÈ dhÈtuyo,
kÈmÈnametaÑ nissaraÓaÑ yadidaÑ nekkhammaÑ, r|pÈnametaÑ
nissaraÓaÑ yadidaÑ ar|paÑ, yaÑ kho pana kiÒci bh|taÑ sa~khataÑ
paÔiccasamuppannaÑ, nirodho tassa nissaraÓaÑ. Ime tayo dhammÈ
duppaÔivijjhÈ.
(Ja) Katame tayo dhammÈ uppÈdetabbÈ. TÊÓi ÒÈÓÈni, atÊtaÑse ÒÈÓaÑ
anÈgataÑse ÒÈÓaÑ paccuppannaÑse ÒÈÓaÑ. Ime tayo dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame tayo dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. Tisso dhÈtuyo, kÈmadhÈtu
r|pÈdhÈtu ar|padhÈtu. Ime tayo dhammÈ abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame tayo dhammÈ sacchikÈtabbÈ. Tisso vijjÈ,
pubbenivÈsÈnussatiÒÈÓaÑ vijjÈ sattÈnaÑ cut|papÈte ÒÈÓaÑ vijjÈ ÈsavÈnaÑ
khaye ÒÈÓaÑ vijjÈ. Ime tayo dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
Iti ime tiÑsadhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddÈ.
CattÈro dhammÈ
354. CattÈro dhammÈ bahukÈrÈ, cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈ -pacattÈro dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame cattÈro dhammÈ bahukÈrÈ. CattÈri cakkÈni,
patir|padesavÈso sappuris|panissayo1 attasammÈpaÓidhi pubbe ca
katapuÒÒatÈ. Ime cattÈro dhammÈ bahukÈrÈ.
(Kha) Katame cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈ. CattÈro satipaÔÔhÈnÈ,
idhÈvuso bhikkhu kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya
loke abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu -pa-. Citte -pa-.
______________________________________________________________
1. Sappurisupassayo (SyÈ, KaÑ)
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Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke
abhijjhÈdomanassaÑ. Ime cattÈro dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame cattÈro dhammÈ pariÒÒeyyÈ. CattÈro ÈhÈrÈ, kabaÄÊkÈro1
ÈhÈro oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ, phasso dutiyo, manosaÒcetanÈ tatiyÈ,
viÒÒÈÓaÑ catutthaÑ. Ime cattÈro dhammÈ pariÒÒeyyÈ.
(Gha) Katame cattÈro dhammÈ pahÈtabbÈ. CattÈro oghÈ, kÈmogho
bhavogho diÔÔhogho avijjogho. Ime cattÈro dhammÈ pahÈtabbÈ.
(^a) Katame cattÈro dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. CattÈro yogÈ, kÈmayogo
bhavayogo diÔÔhiyogo avijjÈyogo. Ime cattÈro dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame cattÈro dhammÈ visesabhÈgiyÈ. CattÈro visaÑyogÈ,
kÈmayogavisaÑyogo bhavayogavisaÑyogo diÔÔhiyogavisaÑyogo
avijjÈyogavisaÑyogo. Ime cattÈro dhammÈ visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame cattÈro dhammÈ duppaÔivijjhÈ. CattÈro samÈdhÊ,
hÈnabhÈgiyo samÈdhi ÔhitibhÈgiyo samÈdhi visesabhÈgiyo samÈdhi
nibbedhabhÈgiyo samÈdhi. Ime cattÈro dhammÈ duppaÔivijjhÈ.
(Ja) Katame cattÈro dhammÈ uppÈdetabbÈ. CattÈri ÒÈÓÈni, dhamme
ÒÈÓaÑ anvaye ÒÈÓaÑ pariye ÒÈÓaÑ sammutiyÈ ÒÈÓaÑ. Ime cattÈro dhammÈ
uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame cattÈro dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. CattÈri ariyasaccÈni,
dukkhaÑ ariyasaccaÑ dukkhasamudayaÑ2 ariyasaccaÑ dukkhanirodhaÑ3
ariyasaccaÑ dukkhanirodhÈgÈminÊ paÔipadÈ ariyasaccaÑ. Ime cattÈro
dhammÈ abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame cattÈro dhammÈ sacchikÈtabbÈ. CattÈri sÈmaÒÒaphalÈni,
sotÈpattiphalaÑ sakadÈgÈmiphalaÑ anÈgÈmiphalaÑ arahattaphalaÑ. Ime
cattÈro dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
______________________________________________________________
1. KavaÄÊkÈro (SyÈ, KaÑ)
3. Dukkhanirodho (SyÈ, KaÑ)

2. Dukkhasamudayo (SyÈ, KaÑ)
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Iti ime cattÈrÊsadhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
PaÒca dhammÈ
355. PaÒca dhammÈ bahukÈrÈ -pa- paÒca dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame paÒca dhammÈ bahukÈrÈ. PaÒca padhÈniya~gÈni, idhÈvuso
bhikkhu saddho hoti, saddahati TathÈgatassa bodhiÑ “itipi so BhagavÈ
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti.
AppÈbÈdho hoti appÈta~ko samavepÈkiniyÈ gahaÓiyÈ samannÈgato nÈtisÊtÈya
nÈccuÓhÈya majjhimÈya padhÈnakkhamÈya. AsaÔho hoti amÈyÈvÊ
yathÈbh|tamattÈnaÑ ÈvÊkattÈ satthari vÈ viÒÒ|su vÈ sabrahmacÈrÊsu.
ŒraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ upasampadÈya, thÈmavÈ daÄhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu. PaÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya samannÈgato
ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ. Ime paÒca dhammÈ
bahukÈrÈ.
(Kha) Katame paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ. PaÒca~giko sammÈsamÈdhi,
pÊtipharaÓatÈ sukhapharaÓatÈ cetopharaÓatÈ ÈlokapharaÓatÈ
paccavekkhaÓanimittaÑ1. Ime paÒca dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame paÒca dhammÈ pariÒÒeyyÈ. PaÒcupÈdÈnakkhandhÈ *
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ime paÒca dhammÈ
pariÒÒeyyÈ.
(Gha) Katame paÒca dhammÈ pahÈtabbÈ. PaÒca nÊvaraÓÈni,
kÈmacchandanÊvaraÓaÑ byÈpÈdanÊvaraÓaÑ thinamiddhanÊvaraÓaÑ
uddhaccakukkuccanÊvaraÓaÑ vicikicchÈnÊvaraÓaÑ. Ime paÒca dhammÈ
pahÈtabbÈ.
(^a) Katame paÒca dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. PaÒca cetokhilÈ, idhÈvuso
bhikkhu Satthari ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati, yo so
Èvuso bhikkhu Satthari ka~khati vicikicchati nÈdhimuccati na sampasÊdati,
______________________________________________________________
1. PaccavekkhaÓÈnimittaÑ (SyÈ, KaÑ)

* SeyyathÊdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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tassa cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, yassa
cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. AyaÑ paÔhamo
cetokhilo. Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu dhamme ka~khati vicikicchati -pasaÑghe ka~khati vicikicchati -pa- sikkhÈya ka~khati vicikicchati -pasabrahmacÈrÊsu kupito hoti anattamano Èhatacitto khilajÈto, yo so Èvuso
bhikkhu sabrahmacÈrÊsu kupito hoti anattamano Èhatacitto khilajÈto, tassa
cittaÑ na namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya, yassa cittaÑ na
namati ÈtappÈya anuyogÈya sÈtaccÈya padhÈnÈya. AyaÑ paÒcamo cetokhilo.
Ime paÒca dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame paÒca dhammÈ visesabhÈgiyÈ. PaÒcindriyÈni,
saddhindriyaÑ vÊriyindriyaÑ satindriyaÑ samÈdhindriyaÑ paÒÒindriyaÑ.
Ime paÒca dhammÈ visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame paÒca dhammÈ duppaÔivijjhÈ. PaÒca nissaraÓiyÈ dhÈtuyo.
IdhÈvuso bhikkhuno kÈme manasikaroto kÈmesu cittaÑ na pakkhandati na
pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati. NekkhammaÑ kho panassa
manasikaroto nekkhamme cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati.
Tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ visaÑyuttaÑ
kÈmehi. Ye ca kÈmapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ pariÄÈhÈ, mutto so
tehi. Na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ kÈmÈnaÑ nissaraÓaÑ. (1)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno byÈpÈdaÑ manasikaroto byÈpÈde
cittaÑ na pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati. AbyÈpÈdaÑ
kho panassa manasikaroto abyÈpÈde cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati
vimuccati. Tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
visaÑyuttaÑ byÈpÈdena. Ye ca byÈpÈdapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ
pariÄÈhÈ, mutto so tehi. Na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ
byÈpÈdassa nissaraÓaÑ. (2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno vihesaÑ manasikaroto vihesÈya cittaÑ
na pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati. AvihesaÑ kho
panassa manasikaroto avihesÈya cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati
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vimuccati. Tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ
visaÑyuttaÑ vihesÈya. Ye ca vihesÈpaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ
pariÄÈhÈ, mutto so tehi. Na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ vihesÈya
nissaraÓaÑ. (3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno r|pe manasikaroto r|pesu cittaÑ na
pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati. Ar|paÑ kho panassa
manasikaroto ar|pe cittaÑ pakkhandati pasÊdati santiÔÔhati vimuccati. Tassa
taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ suvimuttaÑ visaÑyuttaÑ
r|pehi. Ye ca r|papaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ vighÈtÈ pariÄÈhÈ, mutto so tehi.
Na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ. (4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno sakkÈyaÑ manasikaroto sakkÈye cittaÑ
na pakkhandati na pasÊdati na santiÔÔhati na vimuccati. SakkÈyanirodhaÑ
kho panassa manasikaroto sakkÈyanirodhe cittaÑ pakkhandati pasÊdati
santiÔÔhati vimuccati. Tassa taÑ cittaÑ sugataÑ subhÈvitaÑ suvuÔÔhitaÑ
suvimuttaÑ visaÑyuttaÑ sakkÈyena. Ye ca sakkÈyapaccayÈ uppajjanti ÈsavÈ
vighÈtÈ pariÄÈhÈ, mutto so tehi. Na so taÑ vedanaÑ vedeti. IdamakkhÈtaÑ
sakkÈyassa nissaraÓaÑ. Ime paÒca dhamma duppaÔivijjhÈ. (5)
(Ja) Katame paÒca dhammÈ uppÈdetabbÈ. PaÒca ÒÈÓiko sammÈsamÈdhi.
“AyaÑ samÈdhi paccuppannasukho ceva ÈyatiÑ ca sukhavipÈko”ti
paccattaÑyeva ÒÈÓaÑ uppajjati. “AyaÑ samÈdhi ariyo nirÈmiso”ti
paccattaÑyeva ÒÈÓaÑ uppajjati. “AyaÑ samÈdhi akÈpurisasevito”ti
paccattaÑyeva ÒÈÓaÑ uppajjati. “AyaÑ samÈdhi santo paÓÊto
paÔippassaddhaladdho ekodibhÈvÈdhigato, na
sasa~khÈraniggayhavÈritagato”ti1 paccattaÑyeva ÒÈÓaÑ uppajjati. “So kho
panÈhaÑ imaÑ samÈdhiÑ satova samÈpajjÈmi, sato vuÔÔhahÈmÊ”ti
paccattaÑyeva ÒÈÓaÑ uppajjati. Ime paÒca dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame paÒca dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. PaÒca vimuttÈyatanÈni.
IdhÈvuso bhikkhuno SatthÈ dhammaÑ deseti, aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo
sabrahmacÈrÊ.
______________________________________________________________
1. Na ca sasa~khÈraniggayha vÈritavatoti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), na
sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvato (Ka), na sasa~khÈraniggayhavÈriyÈdhigato (?)
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YathÈ yathÈvuso bhikkhuno SatthÈ dhammaÑ deseti, aÒÒataro vÈ
garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, tathÈ tathÈ so1 tasmiÑ dhamme
atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ ca, tassa
atthappaÔisaÑvedino dhammappaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa
pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati, idaÑ paÔhamaÑ vimuttÈyatanaÑ. (1)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ deseti,
aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, api ca kho yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti. YathÈ yathÈvuso
bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti.
TathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti
dhammappaÔisaÑvedÊ ca, tassa atthappaÔisaÑvedino dhammappaÔisaÑvedino
pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati,
passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati, idaÑ dutiyaÑ
vimuttÈyatanaÑ. (2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ deseti,
aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, nÈpi yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti, api ca kho yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti. YathÈ yathÈvuso bhikkhu
yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti. TathÈ
tathÈ so tasmiÑ dhamme atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ
ca, tassa atthappaÔisaÑvedino dhammappaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ jÈyati,
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo
sukhaÑ vedeti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati, idaÑ tatiyaÑ vimuttÈyatanaÑ.
(3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ deseti,
aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, nÈpi yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti, nÈpi yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti, api ca kho yathÈsutaÑ
yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti
manasÈnupekkhati. YathÈ
______________________________________________________________
1. Bhikkhu (SyÈ, KaÑ)
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yathÈvuso bhikkhu yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ dhammaÑ cetasÈ
anuvitakketi anuvicÈreti manasÈnupekkhati. TathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme
atthappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ ca, tassa
atthappaÔisaÑvedino dhammappaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa
pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti,
sukhino cittaÑ samÈdhiyati, idaÑ catutthaÑ vimuttÈyatanaÑ. (4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno na heva kho SatthÈ dhammaÑ deseti,
aÒÒataro vÈ garuÔÔhÈniyo sabrahmacÈrÊ, nÈpi yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena paresaÑ deseti, nÈpi yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ vitthÈrena sajjhÈyaÑ karoti, nÈpi yathÈsutaÑ yathÈpariyattaÑ
dhammaÑ cetasÈ anuvitakketi anuvicÈreti manasÈnupekkhati, api ca khvassa
aÒÒataraÑ samÈdhinimittaÑ suggahitaÑ hoti sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ
suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya. YathÈ yathÈvuso bhikkhuno aÒÒataraÑ
samÈdhinimittaÑ suggahitaÑ hoti sumanasikataÑ s|padhÈritaÑ
suppaÔividdhaÑ paÒÒÈya. TathÈ tathÈ so tasmiÑ dhamme atthappaÔisaÑvedÊ
ca hoti dhammappaÔisaÑvedÊ ca, tassa atthappaÔisaÑvedino
dhammappaÔisaÑvedino pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati,
pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino
cittaÑ samÈdhiyati, idaÑ paÒcamaÑ vimuttÈyatanaÑ. Ime paÒca dhammÈ
abhiÒÒeyyÈ. (5)
(©a) Katame paÒca dhammÈ sacchikÈtabbÈ. PaÒca dhammakkhandhÈ,
sÊlakkhandho samÈdhikkhandho paÒÒÈkkhandho vimuttikkhandho
vimuttiÒÈÓadassanakkhandho. Ime paÒca dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
Iti ime paÒÒÈsadhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
Cha dhammÈ
356. Cha dhammÈ bahukÈrÈ -pa- cha dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame cha dhammÈ bahukÈrÈ, cha sÈraÓÊyÈ dhammÈ. IdhÈvuso
bhikkhuno mettaÑ kÈyakammaÑ paccupaÔÔhitaÑ hoti sabrahmacÈrÊsu Èvi
ceva
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raho ca, ayaÑpi dhammo sÈraÓÊyo piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya
avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (1)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno mettaÑ vacÊkammaÑ -pa- ekÊbhÈvÈya
saÑvattati. (2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno mettaÑ manokammaÑ -pa- ekÊbhÈvÈya
saÑvattati. (3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu ye te lÈbhÈ dhammikÈ dhammaladdhÈ
antamaso pattapariyÈpannamattampi, tathÈr|pehi lÈbhehi
appaÔivibhattabhogÊ hoti sÊlavantehi sabrahmacÈrÊhi sÈdhÈraÓabhogÊ, ayaÑpi
dhammo sÈraÓÊyo -pa- ekÊbhÈvÈya saÑvattati. (4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu yÈni tÈni sÊlÈni akhaÓÉÈni acchiddÈni
asabalÈni akammÈsÈni bhujissÈni viÒÒuppasatthÈni aparÈmaÔÔhÈni
samÈdhisaÑvattanikÈni, tathÈr|pesu sÊlesu sÊlasÈmaÒÒagato viharati
sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, ayaÑpi dhammo sÈraÓÊyo -pa- ekÊbhÈvÈya
saÑvattati. (5)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu yÈyaÑ diÔÔhi ariyÈ niyyÈnikÈ niyyÈti
takkarassa sammÈ dukkhakkhayÈya, tathÈr|pÈya diÔÔhiyÈ diÔÔhisÈmaÒÒagato
viharati sabrahmacÈrÊhi Èvi ceva raho ca, ayaÑpi dhammo sÈraÓÊyo
piyakaraÓo garukaraÓo sa~gahÈya avivÈdÈya sÈmaggiyÈ ekÊbhÈvÈya
saÑvattati. Ime cha dhammÈ bahukÈrÈ. (6)
(Kha) Katame cha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Cha anussatiÔÔhÈnÈni,
BuddhÈnussati dhammÈnussati saÑghÈnussati sÊlÈnussati cÈgÈnussati
devatÈnussati. Ime cha dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame cha dhammÈ pariÒÒeyyÈ. Cha ajjhattikÈni ÈyatanÈni,
cakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ
manÈyatanaÑ. Ime cha dhammÈ pariÒÒeyyÈ.
(Gha) Katame cha dhammÈ pahÈtabbÈ. Cha taÓhÈkÈyÈ, r|pataÓhÈ
saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ phoÔÔhabbataÓhÈ dhammataÓhÈ. Ime cha
dhammÈ pahÈtabbÈ.
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(^a) Katame cha dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. Cha agÈravÈ. IdhÈvuso bhikkhu

