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NidÈnakathÈ 
_____ 

 
 SirimatÈ amhÈkaÑ Buddhena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena 
sakalalokapatthaÔamahÈkaruÓÈsinehasiniddhahadayena sabbattha 
appaÔihatasabbaÒÒutÈnÈvaraÓÈdiÒÈÓobhÈsasamujjalitena 
sanarÈmaralokagurunÈ sadevakassa lokassa atthÈya hitÈya sukhÈya dhammo 
ca vinayo ca desito paÒÒatto, so pariyattipaÔipattipaÔivedhavasena vibhattesu 
tÊsu saddhammesu pariyattisaddhammo nÈma, tadeva ca sÈsanaÔÔhitiyÈ 
pamÈÓaÑ, satiyeva hi tasmiÑ itare uppajjanti, nÈsati, vuttaÒhetaÑ 
A~guttaraÔÔhakathÈyaÑ– (AÑ-®Ôha 1. 72 piÔÔhe) 

  “Suttantesu asantesu, pamuÔÔhe vinayamhi ca. 
  Tamo bhavissati loko, s|riye attha~gate yathÈ. 

  Suttante rakkhite sante, paÔipatti hoti rakkhitÈ. 
  PaÔipattiyaÑ Ôhito dhÊro, yogakkhemÈ na dhaÑsatÊ”ti. 

 Teneva ca saddhammaciraÔÔhitikÈmino theravarÈ MahÈkassapÈdayo 
pariyattisaddhammasa~khÈtaÑ TepiÔakaÑ BuddhavacanaÑ sa~gÊtimÈropetvÈ 
BuddhasÈsanaÑ saÑrakkhiÑsu, taÑkÈlikÈ ca rÈjÈno 
saddhammÈbhivuddhikÈmÈ tesaÑ sa~gÊtikÈrÈnamanubalappadÈnena 
sahÈyattamupÈgamuÑ. 

 TathÈ hi cat|hÈdhikatimÈsaparinibbute Bhagavati 
MahÈkassapattherappamukhehi paÒcahi arahantasatehi RÈjagahe paÔhamÈ 
dhammasa~gÊti katÈ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno visesÈnuggahamÈdÈya. 

 Vassasataparinibbute ca Bhagavati MahÈyasattherappamukhehi sattahi 
arahantasatehi VesÈliyaÑ dutiyÈ dhammasa~gÊti katÈ, tadÈ ca KÈlÈsoko 
mahÊpati tesaÑ sahÈyattamupÈgato. 

 TathÈgataparinibbÈnato pana dvinnaÑ vassasatÈnamupari 
paÒcattiÑsatime vasse MahÈmoggaliputtatissattherappamukhehi 
arahantasahassehi PÈÔaliputte tatiyÈ dhammasa~gÊti katÈ 
sakalalokapatthaÔayasassa DhammÈsokassa bh|patino niratisayÈnuggahaÑ 
laddhÈna.

 



ii NidÈnakathÈ 

 SammÈsambuddhaparinibbutito pana catunnaÑ vassasatÈnamupari 
paÓÓÈse vasse La~kÈdÊpe VaÔÔagÈmaÓirÈjino kÈle MÈtulajanapade ŒlokaleÓe 
catutthÊ dhammasa~gÊti katÈ paÒcahi arahantasatehi 
MahÈdhammarakkhitattherappamukhehi, yÈ loke “potthakÈropanasa~gÊtÊ”ti 
pÈkaÔÈ. 

 Buddhavasse pana catussatÈdhikadvisahassÈnamupari 
pannarasamasa~khyaÑ sampatte imasmimpi MarammaraÔÔhe 
MindonnÈmassa mahÈdhammarÈjino kÈle Mandalay itipÈkaÔe 
RatanÈpuÒjanagare paÒcamÊ dhammasa~gÊti katÈ 
catussatÈdhikadvisahassattherehi 
DakkhiÓÈrÈmavÈsÊtipiÔakadharabhadantajÈgarattherappamukhehi tasseva 
raÒÒo anavasesÈnuggahamÈdÈya, yÈ loke “selakkharÈropanasa~gÊtÊ”ti 
vuccati. 