satthari agÈravo viharati appatisso. Dhamme -pa-. SaÑghe. SikkhÈya.
AppamÈde. PatisanthÈre agÈravo viharati appatisso. Ime cha dhammÈ
hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame cha dhammÈ visesabhÈgiyÈ. Cha gÈravÈ. IdhÈvuso
bhikkhu satthari sagÈravo viharati sappatisso. Dhamme -pa-. SaÑghe.
SikkhÈya. AppamÈde. PaÔisanthÈre sagÈravo viharati sappatisso. Ime cha
dhammÈ visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame cha dhammÈ duppaÔivijjhÈ. Cha nissaraÓiyÈ dhÈtuyo.
IdhÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “mettÈ hi kho me Èvuso cetovimutti
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, atha
ca pana me byÈpÈdo cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa
vacanÊyo, “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi
sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya.
AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso yaÑ mettÈya cetovimuttiyÈ bhÈvitÈya
bahulÊkatÈya yÈnÊkatÈya vatthukatÈya anuÔÔhitÈya paricitÈya
susamÈraddhÈya, atha ca panassa byÈpÈdo cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ
ÔhÈnaÑ vijjati. NissaraÓaÒhetaÑ Èvuso byÈpÈdassa, yadidaÑ
mettÈcetovimuttÊ”ti. (1)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “karuÓÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, atha
ca pana me vihesÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ hevan”tissa
vacanÊyo, “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi -pa-.
NissaraÓaÒhetaÑ Èvuso vihesÈya, yadidaÑ karuÓÈcetovimuttÊ”ti. (2)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “muditÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ -pa- atha ca pana me arati cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo, “mÈyasmÈ evaÑ avaca -pa- NissaraÓaÒhetaÑ Èvuso
aratiyÈ, yadidaÑ muditÈcetovimuttÊ”ti. (3)
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Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “upekkhÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ -pa- atha ca pana me rÈgo cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca -pa-. NissaraÓaÒhetaÑ Èvuso
rÈgassa, yadidaÑ upekkhÈcetovimuttÊ”ti. (4)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “animittÈ hi kho me cetovimutti
bhÈvitÈ -pa- atha ca pana me nimittÈnusÈri viÒÒÈÓaÑ hotÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo “mÈyasmÈ evaÑ avaca -pa-. NissaraÓaÒhetaÑ Èvuso
sabbanimittÈnaÑ, yadidaÑ animittÈ cetovimuttÊ”ti. (5)
Idha panÈvuso bhikkhu evaÑ vadeyya “asmÊti kho me vigataÑ,
ayamahamasmÊti na samanupassÈmi, atha ca pana me
vicikicchÈkathaÑkathÈsallaÑ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhatÊ”ti. So “mÈ
hevan”tissa vacanÊyo, “mÈyasmÈ evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ
abbhÈcikkhi, na hi sÈdhu Bhagavato abbhakkhÈnaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ
vadeyya. AÔÔhÈnametaÑ Èvuso anavakÈso yaÑ asmÊti vigate
ayamahamasmÊti asamanupassato, atha ca panassa
vicikicchÈkathaÑkathÈsallaÑ cittaÑ pariyÈdÈya Ôhassati, netaÑ ÔhÈnaÑ
vijjati. NissaraÓaÒhetaÑ Èvuso vicikicchÈkathaÑkathÈsallassa, yadidaÑ
asmimÈnasamugghÈÔoti. Ime cha dhammÈ duppaÔivijjhÈ. (6)
(Ja) Katame cha dhammÈ uppÈdetabbÈ. Cha satatavihÈrÈ. IdhÈvuso
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva sumano hoti na dummano, upekkhako
viharati sato sampajÈno. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ
ghÈyitvÈ -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ
-pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya neva sumano hoti na dummano, upekkhako
viharati sato sampajÈno. Ime cha dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame cha dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. Cha anuttariyÈni,
dassÈnÈnuttariyaÑ savanÈnuttariyaÑ lÈbhÈnuttariyaÑ sikkhÈnuttariyaÑ
pÈricariyÈnuttariyaÑ anussatÈnuttariyaÑ. Ime cha dhammÈ abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame cha dhammÈ sacchikÈtabbÈ. Cha abhiÒÒÈ. IdhÈvuso
bhikkhu anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti ekopi hutvÈ bahudhÈ hoti,
bahudhÈpi hutvÈ eko hoti, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ, tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ
tiropabbataÑ asajjamÈno gacchati seyyÈthÈpi
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ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karoti seyyathÈpi udake, udakepi
abhijjamÈne gacchati seyyathÈpi pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena ca~kamati
seyyÈthÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye evaÑmahiddhike
evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parÈmasati parimajjati, yÈvabrahmalokÈpi kÈyena
vasaÑ vatteti. (1)
DibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde
suÓÈti dibbe ca mÈnuse ca ye d|re santike ca. (2)
ParasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈti1, sarÈgaÑ vÈ
cittaÑ sarÈgaÑ cittanti pajÈnÈti -pa- avimuttaÑ vÈ cittaÑ avimuttaÑ cittanti
pajÈnÈti. (3)
So anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati, seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ
-pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. (4)
Dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passati
cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate
yathÈkamm|page satte pajÈnÈti -pa-. (5)
ŒsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ
diÔÔhevadhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati. Ime cha
dhammÈ sacchikÈtabbÈ. (6)
Iti ime saÔÔhi dhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
Satta dhammÈ
357. Satta dhammÈ bahukÈrÈ -pa- satta dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame satta dhammÈ bahukÈrÈ. Satta ariyadhanÈni,
saddhÈdhanaÑ sÊladhanaÑ hiridhanaÑ ottappadhanaÑ sutadhanaÑ
cÈgadhanaÑ paÒÒÈdhanaÑ. Ime satta dhammÈ bahukÈrÈ.
______________________________________________________________
1. JÈnÈti (SyÈ, KaÑ)
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(Kha) Katame satta dhammÈ bhÈvetabbÈ. Satta sambojjha~gÈ,
satisambojjha~go dhammavicayasambojjha~go vÊriyasambojjha~go
pÊtisambojjha~go passaddhisambojjha~go samÈdhisambojjha~go
upekkhÈsambojjha~go. Ime satta dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame satta dhammÈ pariÒÒeyyÈ. Satta viÒÒÈÓaÔÔhitiyo. SantÈvuso
sattÈ nÈnattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce
ca vinipÈtikÈ, ayaÑ paÔhamÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti. (1)
SantÈvuso sattÈ nÈnattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ
brahmakÈyikÈ paÔhamÈbhinibbattÈ, ayaÑ dutiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti. (2)
SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ ŒbhassarÈ,
ayaÑ tatiyÈ viÒÒÈÓaÔÔhiti. (3)
SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ,
ayaÑ catutthÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. (4)
SantÈvuso sattÈ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ -pa- “ananto
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ paÒcamÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. (5)
SantÈvuso sattÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ
viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ chaÔÔhÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. (6)
SantÈvuso sattÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi
kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ, ayaÑ sattamÊ viÒÒÈÓaÔÔhiti. Ime satta dhammÈ
pariÒÒeyyÈ. (7)
(Gha) Katame satta dhammÈ pahÈtabbÈ. SattÈnusayÈ, kÈmarÈgÈnusayo
paÔighÈnusayo diÔÔhÈnusayo vicikicchÈnusayo mÈnÈnusayo bhavarÈgÈnusayo
avijjÈnusayo. Ime satta dhammÈ pahÈtabbÈ.
(^a) Katame satta dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. Satta asaddhammÈ. IdhÈvuso
bhikkhu assaddho hoti, ahiriko hoti, anottappÊ hoti,
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appassuto hoti, kusÊto hoti, muÔÔhassati hoti, duppaÒÒo hoti. Ime satta
dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame satta dhammÈ visesabhÈgiyÈ. Satta saddhammÈ. IdhÈvuso
bhikkhu saddho hoti, hirimÈ1 hoti, ottappÊ hoti, bahussuto hoti,
ÈraddhavÊriyo hoti, upaÔÔhitassati hoti, paÒÒavÈ hoti. Ime satta dhammÈ
visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame satta dhammÈ duppaÔivijjhÈ. Satta sappurisadhammÈ.
IdhÈvuso bhikkhu dhammaÒÒ| ca hoti atthaÒÒ| ca attaÒÒ| ca mattaÒÒ| ca
kÈlaÒÒ| ca parisaÒÒ| ca puggalaÒÒ| ca. Ime satta dhammÈ duppaÔivijjhÈ.
(Ja) Katame satta dhammÈ uppÈdetabbÈ. Satta saÒÒÈ, aniccasaÒÒÈ
anattasaÒÒÈ asubhasaÒÒÈ ÈdÊnavasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ
nirodhasaÒÒÈ. Ime satta dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame satta dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. Satta niddasavatth|ni.
IdhÈvuso bhikkhu sikkhÈsamÈdÈne tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
sikkhÈsamÈdÈne avigatapemo. DhammanisantiyÈ tibbacchando hoti, ÈyatiÑ
ca dhammanisantiyÈ avigatapemo. IcchÈvinaye tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
icchÈvinaye avigatapemo. PaÔisallÈne tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
paÔisallÈne avigatapemo. VÊriyÈrambhe tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
vÊriyÈrambhe avigatapemo. Satinepakke tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
satinepakke avigatapemo. DiÔÔhipaÔivedhe tibbacchando hoti, ÈyatiÑ ca
diÔÔhipaÔivedhe avigatapemo. Ime satta dhammÈ abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame satta dhammÈ sacchikÈtabbÈ. Satta khÊÓÈsavabalÈni.
IdhÈvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno aniccato sabbe sa~khÈrÈ yathÈbh|taÑ
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. YaÑpÈvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno
aniccato sabbe sa~khÈrÈ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti,
idampi khÊÓÈsavassa bhikkhuno balaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo
bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (1)
______________________________________________________________
1. Hiriko (SyÈ, KaÑ)
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Puna caparaÑ Èvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti. YaÑpÈvuso -pa- “khÊÓÈ me
ÈsavÈ”ti. (2)
Puna caparaÑ Èvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno vivekaninnaÑ cittaÑ hoti
vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈraÑ vivekaÔÔhaÑ nekkhammÈbhirataÑ
byantÊbh|taÑ sabbaso ÈsavaÔÔhÈniyehi dhammehi. YaÑpÈvuso -pa- “khÊÓÈ
me ÈsavÈ”ti. (3)
Puna caparaÑ Èvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno cattÈro satipaÔÔhÈnÈ
bhÈvitÈ honti subhÈvitÈ. YaÑpÈvuso -pa- “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (4)
Puna caparaÑ Èvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno paÒcindriyÈni bhÈvitÈni
honti subhÈvitÈni. YaÑpÈvuso -pa- “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (5)
Puna caparaÑ Èvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno satta bojjha~gÈ bhÈvitÈ
honti subhÈvitÈ. YaÑpÈvuso -pa- “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. (6)
Puna caparaÑ Èvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno ariyo aÔÔha~giko maggo
bhÈvito hoti subhÈvito. YaÑpÈvuso khÊÓÈsavassa bhikkhuno ariyo
aÔÔha~giko maggo bhÈvito hoti subhÈvito, idampi khÊÓÈsavassa bhikkhuno
balaÑ hoti, yaÑ balaÑ Ègamma khÊÓÈsavo bhikkhu ÈsavÈnaÑ khayaÑ
paÔijÈnÈti “khÊÓÈ me ÈsavÈ”ti. Ime satta dhammÈ sacchikÈtabbÈ. (7)
Itime sattati dhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
PaÔhamabhÈÓavÈro niÔÔhito.
_____
AÔÔha dhammÈ
358. AÔÔha dhammÈ bahukÈrÈ -pa- aÔÔha dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame aÔÔha dhammÈ bahukÈrÈ. AÔÔha het| aÔÔha paccayÈ
ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya paÔiladdhÈya
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bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattanti. Katame aÔÔha.
IdhÈvuso bhikkhu SatthÈraÑ1 upanissÈya viharati aÒÒataraÑ vÈ
garuÔÔhÈniyaÑ sabrahmacÈriÑ, yatthassa tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ
hoti pemaÒca gÈravo ca. AyaÑ paÔhamo hetu paÔhamo paccayo
ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. (1)
TaÑ kho pana SatthÈraÑ upanissÈya viharati aÒÒataraÑ vÈ
garuÔÔhÈniyaÑ sabrahmacÈriÑ, yatthassa tibbaÑ hirottappaÑ paccupaÔÔhitaÑ
hoti pemaÒca gÈravo ca. Te kÈlena kÈlaÑ upasa~kamitvÈ paripucchati
paripaÒhati “idaÑ bhante kathaÑ, imassa ko attho”ti. Tassa te Èyasmanto
avivaÔaÒceva vivaranti, anuttÈnÊkataÒca uttÈnÊ2 karonti, anekavihitesu ca
ka~khÈÔÔhÈniyesu dhammesu ka~khaÑ paÔivinodenti. AyaÑ dutiyo hetu
dutiyo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya,
paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. (2)
TaÑ kho pana dhammaÑ sutvÈ dvayena v|pakÈsena sampÈdeti
kÈyav|pakÈsena ca cittav|pakÈsena ca. AyaÑ tatiyo hetu tatiyo paccayo
ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. (3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto
viharati ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya
sikkhati sikkhÈpadesu. AyaÑ catuttho hetu catuttho paccayo
ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya
bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. (4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu bahussuto hoti sutadharo sutasannicayo,
ye te dhammÈ ÈdikalyÈÓÈ majjhekalyÈÓÈ pariyosÈnakalyÈÓÈ sÈtthÈ
sabyaÒjanÈ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ abhivadanti,
tathÈr|pÈssa dhammÈ bahussutÈ honti dhÈtÈ
______________________________________________________________
1. SatthÈraÑ vÈ (SyÈ, Ka)
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vacasÈ paricitÈ manasÈnupekkhitÈ diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ. AyaÑ paÒcamo
hetu paÒcamo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya
paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ
saÑvattati. (5)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati akusalÈnaÑ
dhammÈnaÑ pahÈnÈya kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadÈya thÈmavÈ
daÄhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu. AyaÑ chaÔÔho hetu
chaÔÔho paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya,
paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati. (6)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena
samannÈgato cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. AyaÑ sattamo
hetu sattamo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya
paÔilÈbhÈya, paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ
saÑvattati. (7)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu
udayabbayÈnupassÊ viharati “iti r|paÑ iti r|passa samudayo iti r|passa
attha~gamo, iti vedanÈ iti vedanÈya samudayo iti vedanÈya attha~gamo, iti
saÒÒÈ iti saÒÒÈya samudayo iti saÒÒÈya attha~gamo, iti sa~khÈrÈ iti
sa~khÈrÈnaÑ samudayo iti sa~khÈrÈnaÑ attha~gamo, iti viÒÒÈÓaÑ iti
viÒÒÈÓassa samudayo iti viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti. AyaÑ aÔÔhamo hetu
aÔÔhamo paccayo ÈdibrahmacariyikÈya paÒÒÈya appaÔiladdhÈya paÔilÈbhÈya,
paÔiladdhÈya bhiyyobhÈvÈya vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ saÑvattati.
Ime aÔÔha dhammÈ bahukÈrÈ. (8)
(Kha) Katame aÔÔha dhammÈ bhÈvetabbÈ. Ariyo aÔÔha~giko maggo,
seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto
sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi. Ime aÔÔha dhammÈ
bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame aÔÔha dhammÈ pariÒÒeyyÈ. AÔÔha lokadhammÈ, lÈbho ca
alÈbho ca yaso ca ayaso ca nindÈ ca pasaÑsÈ ca sukhaÒca dukkhaÒca. Ime
aÔÔha dhammÈ pariÒÒeyyÈ.
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(Gha) Katame aÔÔha dhammÈ pahÈtabbÈ. AÔÔha micchattÈ, micchÈdiÔÔhi
micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyÈmo
micchÈsati micchÈsamÈdhi. Ime aÔÔha dhammÈ pahÈtabbÈ.
(^a) Katame aÔÔha dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. AÔÔha kusÊtavatth|ni.
IdhÈvuso bhikkhunÈ kammaÑ kÈtabbaÑ hoti, tassa evaÑ hoti “kammaÑ
kho me kÈtabbaÑ bhavissati, kammaÑ kho pana me karontassa kÈyo
kilamissati, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati
appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya,
idaÑ paÔhamaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ kammaÑ kataÑ hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho kammaÑ akÈsiÑ, kammaÑ kho pana me karontassa kÈyo
kilanto, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati -pa- idaÑ
dutiyaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gantabbo hoti, tassa evaÑ hoti
“maggo kho me gantabbo bhavissati, maggaÑ kho pana me gacchantassa
kÈyo kilamissati, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati
-pa- idaÑ tatiyaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gato hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho maggaÑ agamÈsiÑ, maggaÑ kho pana me gacchantassa kÈyo
kilanto, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati, na vÊriyaÑ Èrabhati -pa- idaÑ
catutthaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto
na labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto nÈlatthaÑ
l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
kilanto akammaÒÒo, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti -pa- idaÑ paÒcamaÑ
kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto
labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto alatthaÑ
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l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
garuko akammaÒÒo, mÈsÈcitaÑ maÒÒe, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati
-pa- idaÑ chaÔÔhaÑ kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako ÈbÈdho,
tassa evaÑ hoti “uppanno kho me appamattako ÈbÈdho atthi kappo
nipajjituÑ, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So nipajjati -pa- idaÑ sattamaÑ
kusÊtavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gilÈnavuÔÔhito hoti aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ.
Tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gilÈnavuÔÔhito aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ. Tassa me
kÈyo dubbalo akammaÒÒo atthi kappo nipajjituÑ, handÈhaÑ nipajjÈmÊ”ti. So
nipajjati -pa- idaÑ aÔÔhamaÑ kusÊtavatthu. Ime aÔÔha dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame aÔÔha dhammÈ visesabhÈgiyÈ. AÔÔha Èrambhavatth|ni.
IdhÈvuso bhikkhunÈ kammaÑ kÈtabbaÑ hoti, tassa evaÑ hoti “kammaÑ
kho me kÈtabbaÑ bhavissati, kammaÑ kho pana me karontena na sukaraÑ
BuddhÈnaÑ SÈsanaÑ manasikÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi apattassa
pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈyÈ”ti. So
vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya
asacchikatassa sacchikiriyÈya, idaÑ paÔhamaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ kammaÑ kataÑ hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho kammaÑ akÈsiÑ, kammaÑ kho panÈhaÑ karonto nÈsakkhiÑ
BuddhÈnaÑ SÈsanaÑ manasikÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi -pa- idaÑ
dutiyaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gantabbo hoti, tassa evaÑ hoti
“maggo kho me gantabbo bhavissati, maggaÑ kho pana me gacchantena na
sukaraÑ BuddhÈnaÑ SÈsanaÑ manasikÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi
-pa- idaÑ tatiyaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhunÈ maggo gato hoti, tassa evaÑ hoti
“ahaÑ kho maggaÑ agamÈsiÑ, maggaÑ kho panÈhaÑ gacchanto nÈsakkhiÑ
BuddhÈnaÑ SÈsanaÑ manasikÈtuÑ, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi -pa- idaÑ
catutthaÑ Èrambhavatthu.
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Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto
na labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto nÈlatthaÑ
l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
lahuko kammaÒÒo, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi -pa- idaÑ paÒcamaÑ
Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto
labhati l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa
evaÑ hoti “ahaÑ kho gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya caranto alatthaÑ
l|khassa vÈ paÓÊtassa vÈ bhojanassa yÈvadatthaÑ pÈrip|riÑ, tassa me kÈyo
balavÈ kammaÒÒo, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi -pa- idaÑ chaÔÔhaÑ
Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhuno uppanno hoti appamattako ÈbÈdho,
tassa evaÑ hoti “uppanno kho me ayaÑ appamattako ÈbÈdho ÔhÈnaÑ kho
panetaÑ vijjati, yaÑ me ÈbÈdho pavaÉÉheyya, handÈhaÑ vÊriyaÑ ÈrabhÈmi
-pa- idaÑ sattamaÑ Èrambhavatthu.
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu gilÈnavuÔÔhito hoti aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ,
tassa evaÑ hoti “ahaÑ kho gilÈnavuÔÔhito aciravuÔÔhito gelaÒÒÈ, ÔhÈnaÑ kho
panetaÑ vijjati, yaÑ me ÈbÈdho paccudÈvatteyya, handÈhaÑ vÊriyaÑ
ÈrabhÈmi appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa
sacchikiriyÈyÈ”ti. So vÊriyaÑ Èrabhati appattassa pattiyÈ anadhigatassa
adhigamÈya asacchikatassa sacchikiriyÈya, idaÑ aÔÔhamaÑ Èrambhavatthu.
Ime aÔÔha dhammÈ visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame aÔÔha dhammÈ duppaÔivijjhÈ. AÔÔha akkhaÓÈ asamayÈ
brahmacariyavÈsÈya. IdhÈvuso TathÈgato ca loke uppanno hoti ArahaÑ
SammÈsambuddho, dhammo ca desiyati opasamiko parinibbÈniko
sambodhagÈmÊ sugatappavedito. AyaÒca puggalo nirayaÑ upapanno hoti.
AyaÑ paÔhamo akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ Èvuso TathÈgato ca loke uppanno hoti ArahaÑ
SammÈsambuddho, dhammo ca desiyati opasamiko parinibbÈniko
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sambodhagÈmÊ sugatappavedito. AyaÒca puggalo tiracchÈnayoniÑ upapanno
hoti. AyaÑ dutiyo akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- pettivisayaÑ upapanno hoti. AyaÑ tatiyo akkhaÓo
asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- aÒÒataraÑ dÊghÈyukaÑ devanikÈyaÑ upapanno hoti.
AyaÑ catuttho akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- paccantimesu janapadesu paccÈjÈto hoti milakkhesu
aviÒÒÈtÈresu, yattha natthi gati bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ
upÈsikÈnaÑ. AyaÑ paÒcamo akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- ayaÒca puggalo majjhimesu janapadesu paccÈjÈto
hoti, so ca hoti micchÈdiÔÔhiko viparÊtadassano “natthi dinnaÑ natthi
yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko,
natthi ayaÑ loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ
opapÈtikÈ, natthi loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ ye
imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti.
AyaÑ chaÔÔho akkhaÓo asamayo brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- ayaÒca puggalo majjhimesu janapadesu paccÈjÈto
hoti, so ca hoti duppaÒÒo jaÄo eÄam|go, nappaÔibalo
subhÈsitadubbhÈsitÈnamatthamaÒÒÈtuÑ. AyaÑ sattamo akkhaÓo asamayo
brahmacariyavÈsÈya.
Puna caparaÑ -pa- ayaÒca puggalo majjhimesu janapadesu paccÈjÈto
hoti, so ca hoti paÒÒavÈ ajaÄo aneÄam|go, paÔibalo
subhÈsitadubbhÈsitÈnamatthamaÒÒÈtuÑ. AyaÑ aÔÔhamo akkhaÓo asamayo
brahmacariyavÈsÈya. Ime aÔÔha dhammÈ duppaÔivijjhÈ.
(Ja) Katame aÔÔha dhammÈ uppÈdetabbÈ. AÔÔha mahÈpurisavitakkÈ.
AppicchassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo mahicchassa. SantuÔÔhassÈyaÑ
dhammo, nÈyaÑ dhammo asantuÔÔhassa. PavivittassayaÑ dhammo, nÈyaÑ
dhammo sa~gaÓikÈrÈmassa. ŒraddhavÊriyassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo
kusÊtassa. UpaÔÔhitasatissÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo muÔÔhassatissa.
SamÈhitassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo
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asamÈhitassa. PaÒÒavato1 ayaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo duppaÒÒassa.
NippapaÒcassÈyaÑ dhammo, nÈyaÑ dhammo papaÒcÈrÈmassÈti2. Ime aÔÔha
dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame aÔÔha dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. AÔÔha abhibhÈyatanÈni.
AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti,
idaÑ paÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ r|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti,
idaÑ dutiyaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati parittÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti,
idaÑ tatiyaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati appamÈÓÈni
suvaÓÓadubbaÓÓÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti,
idaÑ catutthaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni
nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma umÈpupphaÑ nÊlaÑ
nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ nÊlanibhÈsaÑ, seyyathÈpi vÈ pana taÑ vatthaÑ
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ nÊlaÑ nÊlavaÓÓaÑ nÊlanidassanaÑ
nÊlanibhÈsaÑ, evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati
nÊlÈni nÊlavaÓÓÈni nÊlanidassanÈni nÊlanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi
passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ paÒcamaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni
pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma kaÓikÈrapupphaÑ pÊtaÑ
pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ pÊtanibhÈsaÑ, seyyathÈpi vÈ pana taÑ vatthaÑ
bÈrÈÓa______________________________________________________________
1. PaÒÒÈvato (SÊ, I)
2. NippapaÒcÈrÈmassa ayaÑ dhammo nippapaÒcaratino, nÈyaÑ dhammo
papaÒcÈrÈmassa papaÒcaratinoti (SÊ, SyÈ, I) A~guttarepi tatheva dissati.
AÔÔhakathÈÔÊkÈ pana oloketabbÈ.
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seyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ pÊtaÑ pÊtavaÓÓaÑ pÊtanidassanaÑ
pÊtanibhÈsaÑ, evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati
pÊtÈni pÊtavaÓÓÈni pÊtanidassanÈni pÊtanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi
passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ chaÔÔhaÑ abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati lohitakÈni
lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma
bandhujÊvakapupphaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ
lohitakanibhÈsaÑ, seyyathÈpi vÈ pana taÑ vatthaÑ BÈrÈÓaseyyakaÑ
ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ lohitakaÑ lohitakavaÓÓaÑ lohitakanidassanaÑ
lohitakanibhÈsaÑ, evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni
passati lohitakÈni lohitakavaÓÓÈni lohitakanidassanÈni lohitakanibhÈsÈni,
“tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑ saÒÒÊ hoti, idaÑ sattamaÑ
abhibhÈyatanaÑ.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni
odÈtanidassanÈni odÈtanibhÈsÈni. SeyyathÈpi nÈma osadhitÈrakÈ odÈtÈ
odÈtavaÓÓÈ odÈtanidassanÈ odÈtanibhÈsÈ, seyyathÈpi vÈ pana taÑ vatthaÑ
BÈrÈÓaseyyakaÑ ubhatobhÈgavimaÔÔhaÑ odÈtaÑ odÈtavaÓÓaÑ
odÈtanidassanaÑ odÈtanibhÈsaÑ, evameva ajjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko
bahiddhÈ r|pÈni passati odÈtÈni odÈtavaÓÓÈni odÈtanidassanÈni
odÈtanibhÈsÈni, “tÈni abhibhuyya jÈnÈmi passÈmÊ”ti evaÑsaÒÒÊ hoti, idaÑ
aÔÔhamaÑ abhibhÈyatanaÑ. Ime aÔÔhadhammÈ abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame aÔÔha dhammÈ sacchikÈtabbÈ. AÔÔha vimokkhÈ. R|pÊ
r|pÈni passati, ayaÑ paÔhamo vimokkho.
AjjhattaÑ ar|pasaÒÒÊ eko bahiddhÈ r|pÈni passati, ayaÑ dutiyo
vimokkho.
Subhanteva adhimutto hoti, ayaÑ tatiyo vimokkho.
Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ
upasampajja viharati, ayaÑ catuttho vimokkho.
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Sabbaso ÈkÈsÈnaÒcayatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ paÒcamo vimokkho.
Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, ayaÑ chaÔÔho vimokkho.
Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati, ayaÑ sattamo vimokkho.
Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, ayaÑ aÔÔhamo vimokkho. Ime
aÔÔha dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
Iti ime asÊti dhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
Nava dhammÈ
359. Nava dhammÈ bahukÈrÈ -pa- nava dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame nava dhammÈ bahukÈrÈ. Nava yonisomanasikÈram|lakÈ
dhammÈ. Yonisomanasikaroto pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati,
pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedeti, sukhino
cittaÑ samÈdhiyati, samÈhite citte yathÈbh|taÑ jÈnÈti passati, yathÈbh|taÑ
jÈnaÑ passaÑ nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati. Ime nava
dhammÈ bahukÈrÈ.
(Kha) Katame nava dhammÈ bhÈvetabbÈ. Nava pÈrisuddhi
padhÈniya~gÈni, sÊlavisuddhi pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ, cittavisuddhi
pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ, diÔÔhivisuddhi pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ,
ka~khÈvitaraÓavisuddhi pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ,
maggÈmaggaÒÈÓadassanavisuddhi pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ,
paÔipadÈÒÈÓadassanavisuddhi pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ,
ÒÈÓadassanavisuddhi pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ, paÒÒÈvisuddhi
pÈrisuddhipadhÈniyÈ~gaÑ, vimuttivisuddhi pÈrisuddhipadhÈniya~gaÑ. Ime
nava dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame nava dhammÈ pariÒÒeyyÈ. Nava sattÈvÈsÈ. SantÈvuso sattÈ
nÈnattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi manussÈ ekacce ca devÈ ekacce ca
vinipÈtikÈ, ayaÑ paÔhamo sattÈvÈso.
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SantÈvuso sattÈ nÈnattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ
brahmakÈyikÈ paÔhamÈbhinibbattÈ, ayaÑ dutiyo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ nÈnattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ ŒbhassarÈ,
ayaÑ tatiyo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ ekattakÈyÈ ekattasaÒÒino, seyyathÈpi devÈ SubhakiÓhÈ,
ayaÑ catuttho sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ asaÒÒino appaÔisaÑvedino, seyyathÈpi devÈ
AsaÒÒasattÈ, ayaÑ paÒcamo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti
ÈkÈsÈnaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ chaÔÔho sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ
viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatan|pagÈ, ayaÑ sattamo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi
kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatan|pagÈ, ayaÑ aÔÔhamo sattÈvÈso.
SantÈvuso sattÈ sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatan|pagÈ, ayaÑ navamo sattÈvÈso. Ime nava dhammÈ
pariÒÒeyyÈ.
(Gha) Katame nava dhammÈ pahÈtabbÈ. Nava taÓhÈm|lakÈ dhammÈ.
TaÓhaÑ paÔicca pariyesanÈ, pariyesanaÑ paÔicca lÈbho, lÈbhaÑ paÔicca
vinicchayo, vinicchayaÑ paÔicca chandarÈgo, chandarÈgaÑ paÔicca
ajjhosÈnaÑ, ajjhosÈnaÑ paÔicca pariggaho, pariggahaÑ paÔicca
macchariyaÑ, macchariyaÑ paÔicca Èrakkho, ÈrakkhÈdhikaraÓaÑ1
daÓÉÈdÈna satthÈdÈna kalaha viggaha vivÈda tuvaÑtuvaÑ pesuÒÒa
musÈvÈdÈ aneke pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ saÑvattanti. Ime nava dhammÈ
pahÈtabbÈ.
______________________________________________________________
1. ŒrakkhÈdhikaraÓaÑ paÔicca (SyÈ, I, Ka)
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(^a) Katame nava dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. Nava ÈghÈtavatth|ni.
“AnatthaÑ me acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “anatthaÑ me caratÊ”ti ÈghÈtaÑ
bandhati, “anatthaÑ me carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “piyassa me
manÈpassa anatthaÑ acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati -pa- “anatthaÑ caratÊ”ti
ÈghÈtaÑ bandhati -pa- anatthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati, “appiyassa
me amanÈpassa atthaÑ acarÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati -pa- “atthaÑ caratÊ”ti
ÈghÈtaÑ bandhati -pa- atthaÑ carissatÊ”ti ÈghÈtaÑ bandhati. Ime nava
dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame nava dhammÈ visesabhÈgiyÈ. Nava ÈghÈtapaÔivinayÈ.
“AnatthaÑ me acari, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “anatthaÑ
me carati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “anatthaÑ me carissati,
taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti, “piyassa me manÈpassa anatthaÑ
acari -pa- anatthaÑ carati -pa- anatthaÑ carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti
ÈghÈtaÑ paÔivineti, “appiyassa me amanÈpassa atthaÑ acari -pa- atthaÑ
carati -pa- atthaÑ carissati, taÑ kutettha labbhÈ”ti ÈghÈtaÑ paÔivineti. Ime
nava dhammÈ visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame nava dhammÈ duppaÔivijjhÈ. Nava nÈnattÈ.
DhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca
uppajjati vedanÈnÈnattaÑ, vedanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ,
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ, sa~kappanÈnattaÑ
paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati
pariÄÈhanÈnattaÑ, pariÄÈhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariyesanÈnÈnattaÑ,
pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati lÈbhanÈnattaÑ. Ime nava dhammÈ
duppaÔivijjhÈ.
(Ja) Katame nava dhammÈ uppÈdetabbÈ. Nava saÒÒÈ, asubhasaÒÒÈ
maraÓasaÒÒÈ ÈhÈrepaÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke-anabhiratisaÒÒÈ1 aniccasaÒÒÈ
anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ. Ime nava
dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame nava dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. Nava anupubbavihÈrÈ.
IdhÈvuso bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi
savitakkaÑ savicÈraÑ
______________________________________________________________
1. AnabhiratasaÒÒÈ (SyÈ, Ka)
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vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
VitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati.
PÊtiyÈca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sukhassaca
pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. Sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ
samatikkamÈ -pa- ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. Sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati.
Sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ
upasampajja viharati. Sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. Ime nava dhammÈ
abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame nava dhammÈ sacchikÈtabbÈ. Nava anupubbanirodhÈ.
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa kÈmasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, dutiyaÑ jhÈnaÑ
samÈpannassa vitakkavicÈrÈ niruddhÈ honti, tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa
pÊti niruddhÈ hoti, catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa assÈsapassÈsÈ niruddhÈ
honti, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa r|pasaÒÒÈ niruddhÈ hoti,
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti,
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti,
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ
hoti, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ ca niruddhÈ
honti. Ime nava dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
Iti ime navuti dhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈ.
Dasa dhammÈ
360. Dasa dhammÈ bahukÈrÈ -pa- dasa dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
(Ka) Katame dasa dhammÈ bahukÈrÈ. Dasa nÈthakaraÓadhammÈ.
IdhÈvuso bhikkhu sÊlavÈ hoti, pÈtimokkhasaÑvarasaÑvuto viharati
ÈcÈragocarasampanno, aÓumattesu vajjesu bhayadassÈvÊ samÈdÈya sikkhati
sikkhÈpadesu, yaÑpÈvuso bhikkhu sÊlavÈ hoti -pa- sikkhati sikkhÈpadesu.
AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (1)
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Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu bahussuto -pa- diÔÔhiyÈ suppaÔividdhÈ,