 ItthaÑ sudaÑ Buddhassa Bhagavato sÈsanaÑ iddhaÒceva hoti phÊtaÒca 
vitthÈrikaÑ bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈvajjatanÈ. 

 CirakÈlato panetaÑ BuddhavacanaÑ lekhaparamparÈya ceva 
muddaÓaparamparÈya ca anekakkhattuÑ parivattiyÈbhataÑ na sakkÈ dÈni 
vattuÑ “paÔhamadutiyatatiyÈdisa~gÊtimÈropitÈkÈreneva sabbaso 
parisuddhan”ti, aÒÒadatthu panÈdhunikapotthakesu saÑvijjamÈnehi kehici 
pamÈdalekhÈdisaÒjÈtakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhehi malÊnamevetaÑ, tathÈ 
hi nÈnÈdesiyapotthakesu aÒÒamaÒÒaÑ saÑsandiyamÈnesu anekÈ 
visadisapÈÔhÈ dissanti. 

 Tatoyeva ca Buddhavacanassa suparisuddhabhÈvakÈmino mahÈtherÈ 
sasatthantarapiÔakattayakovidÈ dhammavinayaÑ vÈcentÈyeva te 
khalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhe disvÈ evaÑ samacintesuÑ kathesuÑ ca– 

 “AdvayavÈdino suparisuddhavacanassa tassa Bhagavato pÈvacanaÑ 
advayaÑ suparisuddhaÑ nimmalamevassa, imesu pana pÈvacanapotthakesu 
aÒÒamaÒÒaÑ visadisÈ ceva aparisuddhÈ ca pÈÔhÈ dissanti, nissaÑsayaÑ kho 
ayameva m|lapÈÔho, yo nesaÑ yuttisampanno, tadaÒÒo pana 
pamÈdalekhapÈÔhoyeva, tÈdisÈ ca dissanti ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
kismiÒci kismiÒci ÔhÈne. 

 KÈmaÒcetedÈni na tÈva bahutarÈ, yÈva yathÈbh|taÑ pÈÄiyÈ atthaÑ 
paÔisedheyyuÑ, etarahi pana asodhiyamÈnÈ te gacchante gacchante 

 



 NidÈnakathÈ iii 

kÈle bahutarÈ bahutarÈ jÈyeyyuÑ, taÑkÈlikÈ ca pacchimÈ janÈ te sodhetuÑ 
asamatthÈ yathÈdhippetaÑ pÈÄiyÈ atthaÑ na sammÈ jÈneyyuÑ, evamete 
saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvatteyyuÑ. 

 VuttaÑ hetaÑ A~guttaranikÈye– (AÑ 1. 60 piÔÔhe) 

 ‘Dveme bhikkhave dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattanti, katame dve, dunnikkhittaÑ ca padabyaÒjanaÑ attho ca dunnÊto, 
dunnikkhittassa bhikkhave padabyaÒjanassa atthopi dunnayo hoti, ime kho 
bhikkhave dve dhammÈ saddhammassa sammosÈya antaradhÈnÈya 
saÑvattantÊ’ti. 

 YaÑn|na mayaÑ te sodhetvÈ nimmalaÑ parisuddhaÑ BuddhavacanaÑ 
sampatiÔÔhÈpeyyÈma, tadassa saddhammaciraÔÔhitiyÈ bahujanahitÈya 
bahujanasukhÈya ca, taÑ pana na sukaraÑ sampÈdetuÑ aÒÒatra 
dhammikarÈj|namanuggahenÈ”ti. 