yaÑpÈvuso bhikkhu bahussuto -pa-. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (2)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu kalyÈÓamitto hoti kalyÈÓasahÈyo
kalyÈÓasampava~ko. YaÑpÈvuso bhikkhu -pa- kalyÈÓasampava~ko. AyaÑpi
dhammo nÈthakaraÓo. (3)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu suvaco hoti sovacassakaraÓehi dhammehi
samannÈgato, khamo padakkhiÓaggÈhÊ anusÈsaniÑ. YaÑpÈvuso bhikkhu
-pa- anusÈsaniÑ. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (4)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu yÈni tÈni sabrahmacÈrÊnaÑ uccÈvacÈni
kiÑkaraÓÊyÈni tattha dakkho hoti analaso tatrupÈyÈya vÊmaÑsÈya
samannÈgato, alaÑ kÈtuÑ, alaÑ saÑvidhÈtuÑ. YaÑpÈvuso bhikkhu -paalaÑ saÑvidhÈtuÑ. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (5)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu dhammakÈmo hoti piyasamudÈhÈro
abhidhamme abhivinaye uÄÈrapÈmojjo. YaÑpÈvuso bhikkhu -pauÄÈrapÈmojjo. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (6)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu santuÔÔho hoti itarÊtaracÊvarapiÓÉapÈta
senÈsana gilÈnappaccaya bhesajja parikkhÈrehi. YaÑpÈvuso bhikkhu -pa-.
AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (7)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati -pa- kusalesu
dhammesu. YaÑpÈvuso bhikkhu -pa-. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (8)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu satimÈ hoti paramena satinepakkena
samannÈgato, cirakatampi cirabhÈsitampi saritÈ anussaritÈ. YaÑpÈvuso
bhikkhu -pa-. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. (9)
Puna caparaÑ Èvuso bhikkhu paÒÒavÈ hoti udayatthagÈminiyÈ paÒÒÈya
samannÈgato, ariyÈya nibbedhikÈya sammÈ dukkhakkhayagÈminiyÈ.
YaÑpÈvuso bhikkhu -pa-. AyaÑpi dhammo nÈthakaraÓo. Ime dasa dhammÈ
bahukÈrÈ. (10)

11. Dasuttarasutta

257

(Kha) Katame dasa dhammÈ bhÈvetabbÈ. Dasa kasiÓÈyatanÈni.
PathavÊkasiÓameko saÒjÈnÈti uddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ appamÈÓaÑ,
ÈpokasiÓameko saÒjÈnÈti -pa- tejokasiÓameko saÒjÈnÈti. VÈyokasiÓameko
saÒjÈnÈti. NÊlakasiÓameko saÒjÈnÈti. PÊtakasiÓameko saÒjÈnÈti.
LohitakasiÓameko saÒjÈnÈti. OdÈtakasiÓameko saÒjÈnÈti. ŒkÈsakasiÓameko
saÒjÈnÈti. ViÒÒÈÓakasiÓameko saÒjÈnÈti uddhaÑ adho tiriyaÑ advayaÑ
appamÈÓaÑ. Ime dasa dhammÈ bhÈvetabbÈ.
(Ga) Katame dasa dhammÈ pariÒÒeyyÈ. DasÈyatanÈni, cakkhÈyatanaÑ
r|pÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ saddÈyatanaÑ ghÈnÈyatanaÑ gandhÈyatanaÑ
jivhÈyatanaÑ rasÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ phoÔÔhabbÈyatanaÑ. Ime dasa
dhammÈ pariÒÒeyyÈ.
(Gha) Katame dasa dhammÈ pahÈtabbÈ. Dasa micchattÈ, micchÈdiÔÔhi
micchÈsa~kappo micchÈvÈcÈ micchÈkammanto micchÈ-ÈjÊvo micchÈvÈyamo
micchÈsati micchÈsamÈdhi micchÈÒÈÓaÑ micchÈvimutti. Ime dasa dhammÈ
pahÈtabbÈ.
(^a) Katame dasa dhammÈ hÈnabhÈgiyÈ. Dasa akusalakammapathÈ,
pÈÓatipÈto adinnÈdÈnaÑ kÈmesumicchÈcÈro musÈvÈdo pisuÓÈ vÈcÈ pharusÈ
vÈcÈ samphappalÈpo abhijjhÈ byÈpÈdo micchÈdiÔÔhi. Ime dasa dhammÈ
hÈnabhÈgiyÈ.
(Ca) Katame dasa dhammÈ visesabhÈgiyÈ. Dasa kusalakammapathÈ,
pÈÓatipÈtÈ veramaÓÊ, adinnÈdÈnÈ veramaÓÊ, kÈmesumicchÈcÈrÈ veramaÓÊ,
musÈvÈdÈ veramaÓÊ, pisuÓÈya vÈcÈya veramaÓÊ, pharusÈya vÈcÈya
veramaÓÊ, samphappalÈpÈ veramaÓÊ, anabhijjhÈ, abyÈpÈdo, sammÈdiÔÔhi. Ime
dasa dhammÈ visesabhÈgiyÈ.
(Cha) Katame dasa dhammÈ duppaÔivijjhÈ. Dasa ariyavÈsÈ. IdhÈvuso
bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti, chaÄa~gasamannÈgato, ekÈrakkho,
caturÈpasseno, paÓunnapaccekasacco, samavayasaÔÔhesano, anÈvilasa~kappo,
passaddhakÈyasa~khÈro, suvimuttacitto, suvimuttapaÒÒo.
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KathaÒcÈvuso bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
kÈmacchando pahÊno hoti, byÈpÈdo pahÊno hoti, thinamiddhaÑ pahÊnaÑ
hoti, uddhaccakukkuccaÑ pahÊnaÑ hoti, vicikicchÈ pahÊnÈ hoti. EvaÑ kho
Èvuso bhikkhu paÒca~gavippahÊno hoti. (1)
KathaÒcÈvuso bhikkhu chaÄa~gasamannÈgato hoti. IdhÈvuso bhikkhu
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati
sato sampajÈno. Sotena saddaÑ sutvÈ, ghÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ, jivhÈya
rasaÑ sÈyitvÈ, kÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ, manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya
neva sumano hoti na dummano, upekkhako viharati sato sampajÈno. EvaÑ
kho Èvuso bhikkhu chaÄa~gasamannÈgato hoti. (2)
KathaÒcÈvuso bhikkhu ekÈrakkho hoti. IdhÈvuso bhikkhu satÈrakkhena
cetasÈ samannÈgato hoti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu ekÈrakkho hoti. (3)
KathaÒcÈvuso bhikkhu caturÈpasseno hoti. IdhÈvuso bhikkhu
sa~khÈyekaÑ paÔisevati, sa~khÈyekaÑ adhivÈseti, sa~khÈyekaÑ parivajjeti,
sa~khÈyekaÑ vinodeti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu caturÈpasseno hoti. (4)
KathaÒcÈvuso bhikkhu paÓunnapaccekasacco hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
yÈni tÈni puthusamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ puthupaccekasaccÈni, sabbÈni tÈni
nunnÈni honti paÓunnÈni cattÈni vantÈni muttÈni pahÊnÈni paÔinissaÔÔhÈni.
EvaÑ kho Èvuso bhikkhu paÓunnapaccekasacco hoti. (5)
KathaÒcÈvuso bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
kÈmesanÈ pahÊnÈ hoti, bhavesanÈ pahÊnÈ hoti, brahmacariyesanÈ
paÔippassaddhÈ. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu samavayasaÔÔhesano hoti. (6)
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KathaÒcÈvuso bhikkhu anÈvilasa~kappo hoti. IdhÈvuso bhikkhuno
kÈmasa~kappo pahÊno hoti, byÈpÈdasa~kappo pahÊno hoti, vihiÑsÈsa~kappo
pahÊno hoti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu anÈvilasa~kappo hoti. (7)
KathaÒcÈvuso bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro hoti. IdhÈvuso bhikkhu
sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ
upasampajja viharati. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu passaddhakÈyasa~khÈro
hoti. (8)
KathaÒcÈvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti. IdhÈvuso bhikkhuno rÈgÈ
cittaÑ vimuttaÑ hoti, dosÈ cittaÑ vimuttaÑ hoti, mohÈ cittaÑ vimuttaÑ
hoti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu suvimuttacitto hoti. (9)
KathaÒcÈvuso bhikkhu suvimuttapaÒÒo hoti. IdhÈvuso bhikkhu “rÈgo
me pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti, “doso me pahÊno -pa- ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti. “Moho me pahÊno -pa- ÈyatiÑ
anuppÈdadhammo”ti pajÈnÈti. EvaÑ kho Èvuso bhikkhu suvimuttapaÒÒo
hoti. Ime dasa dhammÈ duppaÔivijjhÈ. (10)
(Ja) Katame dasa dhammÈ uppÈdetabbÈ. Dasa saÒÒÈ, asubhasaÒÒÈ
maraÓasaÒÒÈ ÈhÈrepaÔik|lasaÒÒÈ sabbaloke-anabhiratisaÒÒÈ aniccasaÒÒÈ
anicce dukkhasaÒÒÈ dukkhe anattasaÒÒÈ pahÈnasaÒÒÈ virÈgasaÒÒÈ
nirodhasaÒÒÈ. Ime dasa dhammÈ uppÈdetabbÈ.
(Jha) Katame dasa dhammÈ abhiÒÒeyyÈ. Dasa nijjaravatth|ni.
SammÈdiÔÔhissa micchÈdiÔÔhi nijjiÓÓÈ hoti. Ye ca micchÈdiÔÔhipaccayÈ aneke
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa nijjiÓÓÈ honti.
SammÈsa~kappassa micchÈsa~kappo -pa-. SammÈvÈcassa micchÈvÈcÈ -pa-.
SammÈkammantassa micchÈkammanto -pa-. SammÈ-ÈjÊvassa micchÈ-ÈjÊvo
-pa-. SammÈvÈyÈmassa micchÈvÈyÈmo -pa-. SammÈsatissa micchÈsati -pa-.
SammÈsamÈdhissa micchÈsamÈdhi -pa-. SammÈÒÈÓassa micchÈÒÈÓaÑ
nijjiÓÓaÑ hoti. SammÈvimuttissa
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micchÈvimutti nijjiÓÓÈ hoti. Ye ca micchÈvimuttipaccayÈ aneke pÈpakÈ
akusalÈ dhammÈ sambhavanti, te cassa nijjiÓÓÈ honti. Ime dasa dhammÈ
abhiÒÒeyyÈ.
(©a) Katame dasa dhammÈ sacchikÈtabbÈ. Dasa asekkhÈ dhammÈ,
asekkhÈ sammÈdiÔÔhi asekkho sammÈsa~kappo asekkhÈ sammÈvÈcÈ asekkho
sammÈkammanto asekkho sammÈ-ÈjÊvo asekkho sammÈvÈyÈmo asekkhÈ
sammÈsati asekkho sammÈsamÈdhi asekkhaÑ sammÈ ÒÈÓaÑ asekkhÈ
sammÈvimutti. Ime dasa dhammÈ sacchikÈtabbÈ.
Iti ime satadhammÈ bh|tÈ tacchÈ tathÈ avitathÈ anaÒÒathÈ sammÈ
TathÈgatena abhisambuddhÈti. IdamavocÈyasmÈ SÈriputto. AttamanÈ te
bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ abhinandunti.
DasuttarasuttaÑ niÔÔhitaÑ ekÈdasamaÑ
PÈthikavaggo1 niÔÔhito.
TassuddÈnaÑ
PÈthiko ca2 UdumbaraÑ3, Cakkavatti AggaÒÒakaÑ.
SampasÈdanapÈsÈdaÑ4, MahÈpurisalakkhaÓaÑ.
Si~gÈlÈÔÈnÈÔiyakaÑ, Sa~gÊti ca DasuttaraÑ.
EkÈdasahi suttehi, PÈthikavaggoti vuccati.