 SÈ panÈyaÑ kathÈ patthaÔÈ sÈdhujanaparamparÈya, sutÈ ca U Nu 
nÈmadheyyaggamahÈmaccappamukhehi MarammaraÔÔhissarehi, sutvÈna te 
evaÑ samacintesuÑ sammantayiÑsu ca “na kho panetaÑ amhÈkaÑ 
patir|paÑ, ye mayaÑ pubbakehi dhammikehi dhammarÈj|hi 
samanuggahitassa BuddhasÈsanassa parihÈnikÈraÓaÑ passamÈnÈyeva 
ajjhupekkhitvÈ appossukkÈ vihareyyÈma, yaÑn|na mayaÑ 
sÈsanopakÈrupÈye sampÈdetvÈ visesato ca ÈdhunikapÈvacanapotthakesu 
dissamÈne saÑsayaÔÔhÈnÊye pamÈdalekhapÈÔhe saÑsodhetukÈmÈnaÑ 
mahÈtherÈnaÑ ajjhÈsayaÑ parip|retvÈ BuddhasÈsanaÑ anuggaÓheyyÈmÈ”ti, 
atha te sabbepi sÈsanÈnuggahÈya katasanniÔÔhÈnÈ ahesuÑ. 

 AnuggahitukÈmehipi ca tehi na sakkÈ ÈÓÈya kÈtuÑ vinÈ 
mahÈjanacchandasaÒjÈtopadesena, mahÈjanappatinidhibh|tÈ hi etarahi 
MarammikÈ rÈjÈno, upadeso ca santhÈgÈrasamitiyaÑ 
mahÈjanappatinidhibh|tÈnaÑ matisajÊvÈnaÑ chandeneva samuppajjati, 
tasmÈ BuddhasÈsanÈnuggahÈya santhÈgÈrasamitiyaÑ ekaÑ dhammupadesaÑ 
paÒÒÈpetvÈ BuddhasÈsanasamiti nÈma mahÈsamiti samuÔÔhÈpitÈ. TassÈ kho 
pana samitiyÈ sabhÈpati hoti ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊ Sir U 
Thwinvhayo mahÈseÔÔhi, upasabhÈpati pana 
ThadosirÊsudhammopÈdhidhÈrÊyeva U Thein Maungvhayo 
padhÈnaÉÉavinicchayamandiramhi mahÈkkhadassÈdhipati, 
sabbakammavidhÈyako pana 
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hitadharo ThadomahÈsaresÊth|pÈdhiko U Chan Htunvhayo 
upadesikÈdhipatipadhÈnanÊtivedimahÈmantÊ. BhaÓÉuppÈdako pana 
raÔÔhissarÈnaÑ patinidhibh|to U Win nÈmadheyyo 
sÈsanaÔÔhÈnikamahÈmatto. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ “yÈyeva kho panatthÈya 
samuÔÔhÈpitÈyaÑ samiti, tadatthamidÈni visesato kÈhÈmÈ”ti 
MarammaraÔÔhebhipÈkaÔaguÓasamudayasamudite tattha tattha 
padhÈnanÈyakabh|te paropaÓÓÈsamahÈthere dÊghadassino nimantiya 
evamÈrocesuÑ “ayaÑ bhante amhÈkaÑ BuddhasÈsanamahÈsamiti 
BuddhasÈsanÈnuggahatthÈyeva raÔÔhissarÈnaÑ dhammupadesena 
samuÔÔhÈpitÈ, sacedÈni bhante pubbe viya dhammasa~gÊtiÑ katvÈ sÈsanaÑ 
paggaÓhituÑ yujjeyya, mahÈtherÈ ca tathÈ kÈtumiccheyyuÑ, vissatthÈva 
bhante karontu, mayaÑ tattha kÈyaÒÈÓapaccayabalehi niravasesaÑ byÈvaÔÈ 
bhavissÈmÈ”ti. 