PÈthikavaggapÈÄi niÔÔhitÈ.
TÊhi vaggehi paÔimaÓÉito sakalo
DÊghanikÈyo samatto.
______________________________________________________________
1. PÈÔikavaggo (SÊ, SyÈ, I)
3. PÈÔikodumbarÊceva (SÊ, I)

2. PÈÔikaÒca (SyÈ, KaÑ)
4. SampasÈdaÒca pÈsÈdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

PÈthikavaggapÈÄiyÈ

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[A]
AkusalakammapathÈ
AkusaladhÈtuyo
Akusalam|lÈni
AkusalavitakkÈ
Akusalasa~kappÈ
AkusalasaÒÒÈ
AkkhaÓÈ
Akkhambhiyo
AggaÒÒaÑ
AgatigamanÈni
AgÈravÈ
AggÊ
AjjhattikÈni ÈyatanÈni
AjjhÈyakÈ
AttadÊpÈ
AttabhÈvapaÔilÈbhÈ
AdinnÈdÈnÈdÊnaÑ pabhavo
AdhammarÈgo
AdhammasammataÑ
AddhÈ
AdhikaraÓasamathÈ
AdhiccasamuppannaÑ
AdhiÔÔhÈnÈni
AnariyavohÈrÈ
AnupubbanirodhÈ
AnusayÈ

223
181
180
180
180
181
219
120
3
191
202
182
202
78
48
193
55
58
74
181
210
27
191
193
221
210

PadÈnukkamo
[A]
AnussatiÔÔhÈnÈni
AnusÈsanavidhÈ
AntÈ
AparihÈnadhammo
ApassenÈni
AppadhaÑsiyo
AppamaÒÒÈ
AppÈbÈdho
AbhabbaÔÔhÈnÈni
AbhijÈtiyo
AbhiÒÒÈ desitÈ
AbhiÒÒeyyÈ
AbhibhÈyatanÈni
Abhejjapariso
AmittÈ mittapatir|pakÈ
Ayyirakassa vattÈni
AriyadhanÈni
AriyavÈsÈ
AriyavohÈrÈ
AriyavaÑsÈ
AriyasaccÈni
AsaddhammÈ
AsÊtivassasahassÈyukakÈlo
AsekkhÈ dhammÈ

PiÔÔha~ko
207
89
181
134
187
142
187
135
196
207
105
239
215
140
151
155
208
224
193
188
231
208
62
260

262
PadÈnukkamo

PÈthikavaggapÈÄi
PiÔÔha~ko

[Œ]
ŒghÈtavatth|ni
218
ŒghÈtapaÔivinayÈ
218
Œcariyassa vattÈni
154
ŒÔÈnÈÔiyaÑ rakkhaÑ
159, 167
ŒdeyyavÈco
141
ŒdesanavidhÈ
85
ŒdhipateyyÈni
184
ŒnisaÑsÈ
197
ŒyatanapaÓÓatti
84
ŒyatanÈni
84
ŒyuvaÓÓÈdivaÉÉhanahetu
64
ŒyuvaÓÓÈdiparihÈyanahetu
56
Œrabbhavatth|ni
212
ŒruppÈ
187
ŒlasyÈnuyoge
ÈdÊnavÈ
149
ŒvudhÈni
183
ŒsavÈ
181
ŒhÈrÈ
190
[I]
IddhipÈÔihÈriyaÑ
IddhipÈdÈ
IddhividhÈyo
IndriyÈni

2
84, 185
93
183

[U]
UddhambhÈgiyÈni
UpakkilesÈ
UpÈdÈnakkhandhÈ
UpÈdÈnÈni
Upakkh|pavicÈrÈ

196
34
195
192
203

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[E]

EsanÈ

181
[O]

OghÈ
OrambhÈgiyÈni

192
195

[ Ka ]
KathÈvatth|ni
KammakilesÈ
KammÈni
KaÄÈramaÔÔako
KasiÓÈyatanÈni
KÈmaguÓÈ
KÈm|papattiyo
KiÒcanÈ
Kulaputtena samaÓabrÈhmaÓesu kÈtabbavattÈni
Kulaputtena mittÈmaccesu
kÈtabbavattÈni
Kuvero mahÈrÈjÈ
KusalakammapathÈ
Kusalam|lÈni
KusalavitakkÈ
Kusalasa~kappÈ
KusalasaÒÒÈ
KusaladhÈtuyo
KusalÈ dhammÈ
KusÊtavatth|ni
Korakkhattiyo
KosallÈni

184
147
192
7
223
195
183
182
155
155
162
224
180
180
180
181
181
84
211
4
184

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Kha ]
Khattiyo
KhandhÈ
KhiÉÉÈpadosikaÑ
KhÊÓÈsavabalÈni

56, 81
195
25
242
118
192
85
202

©ÈÓÈni

48
50
50
230
183
92
198
198
182

[ Cha ]
ChadisÈ

146
[ Ja ]

JambudÊpo
Jarasi~gÈlo
J|tappamÈdaÔÔhÈnÈnuyoge
ÈdÊnavÈ

62
19
149

[ Jha ]
JhÈnÈni

185

189
[ Ta ]

TaÓhÈ
181
TaÓhÈkÈyÈ
202, 237
TaÓhuppÈdÈ
191
TathÈgato
111
TathÈgatassa arakkheyyÈni
182
TapojigucchÈ
32
TiracchÈnakathaÑ
30

[ Ca ]
CakkaratanaÑ
CakkaratanapÈtubhÈva
CakkavattivattaÑ
CakkÈni
Cakkh|ni
Cut|papÈtaÒÈÓa
CetasovinibandhÈ
CetokhilÈ
CodanÈvatth|ni

PiÔÔha~ko
[ ©a ]

[ Ga ]
Gatiyo
GanthÈ
GabbhÈvakkantiyo
GÈravÈ

263

[ Tha ]
TherÈ

182

[ Da ]
DakkhiÓÈvisuddhiyo
DasavassÈyukasamaya
DassanasamÈpattiyo
DaÄhanemi
DÈnavatth|ni
DÈsakammakarÈnaÑ vattÈni
DiÔÔhinissayÈ
DÊghÈyuko
DukkhatÈ
DuccaritÈni
Domanass|pavicÈrÈ

193
59
86
48
214
155
113
123
181
180
203

[ Dha ]
DhammakkhandhÈ
DhammapadÈni
DhammasamÈdÈnÈni
DhÈtuyo

191
191
191
181, 190

PÈthikavaggapÈÄi

264
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

PadÈnukkamo

[ Na ]
Nava ÔhÈnÈni
NÈthakaraÓÈ dhammÈ
NÈnattÈ
Nijjaravatth|ni
Niddasavatth|ni
NibbedhabhÈgiyÈ saÒÒÈ
NissaraÓiyÈ dhÈtuyo
NÊvaraÓÈni

PiÔÔha~ko

[ Pha ]
110
221
254
259
209
208
199
195

[ Pa ]
PaÒcakkhandhÈ
195
PaÒÒÈ
183
PaÒhabyÈkaraÓÈni
192
PaÔipadÈ
88, 191
PadhÈnÈni
87, 189
PadhÈniya~gÈni
198
ParapuggalavimuttiÒÈÓaÑ
89
ParisÈ
215
Pah|taputto
131
PÈpamittÈnuyoge
ÈdÊnavÈ
149
PÈÔihÈriyÈni
184
PÈthikaputto
9
PÈrisuddhipadhÈniya~gÈni
252
Piyadassano
136
PuÒÒakiriyavatth|ni
182
PuggalapaÓÓatti
87
PuggalÈ
182, 211
Puttassa vattÈni
154
PubbenivÈsÈnussatiÒÈÓa
42, 91
PurisasÊlasamÈcÈra
88

PhassakÈyÈ

202
[ Ba ]

BalÈni
BÈhirÈni ÈyatanÈni
Bojjha~gÈ
BodhijaÑ ÒÈÓaÑ
ByasanÈni
ByÈkataÔÔhÈna
[ Bha ]
BhariyÈya vattÈni
BhavÈ
BhassasamÈcÈra
BhÈvanÈ
Bh|mipappaÔaka
BhogÈnaÑ apÈyamukhÈni

191, 209
202
208
111
196
113
154
181
88
183
71
148

[ Ma ]
MacchariyÈni
MadÈ
ManopadosikÈ
MahÈpaÒÒo
MahÈparivÈro
MahÈpurisalakkhaÓÈni
MahÈpurisavitakkÈ
MahÈsammato
MahÈssa jano anvÈyiko
MahÈssa jano upavattati
MÈtÈpitunnaÑ vattÈni
MigasaÒÒaÑ
MicchattÈ

195
184
26
129
121
118
249
77
137
138
154
60
210

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko

[ Ma ]
MicchÈdhammo
MittÈmaccÈnaÑ vattÈni
MittÈ suhadÈ
Metteyyo nÈma BhagavÈ
MoneyyÈni

[ Va ]

192
192

[ Sa ]
Sa~kho nÈma rÈjÈ
63
Sa~khÈrÈ
182
SacchikaraÓÊyÈ dhammÈ
192
Sa~gahavatth|ni
193
SaÒÒÈ
209
SaÒÒÈkÈyÈ
202
SatatavihÈrÈ
207, 239
Satta ratanÈni
48
SattavatapadÈni
7
SatÈnusÈriÒÈÓaÑ
111
SattÈvÈsÈ
218
SatipaÔÔhÈnÈ
185
Satthantarakappo
60
SaddhammÈ
208
SappurisadhammÈ
208
SabbanihÊno asurakÈyo
5
SamajjÈbhicaraÓe ÈdÊnavÈ
148
SamaÓabrÈhmaÓÈnaÑ vattÈni 155
SampadÈ
196
SammappadhÈnÈ
185
SamÈdhibhÈvanÈ
186
SamÈdhiparikkhÈrÈ
208
SamÈdhÊ
184

252
70
77
127
182
182

[ La ]
LÈbhÊ
LokadhammÈ

PiÔÔha~ko

VisaÒÒogÈ
Visamalobho
VihÈrÈ
VedanÈ
VedanÈkÈyÈ
VessÈ

[ Ra ]
RasapathavÊ
RÈjÈ
RÈjÈrahÈni
RÈsÊ
R|pasa~gaho

PadÈnukkamo

58
155
152
63
184

[ Ya ]
YogÈ
Yoniyo
YonisomanasikÈram|lakÈ dhammÈ

265

124, 130
215

[ Va ]
VikÈlavisikhÈcariyÈnuyoge
ÈdÊnavÈ
148
VijjÈ
184
ViÒÒÈÓakÈyÈ
202
ViÒÒÈÓaÔÔhitiyo
190, 209
VidhÈ
181
VimuttiparipÈcanÊyÈ saÒÒÈ
201
VimuttÈyatanÈni
200
VimokkhÈ
217
VivÈdam|lÈni
204

192
58
184
181
202
78

PÈthikavaggapÈÄi

266
PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SassatavÈdÈ
90
SÈmaÒÒaphalÈni
190
SÈmikassa vattÈni
154
SÈraÓÊyÈ dhammÈ
203, 236
SikkhÈ
183
SikkhÈpadÈni
196
SÊho migarÈjÈ
19
SukhallikÈnuyogÈ
108
SukhallikÈnuyogÈnisaÑsa
109
Sukh|papattiyo
183
SucaritÈni
180
SuciparivÈro
144

PadÈnukkamo

PiÔÔha~ko
[ Sa ]

SuddÈ
SuddhÈvÈsÈ
SubhaÑ vimokkhaÑ
SurÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈnuyoge ÈdÊnavÈ
Susa~gahitaparijano
SoceyyÈni
SotÈpattiya~gÈni
SotÈpannassa a~gÈni
Somanass|pavicÈrÈ
SaÑyojanÈni

79
198
28
148
125
184
190
190
203
181

PÈthikavaggapÈÄiyÈ

NÈnÈpÈÔhÈ
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ,
KaÑ = KambhojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu dissa
mÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ.
PÈthikavaggapÈÄiyÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[A]
AkulaÑ = ŒkulaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
Akkhambhiyo = Avikkhambhiyo (SÊ, I)
Agadhito = Agathito (SÊ, I)
AggaÑ bhojanÈnaÑ = AggabhojanÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
Acari = AcarÊti (SyÈ, Ka)
AjinÈnipi = Ajinampi (SuddhapÈÔho)
AjjhogÈhetvÈ = AjjhogahetvÈ (SÊ, SyÈ, I)
AntamantÈneva = AntapantÈneva (SyÈ)
AtipÈteti = AtipÈpeti (Ka-SÊ, I, Ka)
AtibyÈdippissanti = Ativiya dippissanti (SyÈ, I) AtivyÈdippissanti (SÊ)
AtthakaraÓapamukhe = AÉÉakaraÓapamukhe (Ka)
AtthassamiddhÊ ca = IdaÑ samiddhaÒca (Ka)
AddhaÑ samiddhaÒca (SyÈ)
AddhamÈsikaÑ = AddhamÈsikampi (SuddhapÈÔho)
Adhipati = Œdhipati (SÊ, SyÈ, I)
AnajjhÈvuÔÔhaÑ = AnajjhÈvutthaÑ (SÊ, SyÈ, I, Ka)
AnabhiratisaÒÒÈ = AnabhiratasaÒÒÈ (SyÈ, Ka)
AnabhisambhuÓamÈnÈ = AnabhisaÑbh|namÈnÈ (Ka)
AnavamÈnanÈya = AvimÈnanÈya (SyÈ, I)

150
120
188
59
218
34
51
31
40
59
52
134
33
160
175
254
78
154

268

PÈthikavaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ
[A]
AnuttÈnÊkataÒca uttÈnÊ = AnuttÈnikataÒca uttÈniÑ (Ka)
AnunayasaÒÒojanaÑ = KÈmasaÒÒojanaÑ (SyÈ, KaÑ)
AnupariyÈyanti = Anupariyanti (SyÈ)
AnupiyaÑ nÈma = AnuppiyaÑ nÈma (SyÈ)
AnuyantÈ = AnuyuttÈ (SÊ, I)
AnurakkhaÓÈpadhÈnaÑ = AnurakkhanÈppadhÈnaÑ (SyÈ)
AneÄakaÑ = AnelakaÑ (SÊ, I)
ApasÈdetÈ = ApasÈretÈ (Ka)
AbyÈpajjaparamatÈya = AbyÈpajjhaparamatÈyÈti (SÊ, SyÈ, I)
AbyÈbajjhaparamatÈya (?)
AbyÈpajjena = AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
AbyÈbajjhena (?)
Abhikkamasseva = Abhikkamayeva (SÊ, SyÈ, I)
AbhinivuÔÔhapubbo = Abhinivutthapubbo (SÊ, SyÈ, I)
AmhÈkaÑ = AsmÈkaÑ (I)
Ayyirakena = Ayirakena (SÊ, SyÈ, I)
AyaÑ = ArahaÑ (SÊ, SyÈ, I)
AsaÒÒasattÈ = AsaÒÒisattÈ (SyÈ, KaÑ)
AsahÈnadhammatanti = SambodhimahÈnadhammatanti (SyÈ, Ka)
®ÊkÈ oloketabbÈ.
Asuci = Vasali (SyÈ) VasalÊ (Ka)
Asubhantveva = Asubhanteva (SÊ, SyÈ, I)
AhirikaÒca = AhirÊkaÒca (Ka)
[Œ]
ŒdiyituÑ = ŒdÈtuÑ (SyÈ, KaÑ, I)
ŒdiyÊ”ti = ŒdiyasÊti (SyÈ)
Œmo”ti = ŒmÈti (SyÈ)
ŒyamissÈmÊ”ti = ŒyameyyÈmÊti (SyÈ, KaÑ)
ŒrakkhÈdhikaraÓaÑ = ŒrakkhÈdhikaraÓaÑ paÔicca (SyÈ, I, Ka)

PiÔÔha~kÈ
244
210
162
1
51
189
70
36
107
41, 187
14
92
177
155
5, 8
219
135
73
28
178
196
54
23
176
253

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[Œ]
ŒruppÈ = Ar|pÈ (SyÈ, KaÑ, I)
ŒlasyÈnuyogo = ŒlassÈnuyogo (SÊ, SyÈ, I)
Œvi = ŒvÊ (Ka-SÊ, I, Ka)
ŒviÒcheyyÈmÈ’ti = ŒviÒjeyyÈmÈti (SyÈ)
ŒvijjheyyÈmÈti (SÊ, I)
ŒsÈdimhase = ŒsÈdiyimhase (SyÈ)
Œhato = ŒhaÔo (SyÈ)
[I]
ItthiÑ vÈ vÈhanaÑ = ItthÊ vÈhanaÑ (SÊ, I) ItthiÑ vÈhanaÑ (SyÈ)
IdaÑ vatvÈna = IdaÑ vatvÈ (SÊ, I)
[U]
UÓÓÈ sujÈtÈ = UÓÓÈssa jÈtÈ (Ka-SÊ)
Uttarakuruvho = Uttarakur| rammÈ (SÊ, SyÈ, I)
Udako = Uddako (SÊ, SyÈ, I)
UpakÈro = UpakÈrako (SyÈ)
Upekkhako = Upekkhako ca (SyÈ, Ka)
UpekkhÈÔÔhÈniyaÑ = UpekkhÈÔhÈniyaÑ (Ka)
UbbÈdhikaÑ = UbbÈdhakaraÑ (SyÈ)
UbbhaÔÔhakopi = UbhaÔÔhakopi (SyÈ) UbbhaÔÔhikopi (Ka)
UÄÈrapÈmojjo = UÄÈrapÈmujjo (SÊ, I)
OÄÈrapÈmojjo (SyÈ, KaÑ)

269
PiÔÔha~kÈ
187
148
203
17
7
74
162
147
139
161
104
152
207
203
141
34
222

[E]
Evameva = EvamevaÑ (Ka)
EvaÑ vÈdino = VadamÈnÈ (SyÈ)

216
107

[O]
OdhÈritÈ = OvÈditÈ (Ka)
Opaneyyiko = Opanayiko (SyÈ, KaÑ)

10
190

270

PÈthikavaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Ka ]
KaÒci = KiÒci (Ka)
KaÓikÈrapupphaÑ = KaÓÓikÈrapupphaÑ (SyÈ, KaÑ)
KaÓhÈ aÒÒe vaÓÓÈ = KaÓho aÒÒo vaÓÓo (SÊ, I, Ma 2 Madhurasutta)
Katame dve = Katame dve dhammÈ (SyÈ, KaÑ) evaÑ tayo
dhammÈdÊsupi.
KathaÑ vihitakaÑ pana = KathaÑ vihitakaÑ no pana (Ka)
KabaÄÊkÈro = KavaÄÊkÈro (SyÈ, KaÑ)
KalambukÈ = KalambakÈ (SyÈ)
Kasivanto = Kapivanto (SÊ, SyÈ, I)
KÈmupÈdÈnaÑ = KÈm|pÈdÈnaÑ (SÊ, I)
KÈm|papattiyo = KÈmuppattiyo (SÊ) KÈmupapattiyo (SyÈ, I, Ka)
KÈlakaÒcikÈ = KÈlakaÒjÈ (SÊ, I) KÈlakaÒjikÈ (SyÈ)
KÈla~kato = KÈlakato (SÊ, SyÈ, I)
KÈlavÈdÊ = KÈlavÈdÊ saccavÈdÊ (SyÈ)
KukkuÔakÈ = KukutthakÈ (SÊ, I)
KuÓÉalÈvaÔÔÈni = KuÓÉalÈvattÈni (bah|su)
Kenaci = Kenacideva (SÊ, SyÈ, I)
KoÓapÈni = K|ÓapÈni (SyÈ)
KiÑ te = KiÑ nu (SÊ, I) KiÑ nu kho te (SyÈ)
KiÑ pana te = KiÑ pana (SÊ, I)
Kva = KuvaÑ (Ka-SÊ, I)
[ Kha ]
KhuddamadhuÑ = KhuddaÑ madhuÑ (Ka-SÊ)
[ Ga ]
Gadhito = Gathito (SÊ, I)
GaruÑ karonto = Garukaronto (SÊ, SyÈ, I)
GilÈnavuÔÔhito = GilÈnÈ vuÔÔhito (sabbattha)
AÔÔhakathÈ oloketabbÈ.

61
216
67
178
23
231
72
162
192
183
5
5
111
163
118
72
21
82
82
148
70
35
50
212

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

271
PiÔÔha~kÈ

[ Gha ]
GhÈsamesamÈnÈ = GhÈsamesanÈ (SÊ, SyÈ, I)

78

[ Ca ]
CakkavattÊ = Cakkavatti (SyÈ, I)
CattÈri paÒhabyÈkaraÓÈni = CattÈro paÒhÈbyÈkaraÓÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
CatukoÓÉiko = CatukuÓÉiko (SÊ, I)
CatutthaÑ = CatutthiÑ (?)
CatutthaÑ jhÈnaÑ = CatutthajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
“CÈtumahÈrÈjikÈ = CÈtummahÈrÈjikÈ (SÊ, SyÈ, I)
CitantaraÑso = PitantaraÑso (SyÈ, KaÑ)
CetasovinibandhÈ = CetovinibandhÈ (?)

48
192
4
187
186
214
118
198

[ Cha ]
Cha disÈ = ChaddisÈ (SÊ, I)
ChamÈnikiÓÓaÑ = ChamÈnikkhittaÑ (Ma 2. 50 piÔÔhe)

146
4

[ Ja ]
Janesabho = Janosabho (SyÈ)
Jarasi~gÈlo = JarasigÈlo (SÊ, SyÈ, I)
JigÊsamÈno = JigiÑsamÈno (SÊ, SyÈ, I)

165
19
126

[ Ta ]
Taggha tvaÑ = Taggha taÑ (SÊ, SyÈ, I)
TaÒca pajÈnÈmi = “TaÒca pajÈnÈmÊ”ti idaÑ
SyÈma-potthake natthi.
TatiyaÑ jhÈnaÑ = TatiyajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
TathÈ catutthaÑ = TathÈ catutthiÑ (?)
TambhakkhÈ = TabbhakkhÈ (SyÈ)
TusitÈ = SantusitÈ (SyÈ, KaÑ)
TesaÑ VÈseÔÔha sattÈnaÑ yeva = TesaÑ yeva kho VÈseÔÔha
sattÈnaÑ (SÊ, I)

45
23
186
187
71
183
77
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PÈthikavaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Tha ]
ThinamiddhaÑ = ThÊnamiddhaÑ (SÊ, SyÈ, I)
Th|l|su = Bum|su (SÊ, I)

40
4

[ Da ]
DakkhiÓÈvaÔÔakajÈtÈni = DakkhiÓÈvattakajÈtÈni (SÊ, SyÈ, I)
118
DaÄhuddhÈpaÑ = DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I, Ka) SakkatÈnucchavikaÑ.
83
DivÈ divassa = DivÈdivasseva (SÊ, SyÈ, I)
30
DukkhanirodhaÑ ariyasaccaÑ = Dukkhanirodho ariyasaccaÑ (SyÈ, KaÑ)
“DukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ
ariyasaccan”ti PÈÄiyÈ sameti.
231
DukkhasamudayaÑ ÈriyasaccaÑ = Dukkhasamudayo
ariyasaccaÑ (SyÈ, KaÑ)
“DukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ
ariyasaccan”ti PÈÄiyÈ sameti.
231
DutiyaÑ jhÈnaÑ = DutiyajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
185
DevamanussÈnaÑ = DevamanussÈnaÑ. Sa~gitiyapaÒcakaÑ
niÔÔhitaÑ. (SyÈ, KaÑ)
201
DvedhikajÈtÈ = DveÄhakajÈtÈ (SyÈ, KaÑ)
176
DvÊhikampi = DvÈhikaÑpi (SÊ, SyÈ)
33
[ Dha ]
DhanajÈni = DhanaÒjÈni (SÊ, I)
DhanamanuppadeyyÈsi = DhanamanuppadajjeyyÈsi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Dhammena = Dhammena samena (SyÈ, Ka)
DhammaÑ desesi = Dhammamadesesi (SÊ, SyÈ, I)
DhÈtÈ = DhatÈ (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ)
Dh|mÈyitvÈ = Dh|pÈyitvÈ (SÊ, I)
[ Na ]
Na naÑ = Nanu (bah|su) Na pana naÑ (?)
Napi ye ca vo dhammÈ = Napi ye kho dhammÈ (SÊ) Napi ye te
dhammÈ (SyÈ) Napi ye vo dhammÈ (I)
Na bhÈvitamÈsÊsati = Na bhÈvitamÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, I)
Na sasa~khÈraniggayhavÈritagato”ti = Na ca sasa~khÈraniggayhavÈritavatoti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
Na sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvato (Ka)
NÈÔaputto = NÈthaputto (SÊ, I)

148
50
48
159
222
22
69
47
40

234
97

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ
[ Na ]
NÈÔasuriyÈ = NÈÔapuriyÈ (SÊ, I) NÈÔapariyÈ (SyÈ)
NijigÊsanako = NijigiÑsanako (SyÈ) NijigiÑsitÈ (SÊ, I)
Nibbinnar|pÈ = Nibbindar|pÈ (Ka)
NibbuyhamÈnÈya = NivayhamÈnÈya, NiggayhamÈnÈya (Ka)
NibbedhabhÈgiyÈ = NibbedhabhÈgiyasaÒÒÈ (SyÈ, KaÑ)
NiyyÈdenti = NiyyÈtenti (Ka-SÊ)
NissaraÓiyÈ = NissÈraÓÊyÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
tÊkÈ oloketabbÈ.
[ Pa ]
PaccavekkhaÓanimittaÑ = PaccavekkhaÓÈnimittaÑ (SyÈ, KaÑ)
PaccÈsÊsati = PaccÈsiÑsati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
PacchÈbÈhaÑ = PacchÈbÈhuÑ (SyÈ)
PajÈnÈti = JÈnÈti (SyÈ, KaÑ)
PaÒÒapetÊti = PaÒÒÈpetÊti (I)
PaÒÒavato = PaÒÒÈvato (SÊ, I)
PaÔiyÈdenti = PaÔivedenti (SyÈ)
PaÔisa~khÈnabalaÒca = PaÔisandhÈnabalaÒca (SyÈ)
PaÔisantharati = PaÔisandharati (Ka)
PaÔisanthÈre = PaÔisandhÈre (Ka)
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ = PaÔhamajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ)
PanthaduhanaÑpi = Panthad|hanaÑpi (SÊ, SyÈ, I)
PadÈlatÈ = BhaddÈlatÈ (SÊ)
Pad|simhÈ = PadosayimhÈ (SyÈ)
PapaÔikappattÈ = PappaÔikapattÈ (Ka)
Papati = Paripati (SyÈ, Ka)
PamÈdamÈpajjati = MadamÈpajjati (SyÈ)
Parip|rakÈrÊ = Parip|rÊkÈrÊ (SyÈ, KaÑ)
Parip|raÑ = ParisuddhataraÑ (SyÈ, Ka)
PariyÈputÈ = PariyÈpuÔÈ (Ka)

273
PiÔÔha~kÈ
162
88
97
73
208
154
199
232
214
55
240
3
250
154
179
151
202
185
56
72
27
40
6
34
204
104
164

274

PÈthikavaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Pa ]

Pariye = Paricce (SÊ, Ka) Paricchede (SyÈ, I, Ka) tÊkÈ oloketabbÈ.

189

ParosahassaÑ = Parosahassassa (SÊ, I)

132

PasaÑsito = Pasattho (SyÈ)

100

PaÄÈsÊ = PalÈsÊ (SÊ, SyÈ, I)

37

PÈthikaputto = PÈÔikaputto (SÊ, SyÈ, I)
PÈthikavaggo = PÈÔikavaggo (SÊ, SyÈ, I)
PÈthikasuttaÑ = PÈÔikasuttantaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
PÈvuraÓÈnaÑ = PÈpuraÓÈnaÑ (SÊ, SyÈ, I)
PÈsÈdapacchÈyÈyaÑ = PÈsÈdacchÈyÈyaÑ (Ka)

9
260
29
130
66

PuthudisÈ = PuthuddisÈ (SÊ, SyÈ, I)

146

PuÄuvakasaÒÒaÑ = PuÄavakasaÒÒaÑ (SÊ, I)

189

Peyyavajjena = PiyavÈcena (SyÈ, KaÑ, Ka)

125

Peyyavajjena = Piyavajjena (SyÈ, KaÑ, Ka)

155

PeyyavajjaÑ = PiyavajjaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)

193

PonobbhavikÈ = PonobhavikÈ (Ka)

47

[ Ba ]
BahuputtaÑ nÈma = BahuputtakaÑ nÈma (SyÈ)
ByantiÑ karoti = ByantÊ karoti (SyÈ, KaÑ)
BrÈhmaÓÈva = BrÈhmaÓÈ (SyÈ)

7
189
67

[ Bha ]
BhagavatÈ = Bhagavato (Ka-SÊ) yuttataraÑ.