 Atha kho te mahÈtherÈ “dhammasa~gÊtiÑ karissÈmÈ”ti katasanniÔÔhÈnÈ 
evaÑ pativedesuÑ “kattabbÈyevesÈ dhammasa~gÊti, nesÈ na kattabbÈ, tasmÈ 
mayaÑ dÈni piÔakapotthakÈni paÒcamasa~gÊtisilÈlekhÈya samÈnetvÈ tÈniyeva 
sarÊraÑ katvÈ pÈÄisaÑsodhanapubba~gamaÑ dhammasa~gÊtiÑ kassÈma, 
yÈya Èdhunikapotthakesu paramparÈparivattanavasena saÒjÈtÈ 
pamÈdalekhapÈÔhÈ ca nirÈkarÊyissanti, visodhitaÒca suparisuddhaÑ 
pÈvacanam|laÑ labhitvÈ taÑ muddÈpetvÈ sakalaloke nÈnÈraÔÔhesu 
nÈnÈdesesu byÈpanavasena BuddhasÈsanassa ciraÔÔhiti ca sÈdhiyissati, sabbe 
ca TheravÈdikÈ raÔÔhÈ MarammaraÔÔhasahitÈ ekato hutvÈ BuddhasÈsanaÑ 
abh|tapubbapaggahena paggaÓhituÑ labhissanti, sÈ ca purimikÈ paÒca 
sa~gÊtiyo upanidhÈya chaÔÔhasa~gÊti nÈma bhavissati, taÒca sabbaÑ 
bhavissati bahujanahitÈya bahujanasukhÈya atthÈya hitÈya sukhÈya 
devamanussÈnaÑ, bah|ni panettha ÈvassakakiccÈni paÔikacceva 
samÈdapetabbÈni tumhÈkamÈyattÈni, tasmÈ sa~gÊtikÈlavavatthÈnÈdikiccaÑ 
tumhÈkaÑyeva bhÈro hot|”ti. 

 Atha te BuddhasÈsanasamitikÈ sÈsanapÈlakÈnaÑ mahÈtherÈnaÑ 
chandaÒca ruciÒca samÈdÈya ovÈdaÒca sirasÈ sampaÔicchitvÈ therÈnaÑ ceva 
attano ca kattabbakiccÈnaÑ pariniÔÔhÈnasamayaÑ sallakkhetvÈ “ayaÑ 
chaÔÔhasa~gÊti SammÈsambuddhaparinibbÈnato catussatÈdhikÈnaÑ dvinnaÑ 
vassasahassÈnamupari 
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aÔÔhanavutime vasse vesÈkhapuÓÓamito paÔÔhÈya ÈrabhitabbÈ, dve ca vassÈni 
kattabbÈ, paÒcannaÑ ca sÈsanavassasahassÈnamupaÉÉhavasse 
vesÈkhapuÓÓamiyaÑyeva pariniÔÔhÈpetabbÈ”ti sa~gÊtikÈlaÑ vavatthapesuÑ. 

 Tato paÔÔhÈya ca te punappunaÑ sannipatitvÈ sammantayitvÈ sa~gÊtiyÈ 
pubbakiccesu nirantaraÑ byÈvaÔÈ honti, “mahantaÑ kho JinasÈsanaÑ 
mahatiyÈyevetaÑ p|jÈya p|janÊyan”ti mantvÈ tehi kÈrÈpitÈni 
mahantamahantÈni sÈsanamandirÈni, tattha sa~gÊtiÑ kurumÈnassa 
bhikkhusaÑghassa sukhasannisajjatthaÑ sannipÈtaÔÔhÈnabh|taÑ mahantaÑ 
sa~gÊtimandiraÑ Yangon nÈma rÈjadhÈniyaÑ SirÊma~galatthale Kaba Aye 
(LokasÈma) nÈmakassa cetiyassa Èsanne selapabbataguhÈvesena kÈrÈpitaÑ 
tibh|makaÑ pÈyaso silÈ-iÔÔhakÈyomayaÑ, evaÑ mahantampetaÑ 
ekasaÑvacchareneva pariniÔÔhÈpitaÑ iddhiyÈ maÒÒe nimmitaÑ, taÒca bahi 
ÔhatvÈ apekkhattaÑ sayaÑjÈtaselapabbato viya dissati, anto pavisitvÈ 
olokayataÑ pana olokitolokitaÔÔhÈnato dassanÊyaÑ pÈsÈdikaÑ ramaÓÊyaÑ 
atittikarameva hutvÈ devavimÈnamiva khÈyati. Tassa panÈvid|re 
aÉÉhateyyÈnaÑ sa~gÊtikÈrabhikkhusahassÈnaÑ nivÈsappahonakÈ cattÈro 
iÔÔhakamayÈ mahÈpÈsÈdÈ ceva iÔÔhakamayÈyeva bhojanamahÈsÈlÈ ca 
mahÈsÊmÈpÈsÈdÈdayo ca muddaÓayantasÈlÈ ca tatheva kÈrÈpitÈ. 