177

“Bhaddante”ti = Bhadanteti (SÊ, SyÈ, I)

117

BhadrakaÑ = BhaddakaÑ (SyÈ, KaÑ, I)

189

BhÈvanÈpadhÈnaÑ = BhÈvanÈppadhÈnaÑ (SyÈ)

189

BhÈsayi = Tosayi (SÊ, I)

139

Bheke = Bhi~ge (Ka)

21

BheraÓÉakaÑyeva = BhedaÓÉakaÑyeva (Ka)

20

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

275
PiÔÔha~kÈ

[ Ma ]
MaÓi mÈÓivaro = MaÓi mÈnicaro (SyÈ, I)

165

ManussarÈhasseyyakÈni = ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, SyÈ, I)

159

MaraÓavadhena = MÈraÓavadhena (Ka) I~galisa-potthake adholipiyaÑ
diÔÔhametaÑ.

135

MahÈjanasa~gahanaÑ = MahÈjanaÑ sa~gÈhakaÑ (Ka)

133

MahÈjanasa~gahaÑ = MahÈjanasa~gÈhakaÑ (Ka)

132

MahÈrÈjÈ = MahÈrÈjÈno (Ka)

158

MicchÈdiÔÔhÊ = MicchÈdiÔÔhi (I)

67

Milakkhesu = Milakkhakesu (SyÈ, KaÑ) Milakkh|su (Ka)

220

MuddhataÑ = Buddhatanti (Ka)

143

MuddhÈbhisitto = MuddhÈvasitto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

49

M|laghaccaÑ = M|laghacchaÑ (SyÈ) M|lachejjaÑ (Ka)

55

Mettacittena = MettÈcittena (Ka)

197

[ Ya ]
YathÈnusiÔÔhaÑ tathÈ paÔipajjamÈno = YathÈnusiÔÔhaÑ paÔipajjamÈno (?) 45
YasÈ nihÊno = YasÈ nikiÓÓo (Ka)

8

Yaso tassa = Tassa yaso (bah|su, Vinayepi)

147

YÈ ceva = YaÒceva (SÊ, Ka) ®ÊkÈ oloketabbÈ.

106

YÈva ca = YÈvaÒca (SÊ, SyÈ, I) AÔÔhakathÈya sameti.

2

[ Ra ]
RattimuÔÔhÈnadessinÈ = RattinuÔÔhÈnadassinÈ (SÊ, I)

150

RuddhÈ = RuddÈ (SÊ, I)

164

R|pupÈdÈnakkhandho = R|p|pÈdÈnakkhandho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

195

[ La ]
LuddÈ = LuddhÈ (I, Ka)

160

Lokena = Katthaci na-kÈro na dissati.

220

276

PÈthikavaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ

[ Va ]
VacÊparo = VacÊparamo (SyÈ)
152
VaÓÓavevaÓÓatÈ = VaÓÓavevajjatÈ (®ÊkÈ) ekidaÑ sattÈ
vaÓÓavantoti PÈÄiyÈ saÑsandetabbÈ.
71
Vadhoyeva kho = Vadhoyeveko (Ka)
97
VassaÑvuÔÔho = VassaÑvuttho (SÊ, SyÈ, I)
97
VÈdÈnuvÈdo = VÈdÈnupÈto (SÊ)
95
Vigatathinamiddho = VigatathÊnamiddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
176
Vigate = VighÈte (SÊ, I)
207
VigataÑ = VighÈtaÑ (SÊ, I) Vigate (SyÈ, Ka)
207
VighÈtÈ pariÄÈhÈ = VighÈtapariÄÈhÈ (SyÈ, KaÑ)
199
VitakkavicÈrasamÈdhisamÈpannassa = AvitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhiÑ
samÈpannassa (SÊ, I)
86
VimissadiÔÔhiko -pa- kammasamÈdÈnahetu = VimissadiÔÔhiko -pakammasamÈdÈnahetu (SyÈ)
VÊtimissadiÔÔhiko -pakammasamÈdÈnahetu(SÊ, I) 80
VivaÔÔacchado = VivaÔacchado (SyÈ, Ka) Vivattacchado (SÊ, I)
117
VisÈci = VisÈcitaÑ (SÊ, I) VisÈvi (SyÈ)
136
Visukammante = Vissutakammante (SÊ, I) Vissukammante (Ka-SÊ)
VisuÑ kammante (SyÈ, Ka)
78
Viharanti = Vicaranti (SyÈ, KaÑ)
177
VuddhasevÊ = VuddhisevÊ (SyÈ) BuddhisevÊ (Ka)
150
VeramaÓÊ = VeramaÓi (Ka)
193
Verappasavo = Verappasa~go (SÊ, SyÈ, I)
150
[ Sa ]
Sakideva (Saki + eva-sakideva-R|) = SakiÑdeva (Ka)
Sa~gahitaparijanÈ = Susa~gahitaparijanÈ (SÊ, SyÈ, I)
Sa~gitiyapaÒcakaÑ niÔÔhitaÑ (SyÈ, KaÑ) idha adhikameva.
SajitÈ = SaÒjitÈ (SÊ, I) SajjitÈ (SyÈ, KaÑ)
SattavatapadÈni = SattavattapadÈni (SyÈ, I)

74
155
201
24
7

NÈnÈpÈÔhÈ
NÈnÈpÈÔhÈ

277
PiÔÔha~kÈ

[ Sa ]
SantatÈya = SattatÈya (SÊ, I) SattÈya (Ka-SÊ)
SatiyÈ sammosÈ = SatiyÈ sammosÈya (SyÈ)
SantikÈ = SammukhÈ (SyÈ, Ka)
SadarÈ = SaddarÈ (I, Ka) SadarathÈ (SyÈ, Ka)
SandhÈgÈraÑ = SanthÈgÈraÑ (SÊ, I) SaÓÔhÈgÈraÑ (SyÈ, KaÑ)
Sappuris|panissayo = Sappurisupassayo (SyÈ, KaÑ)
SampasÈdanapÈsÈdaÑ = SampasÈdaÒca pÈsÈdaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
SambahulÈjÊvo = BahulÈjÊvo (SÊ, I)
SabbÈkÈraparip|rÈni = SabbÈkÈraparip|rÈni suvibhattantarÈni (SÊ, I)
SabhÈgatassa = SabhÈye tassa (Ka)
Sama~gÊkatvÈ = SamaggiÑ katvÈ (SÊ, SyÈ, I)
SamaÓabrÈhmaÓesu = SamaÓesu brÈhmaÓesu (bah|su)
Samatani = SamatÈni (bah|su)
Samatikkamma = Samatikkamma santametaÑ
paÓÊtametanti (SyÈ, KaÑ)
SamÈdapito = SamÈdÈpito (SÊ-®Ôha)
SamÈdapeti = SamÈdÈpeti (SÊ-®Ôha)
SamÈbhivÈhiniyo = SamavÈharasaharaÓiyo (SyÈ)
SamÈhatvÈ = SamÈharitvÈ (SyÈ)
SamojasÈ = SampajjasÈ (SÊ, I) PÈmuÒjasÈ (SyÈ)
SÈmaÒjasÈ (Ka)
Sammapekkhanti = Samavekkhanti (SÊ, I, Ka)
SammÈdiÔÔhÊ = SammÈdiÔÔhi (I)
Sammutithero = Sammatithero (SyÈ, KaÑ)
SammutiyÈ ÒÈÓaÑ = SammutiÒÈÓaÑ (SyÈ, KaÑ)
SammosÈ te = SammosÈ eva (SÊ, I)
SaravanaÑ = SÈravanaÑ (SyÈ)
SarÊsapa = SiriÑsapa (SyÈ)
SahasÈkÈrÈ = SÈhasÈkÈrÈ (SÊ, SyÈ, I)

28
25
66
47
175
230
260
36
117
149
131
54
70
219
98
98
135
153
136
156
68
182
189
26
62
107
143
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PÈthikavaggapÈÄi

NÈnÈpÈÔhÈ

PiÔÔha~kÈ
[ Sa ]

SÈtthÈ sabyaÒjanÈ = SÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ (SÊ, SyÈ, I)

222

SÈlavatÊ = BhagalavatÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka)

163

Si~gÈlako = SigÈlako (SÊ)

146

SippapaÔiggahaÓena = SippaÑ paÔiggahaÓena (SyÈ)
Sippa-uggahaÓena (Ka)
SÊtÊbh|to = SÊtibh|to (Ka)

154
194

SÊsaÑnhÈtassa = SÊsaÑnahÈtassa (SÊ, I) SÊsanhÈtassa (SyÈ)

50

SukatadukkaÔÈnaÑ = SukaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, I)

220

Sukkapakkheva = JuÓhapakkheva (Ka)

147

SukhudrayaÑ = SukhindriyaÑ (Ka)

128

Sukh|papattiyo = Sukhupapattiyo (SyÈ, I, Ka)

183

Sutena vaÉÉheyyuÑ = Sutena vaÉÉheyyuÑ, buddhiyÈ
vaÉÉheyyuÑ (SyÈ)

134

SuppakÈsitanti itihetaÑ passati = SuppakÈsitaÑ, iti hetaÑ
na passatÊti (SyÈ, Ka)

104

Supparodho ca = Suppagedho ca (SÊ, SyÈ, I)

165

Surayakkharakkhasebhi = Surasakkarakkhasebhi (SyÈ)

143

SurasaÑ = SÈdhurasaÑ (SÊ, SyÈ, I)

71

S|riyo = Suriyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

159

SoÓasi~gÈlÈ = SoÓasigÈlÈ (SÊ, I)

60

SvÈgataÑ te = SÈgataÑ (SÊ, I)

51

[ Ha ]
HatthÈpalekhano = HatthÈvalekhano (SyÈ, KaÑ)

33

HÈsapaÒÒo = HÈsupaÒÒo (SÊ, I)

129

Hiri netti = HirÊ nettÊ (SÊ, I)

165

HirimÈ = Hiriko (SyÈ, KaÑ)

242

HÊnÈ aÒÒe vaÓÓÈ = HÊno aÒÒo vaÓÓo (SÊ, I, Ma 2 Madhurasutta)

66

DÊghanikÈye SÊlakkhandhavaggapÈÄiyaÑ

GÈthÈs|ci
GÈthÈpamukhaÑ
[E]
Ettha dÊghaÒca rassaÒca
[ Ka ]
Kattha Èpo ca pathavÊ
Kattha nÈmaÒca r|paÒca

PiÔÔha~kÈ

GÈthÈpamukhaÑ

PiÔÔha~kÈ

213

[ Kha ]
Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ

213
213

[ Va ]
ViÒÒÈÓassa nirodhena
ViÒÒÈÓaÑ anidassanaÑ

81
213
213

DÊghanikÈye MahÈvaggapÈÄiyaÑ

GÈthÈs|ci
GÈthÈpamukhaÑ

PiÔÔha~kÈ

[A]
Acca~kusova nÈgova
Ajjhattarato samÈhito
AÔÔhadoÓaÑ cakkhumato
sarÊraÑ
AthÈguÑ harayo devÈ
AthÈguÑ NÈgasÈ nÈgÈ
AthÈguÑ sahabh| devÈ
AtthÈyaÑ (AthÈyaÑ)
itarÈ pajÈ
AthaddasaÑ bhikkhavo
diÔÔhapubbe
Adhicitte ca Èyogo
An|pavÈdo an|paghÈto
Annena pÈnena upaÔÔhahimhÈ
AniccÈ vata sa~khÈrÈ
Anejo santimÈrabbha
AppamattÈ satÊmanto
Apariyositasa~kappo
Appako vata me santo
ApÈrutÈ tesaÑ amatassa
dvÈrÈ
Appeke satamaddakkhuÑ
AbhayaÑ tadÈ nÈgarÈjÈnamÈsi
Amanusso kathaÑvaÓÓo
AsallÊnena cittena

213
90
138
208
207
208
176
217
42
42
217
129
129
101
229
213
34
204
207
196
129

GÈthÈpamukhaÑ

PiÔÔha~kÈ

[Œ]
Œturasseva bhesajjaÑ
Œpo ca devÈ pathavÊ
ŒmantayÈmi rÈjÈnaÑ
ŒmantayÈmi CundakaÑ nÈma
bhikkhuÑ
Œrambhavho daÄhÈ hotha
ŒsanaÑ udakaÑ pajjaÑ

212
207
195
112
197
193

[I]
Iccete soÄasasahassÈ
205
Iti Buddho abhiÒÒÈya
102
Iti tattha mahÈseno
210
Ito satta tato satta
167
ItthÊ hutvÈ svajja pumomhi
218
IdaÑ disvÈna nandanti 169, 171,
179, 183
Iddhimanto jutimanto
205-206,
208-209
Idheva tiÔÔhamÈnassa
227
Idheva cittÈni virÈjayitvÈ
218
Imehi te hÊnakÈy|papannÈ
219
[U]
UcchinnaÑ m|laÑ dukkhassa 77
UttaraÒca disaÑ rÈjÈ
206
Upavutthassa me pubbe
196
UpÈsikÈ cakkhumato
217

GÈthÈs|ci
GÈthÈpamukhaÑ

PiÔÔha~kÈ

[E]
EkasmiÑ bhÈsamÈnasmiÑ
EkÈhi dÈÔhÈ tidivehi
p|jitÈ
Ek|natiÑso vayasÈ Subhadda
EtÈdisÊ dhammappakÈsanettha
Etesu yuttÈ anirÈmagandhÈ
Ete caÒÒe ca rÈjÈno
Etha gaÓhatha bandhatha
EvaÑ suddhÈ carissÈma
Esa maggo ujumaggo
[ Ka ]
KatÈvakÈso pucchassu
KathaÑ ÈrÈdhanÈ hoti
KÈlakaÒcÈ mahÈbhismÈ
(BhiÑsÈ)
Kicchena me adhigataÑ
KumbhÊro RÈjagahiko
Ke ÈmagandhÈ manujesu
brahme
Kodho mosavajjaÑ nikati

172
138
125
219
195
207
209
196
197
193
229

207
31-32
205
195
195

[ Kha ]
KhantÊ paramaÑ tapo titikkhÈ 42
KhemiyÈ TusitÈ YÈmÈ
209
[ Ga ]
GandhabbakÈy|pagatÈ
bhavanto
GantvÈna Buddho nadikaÑ
kakudhaÑ
Gila re gila pÈpadhuttaka

218
112
276

GÈthÈpamukhaÑ

281
PiÔÔha~kÈ

[ Ca ]
CattÈro te mahÈrÈjÈ
CattÈlÊsa samÈ dantÈ
CatunnaÑ ariyasaccÈnaÑ
Candano KÈmaseÔÔho ca
Cittaseno ca gandhabbo
CutÈhaÑ mÈnusÈ kÈyÈ
CutÈhaÑ diviyÈ kÈyÈ
Cundassa bhattaÑ bhuÒjitvÈ

206
138
77
206
207
228
228
106

[ Cha ]
ChetvÈ khÊlaÑ chetvÈ
palighaÑ

203

[ Ja ]
JitÈ vajirahatthena

207

[ ©a ]
©Èyassa dhammassa
padesavattÊ
©Èyena me carato ca

125
228

[ Ha ]
TaÒca sabbaÑ abhiÒÒÈya 205, 210
TaÓhÈsallassa hantÈraÑ
229
Tatra bhikkhavo
samÈdahaÑsu
203
Tato naÑ anukampanti
75
Tato me brahmÈ pÈturahu
196
TathÈgato balappatto
129
TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ
129
TadÈsu devÈ maÒÒanti
172
Tassa dhammassa pattiyÈ
219
Tyassu yadÈ maÑ jÈnanti
229
Tayi gedhitacittosmi
213
Tasseva tejena ayaÑ
vasundharÈ
138
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[ Ta ]
Tasseva Buddhassa
sudhammatÈya
217
Tvameva asi Sambuddho
229
TÈni etÈni diÔÔhÈni
77
TiÓÓaÑ tesaÑ Èvasinettha
219
TulamatulaÒca sambhavaÑ
90
TuvaÑ pitÈ ahaÑ putto
195
Te aÒÒe atirocanti
168,
171, 179, 183
Te ca sabbe abhikkante
209
Te ca ÈtappamakaruÑ
210
Te taÑ anuvattissÈma
196
Te paÓÊtatarÈ devÈ
228
Te vuttavÈkyÈ
rÈjÈno
169, 182
TesaÑ pÈturahu ÒÈÓaÑ
204
TesaÑ yathÈsutaÑ dhammaÑ 229
TesaÑ nisinnÈnaÑ
abhikkamiÑsu
218
TesaÑ mÈyÈvino dÈsÈ
206
[ Da ]
DakkhiÓaÒca disaÑ rÈjÈ
206
Dadato puÒÒaÑ pavaÉÉhati
113
DaddallamÈnÈ aÔÔhaÑsu
206
DantapuraÑ Kali~gÈnaÑ
189
Dasettha issarÈ ÈguÑ
209
Dasete dasadhÈ
kÈyÈ
208-209
DaharÈpi ca ye vuddhÈ
101
DevakÈyÈ abhikkantÈ
204-205
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[ Da ]
Devinda nÈginda narinda
p|jito
Desassu BhagavÈ dhammaÑ

138
33

[ Na ]
Namatthi |naÑ kÈmehi
195
Nave deve ca passantÈ
168,
171, 179, 183
NhatvÈ ca pivitvÈ cudatÈri
SatthÈ
112
NÈgova sannÈni guÓÈni
chetvÈ
218
NÈhu assÈsapassÈso
129
Nipajji SatthÈ akilantar|po
112
NimmÈnaratino ÈguÑ
209
[ Pa ]
PaccattaÑ veditabbo hi
dhammo
217
PacchimaÒca disaÑ rÈjÈ
206
PaÔiggaÓhÈma te agghaÑ
193
PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ
31-32
Pappoti macco amataÑ
brahmalokaÑ
194
Paripakko vayo mayhaÑ
101
PavuÔÔhajÈtimakhilaÑ
209
Puccha VÈsava maÑ paÒhaÑ 220
PucchÈmi brahmÈnaÑ
Sana~kumÈraÑ
194
PuttÈpi tassa bahavo
206
Puth|sÊhÈva sallÊnÈ
204
PurimaÑ disaÑ DhataraÔÔho 206
PurimaÒca disaÑ rÈjÈ
205
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[ Ba ]
Buddho janindatthi manussaloke
219
[ Bha ]
Bhiyyo paÒcasate ÒatvÈ
204
Bhuttassa ca s|karamaddavena 106
[ Ma ]
MahÈsamayo pavanasmiÑ
203
MaÑ ve kumÈraÑ jÈnanti
193
MÈrasenÈ abhikkantÈ
210
MithilÈ ca videhÈnaÑ
189
MettÈ karuÓÈ kÈyikÈ
207
ModamÈnÈ abhikkÈmuÑ
205206, 208-209
Modanti vata bho devÈ
168,
171, 179, 183
Modanti saha bh|tehi
210
[ Ya ]
YadÈ ca BuddhamaddakkhiÑ 229
YathÈ nimittÈ dissanti
169, 182
YathÈ pÈvussako megho
210
YathÈpi kumbhakÈrassa
101
YathÈpi Muni nandeyya
213
Yassu maÒÒÈmi samaÓe
229
YasmiÑ padese kappeti
75
YaÑ karomasi brahmuno
229
YaÑ te dhammaÑ idhaÒÒÈya 219
YaÑ me atthi kataÑ puÒÒaÑ 213
YÈ tattha devatÈ ÈsuÑ
75
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[ Ya ]
YÈmunÈ DhataraÔÔhÈ ca
Yekeci BuddhaÑ saraÓaÑ
gatÈse
Ye taranti aÓÓavaÑ saraÑ
Ye nÈgarÈje sahasÈ
Yo imasmiÑ dhammavinaye

204
76
207
101

[ La ]
LittaÑ paramena tejasÈ

276

207

[ Va ]
VaÓÓavÈ yasavÈ sirimÈ
193
Vande te pitaraÑ bhadde 212, 214
VaruÓÈ sahadhammÈ ca
208
Vas|naÑ VÈsavo seÔÔho
208
VÈtova sedataÑ kanto
212
VÈm|ru saja maÑ bhadde
213
VÊtarÈgehi pakkÈmuÑ
210
VeÓÉudevÈ sahali ca
208
VessÈmittÈ paÒcasatÈ
205
[ Sa ]
Sakkassa puttomhi mahÈnubhÈvo
Sakyaputtova jÈnena
Sakko ce me varaÑ dajjÈ
Sa~khÈtuÑ nopi sakkomi
Sace jahatha kÈmÈni
Sace te |naÑ kÈmehi
SaÔÔhete devanikÈyÈ
SattasahassÈ te yakkhÈ

217
213
213
176
197
195
209
205
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[ Sa ]
Sattabh| Brahmadatto ca
190
SataÑ eke sahassÈnaÑ
205
SataÒca baliputtÈnaÑ
207
SaddahÈmi ahaÑ bhoto
196
SadÈmattÈ hÈragajÈ
209
Saddhammo sabbhi rakkhito 197
SabbapÈpassa akaraÓaÑ
42
Sabbe vijitasa~gÈmÈ
210
Sabbeva bhonto sahitÈ
samaggÈ
137
Sabbeva nikkhipissanti
129
SabbaÑ bhedapariyantaÑ
101
Samayo dÈni bhaddante
207
SamÈnÈ mahÈsamanÈ
208
SaÑsitaÑ dÊghamaddhÈnaÑ
77
SahassaÑ brahmalokÈnaÑ
209
SÈtÈgirÈ tisahassÈ
205
SÈlaÑva na ciraÑ
phullaÑ
213-214
SvÈhaÑ am|ÄhapaÒÒassa
228
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[ Sa ]
SilokamanukassÈmi
Si~gÊvaÓÓaÑ yugamaÔÔhaÑ
SÊtodakaÑ pokkharaÓiÑ
SÊlaÑ samÈdhi paÒÒÈ ca
SukkÈ karambhÈ aruÓÈ
SuÓantu bhonto mama
ekavÈcaÑ
SubrahmÈ paramatto ca
S|riyass|panisÈ devÈ
Sele yathÈ pabbatamuddhaniÔÔhito
SokÈvatiÓÓaÑ janatamapetasoko
[ Ha ]
Handa viyÈyÈma byÈyÈma
HitvÈ mamattaÑ manujesu
brahme
HÊna kÈyaÑ upapannÈ
bhavanto

204
111
213
102
208
137
209
208
33
33
218
194
218

DÊghanikÈye PÈthikavaggapÈÄiyaÑ
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[A]
AkaÓaÑ athusaÑ
suddhaÑ
162, 170
AkkodhaÒca adhiÔÔhahi adÈsi 130
AkkosabhaÓÉanavihesakÈriÑ 141
Akkhitthiyo vÈruÓÊ
150
Akkhambhiyo hoti
120
Akkhehi dibbanti suraÑ
pivanti
150
A~gÊrasassa namatthu
159, 167
AÒÒadatthuharo hoti
151
AÒÒadatthuharo mitto
152
AÒÒaÑ anuca~kamanaÑ
21
AtisÊtaÑ ati-uÓhaÑ
150
Atha ce pabbajati bhavati
vipÈpo
145
Atha cepi pabbajati so
138
AtthadhammasahitaÑ pure
giraÑ
126
Abhiyogino ca nipuÓÈ
137
AvivÈdavaÉÉhanakariÑ
sugiraÑ
140
[I]
Ito sÈ purimÈ disÈ
Ito sÈ pacchimÈ disÈ
Ito sÈ uttarÈ
disÈ

160, 168
161, 169
163, 171
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[I]
Ito sÈ dakkhiÓÈ
disÈ
160, 168
ItthiÑ vÈ vÈhanaÑ katvÈ 162, 170
Indo Somo
VaruÓo ca
165, 173
Idha ca mahÊpatissa
kÈmabhogÊ
133
[U]
UÔÔhÈnako analaso
Uttarena Kasivanto
UpakÈro ca yo
mitto
UbbhamuppatitalomavÈ
Uss|raseyyÈ paradÈrasevanÈ
[E]
Ekena bhoge bhuÒjeyya
EÓeyyaja~ghoti
tamÈhu
Ete amitte cattÈro
Ete ca sa~gahÈ nÈssu
Etepi mitte cattÈro
EvaÑ bhoge samÈhatvÈ

156
162,170
153
127
150
153
128
152
156
153
153
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[ Ka ]
KumbhaÓÉÈnaÑ adhipati
KumÈriÑ vÈhanaÑ
katvÈ
Kuverassa kho pana
mÈrisa
KoÓÈgamanassa
namatthu
[ Kha ]
Khajjabhojjamatha leyyasÈyiyaÑ
Khattiyo seÔÔho
janetasmiÑ

160, 168
162, 170
162, 170
159, 167
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[ Ca ]
Caviya punaridhÈgato

123, 125

[ Cha ]
ChandÈ dosÈ bhayÈ
mohÈ

147
[ Ja ]

JinaÑ vandatha GotamaÑ 160-161,
163, 168169, 171

124

JÊvaÒjÊvakasaddettha

81

[ ©a ]

[ Ga ]
GandhabbÈnaÑ adhipati 160, 168
GandhabbanÈgÈ vihagÈ
catuppadÈ
122
GandhabbÈsurayakkharakkhasebhi
143
GÈviÑ ekakhuraÑ katvÈ 162, 170
Gihimpi santaÑ upavattatÊ
jano
139
Gihinopi ijjhati yathÈ
142
GihÊpi dhaÒÒena dhanena
vaÉÉhati
135
GehaÒcÈvasati naro
131
GehamÈvasati ce
tathÈvidho
127
GopÈlo supparodho ca
165, 173

163, 171

©ÈtÊhi mittehi ca
bandhavehi ca

134

[ Ta ]
TathÈ hi cakkÈni samantanemini

122

Tatheva so si~gÈlakaÑ
anadi
Tassa ca nagarÈ ahu

20-21
162, 170

TasmÈ kuvero
mahÈrÈjÈ

162, 170

TassovÈdakarÈ
bahugihÊ ca
TaÑ katvÈ ito cuto

145
143

TaÑ kammaÑ katvÈ kusalaÑ
sukhudrayaÑ

128

TaÑ katvÈna ito cuto dibbaÑ 130

GÈthÈs|ci
GÈthÈpamukhaÑ

PiÔÔha~kÈ

[ Ta ]
TaÑ lakkhaÓaÒÒ| bahavo
139
TaÑ veyyaÒjanikÈ samÈgatÈ 145
Te cÈpi BuddhaÑ disvÈna160-161163, 168169, 171
Tena so sucaritena
127
TenÈhu naÑ atinipuÓÈ
136
Teneva so sugatimupecca
136
Te yÈne abhiruhitvÈ
162, 170
Tuliya paÔivicaya cintayitvÈ 133
[ Da ]
Dadhimukho maÓi mÈÓivaro
165, 173
DÈnaÒca peyyavajjaÒca
156
DÈnampi catthacariyataÒca
125
DÈsakammakarÈ heÔÔhÈ
156
[ Na ]
Na ca visaÔaÑ na ca visÈci
(VisÈvi)
136
Na te vÊjaÑ vapayanti
162, 170
Na divÈ soppasÊlena
150
Na pÈÓidaÓÉehi panÈtha
135
Namo te
purisÈjaÒÒa
160-161,
163, 168,
169, 171
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[ Na ]
Na samphappalÈpaÑ na
muddhataÑ
143
NÈgÈnaÒca adhipati
161, 169
[ Pa ]
Paccesanto
pakÈsenti
163, 171
PaÔibhogiyÈ manujesu idha
138
PaÓÉito sÊlasampanno
153, 156
PanÈdo OpamaÒÒo ca
165, 173
Pabbajampi ca anomanikkamo 127
Pah|taputto bhavatÊ
tathÈvidho
132
PÈpamitto pÈpasakho
150
Piyadassano gihÊpi santo ca
137
PuttÈpi tassa
bahavo
160-161,
163, 168169, 171
Pubba~gamo sucaritesu ahu 138
Pure puratthÈ purimÈsu
jÈtisu
121, 132
[ Ba ]
BahuvividhanimittalakkhaÓaÒÒ|
Bah|tarÈ pabbajitassa
iriyato
ByÈkaÑsu veyyaÒjanikÈ
samÈgatÈ

133
132
120
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[ Bha ]
Bhavati parijanassavo
vidheyyo
Bhavati yadi gihÊ ciraÑ yapeti
BhutvÈna bheke khalam|sikÈyo
Bhoge saÑharamÈnassa

126
123
21
153

[ Ma ]
Manaso piyÈ hadayagÈminiyo
142
MahÈyasaÑ saÑparivÈrayanti
naÑ
122
MahiÑ ca pana Ôhito anonamanto
133
MÈtÈpitÈ disÈ pubbÈ
156
MÈraÓavadhabhayattano
viditvÈ
123
MicchÈjÊvaÒca avassaji samena 144
[ Ya ]
YakkhÈnaÒca adhipati
163, 171
Yadi khattiyo bhavati
141
Yadi jahati sabbakÈmabhogaÑ 126
Yato uggacchati
s|riyo
159, 167
Yattha yakkhÈ payirupÈsanti
163, 171
Yattha coggacchati
s|riyo
161, 169
Yassa cuggate s|riye
159, 167
169

GÈthÈpamukhaÑ
[ Ya ]
YasmÈ ca sa~gahÈ ete
YaÑ gihissapi tadatthajotakaÑ
Ye cÈpi nibbutÈ
loke
Yena Uttarakuruvho
Yena petÈ pavuccanti
Yodha sÊtaÒca uÓhaÒca
Yo vÈruÓÊ addhano
akiÒcano

PiÔÔha~kÈ
156
124
159, 167
161, 169
160, 168
151
150

[ Ra ]
Rahadopi tattha dharaÓÊ
nÈma
163, 171
Rahadopi tattha
gambhÊro
160-161
168-169
RaÒÒo hoti bahujano
145
RÈjÈ hoti suduppadhaÑsiyo
143
[ La ]
LaddhÈna mÈnusakaÑ bhavaÑ
tato
145
LÈbhÊ acchÈdanavatthamokkhapÈvuraÓÈnaÑ
131
[ Va ]
Vipassissa ca namatthu
VeditvÈ so sucaritassa phalaÑ

159, 167
138, 142
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[ Va ]
Vebh|tiyaÑ sahitabhedakÈriÑ
140
Vessabhussa ca namatthu 159, 167
[ Sa ]
Sa~gÈhako mittakaro
156
Sagge vedayati naro
144
SaccappaÔiÒÒo purimÈsu
jÈtisu
139
Sace ca pabbajjamupeti
tÈdiso
121, 129
Sacce ca dhamme ca dame ca 120
Satta cussade idhÈdhigacchati 124
SaddhÈya sÊlena sutena
134
SamantanemÊni sahassarÈni ca 122
SasÊhapubbaddhasusaÓÔhito
135
SÈtÈgiro Hemavato
165, 173
Sippesu vijjÈcaraÓesu
128
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[ Sa ]

SÊhoti attÈnaÑ
samekkhiyÈna
20
SukasÈÄikasaddettha
163, 171
SugatÊsu so
phalavipÈkaÑ
137, 140
SutaÑ netaÑ abhiÓhaso 160-161163, 168169, 171
Subhujo susu susaÓÔhito
123
SetÈ susukkÈ mudut|lasannibhÈ
139
So tena kammena divaÑ
samakkami
120, 122, 132
[ Ha ]
HatthiyÈnaÑ
assayÈnaÑ
162, 172
HitaÑ devamanussÈnaÑ 159, 167
Hoti pÈnasakhÈ nÈma
149