 MahÈtherÈpi ca “sa~gÊtikiccaÑ nÈma therÈdheyyaÑ, therÈnaÑ 
ovÈdeneva kattabbaÑ, na vinÈ tena, tasmÈ bhikkhusaÑghassa ceva 
upÈsakÈnaÒca sabbampi sa~gÊtipaÔibaddhamovÈdaÑ dÈtuÑ 
bhavitabbamettha ovÈdadÈyakasaÑghasabhÈyapÊ”ti 
MarammaraÔÔhadhaj|pame aggamahÈpaÓÉitopÈdhidhÈrino ca 
raÔÔhovÈdÈcariyasammate ca raÔÔhavinayadharasammate ca aÒÒe 
cÈbhipÈkaÔagarubhÈvanÊyÈdiguÓagaÓasama~ginoti parosataÑ 
nÈyakamahÈthere uccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊti-
ovÈdÈcariyasaÑghanÈyakasabhaÑ” nÈmekaÑ padhÈnamahÈsaÑghasabhaÑ 
patiÔÔhÈpesuÑ, te ca nÈyakamahÈtherÈ SambuddhavacanaratanÈkarapÈrage 
vividhasatthantaragahanÈsa~gacÈrine therÈnuthere paÒcavÊsatimatte 
samuccinitvÈ “chaÔÔhasa~gÊtidhurandharasabhÈ”ti ca sammannitvÈ tassÈ 
sabhÈya bhÈraÑ niyyÈtesuÑ sabbÈni sa~gÊtipaÔibaddhakiccÈni 
saÑvidahituÑ. Te ca sa~gÊtidhurandharasabhikÈ therÈ sakalamarammaraÔÔhe 
Nyaung Yan Sayadawti abhipÈkaÔaÑ “AggamahÈpaÓÉito” pÈdhinÈ ceva 
“AbhidhajamahÈraÔÔhagur|” pÈdhinÈ cÈti  
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dvÊhi MarammaraÔÔhissarasamappitopÈdhÊhi virÈjitaÑ jÈtiyÈ ÈsÊtivassikaÑ 
upasampadÈya saÔÔhivassaÑ “BhadantarevataÑ” nÈma mahÈtheravaraÑ 
sabhÈpatiÑ katvÈ TepiÔake Buddhavacane ceva nÈnÈsatthesu ca kovide 
dhammÈcariyakavipadappatte bhikkh| uccinitvÈ aÔÔhadasÈdivaggavasena 
parosataÑ pÈÄivisodhakavagge ceva sambahule ca paÔivisodhakavagge 
bandhÈpetvÈ visodhanappaÔivisodhanehi BuddhavacanaÑ suparisuddhattaÑ 
paÔipÈpetvÈ dhammasa~gÊtiÑ kÈtumÈrabhiÑsu, yathÈ taÑ 
porÈÓakasa~gÊtikÈrÈ. 

 EvaÒca pana ÈrabhÊyamÈnesu sa~gÊtipubbakiccesu tehi 
sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtherehi TipiÔakapariyattisaÑsodhanakiccaÑ 
sampÈdetuÑ piÔakapotthakÈni anekabhÈge katvÈ MarammikÈnaÑ 
yathÈvuttapÈÄivisodhakavaggÈnaÑ visuÑ visuÑ niyyÈtitÈni, na kevalaÒca 
MarammikÈnameva, api ca kho SÊhaÄasyÈmakambojalÈvosa~khÈtesu 
raÔÔhantaresupi padhÈnapÈmokkhabhÈvamÈpannÈnaÑ 
vibhÈvippavarapadappattÈnaÑ saÑgharÈjasaÑghanÈyakamahÈtherÈnaÑ ca 
santikaÑ pahitÈni visodhanÈya, evametÈni 
pamÈdakhalitÈdhikaparibhaÔÔhapÈÔhÈnaÑ nirÈkaraÓavasena visodhitÈni ceva 
paÔivisodhitÈni ca, atha tÈni anekavÈravisodhanena suvisodhitÈni 
suparisuddhÈni BuddhasÈsanamuddaÓayantÈlaye samappitÈni suÔÔhu 
muddÈpanÈya. 

 EvaÑ samappetvÈpi ca tehi sa~gÊtidhurandharasabhikamahÈtheravarehi 
“appeva nÈmettha evaÑ suvisodhitepi siyÈ avasiÔÔho kocipi doso, 
muddaÓakammakarÈnaÑ vÈ duÔÔhapitaÑ, tassapi sabbassa visodhanÈya 
bhavitabbameva osÈnasodheyyapattapÈÔhakehipÊ”ti sampassamÈnehi 
sanikÈyambarapuÓÓindusa~kÈsÈnaÑ 
laddhaggamahÈpaÓÉitÈdipaÓÉiccapadÈnaÑ pÈvacanetarasatthapÈragÈnaÑ 
“catunnaÒca MarammikÈnaÑ ekassa ca La~kÈdÊpikassÈ”ti paÒcannaÑ 
mahÈtherÈnaÑ osÈnasodheyyapattapÈÔhakasammuti dinnÈ, “yathÈtra na 
kocipi doso paÒÒÈyetha, yathÈ ca taÑ olokayataÑ paribyattaÑ 
suviÒÒeyyamassa, evamosÈnasodheyyapattaÑ vicinitvÈ sodhent|”ti ca 
nesaÑ bhÈro kato. 

 LaddhasammutikÈ ca te paÒca mahÈtherÈ m|lasodheyyapattapÈÔhakehi 
gahaÔÔhapaÓÉitehi ceva dhammÈcariyabhikkhupaÓÉitehi ca anekavÈraÑ 
parisodhitaÑ osÈnasodheyyapattaÑ paÔivisodhitam|lapotthakena ceva 
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aÒÒehi sadesadesantarikapÈvacanapotthakehi ca vividhabyÈkaraÓÈdisatthehi 
ca punappunaÑ saÑsandetvÈ 
suvisadaparibyattakaÓÉavÈravÈkyacchedasa~ketataÒca sampÈpetvÈ mahatÈ 
parissamena osÈnasodhanamakaÑsu, evamidaÑ piÔakavaraÑ 
theravÈdÊnekÈyikavibudhappamukhÈnaÑ satthÈgamaratanÈlayasÈragÈhÊnaÑ 
veyyÈkaraÓakesarÊnaÑ accantanimmalaÒÈÓavÈrinÈ paridhovitaÑ, taÑ 
vibudhappavarekagocaraÑ vimuttirasassÈdabhÈgi hutvÈ ciraÑ vilasataÑ, 
sakalopiminÈ loko saddhammanirato SammÈsambuddhaparÈyaÓo bhavatanti. 

 TenetaÑ vuccati– 

 1.  M|lakaÑ pariyattÊva, sÈsanassa Mahesino. 
 PariyattippamÈÓÈ hi, ciraÑ saddhammasaÓÔhiti. 

 2.  TasmÈ taÑ rakkhituÑ therÈ, dhammasa~gÈhakÈ purÈ. 
 RÈjÈno upanissÈya, akaÑsu dhammasa~gahe. 

 3.  PaÔhamaÑ dhammasa~gÊtiÑ, AjÈtasatturÈjino. 
 Anuggahena katvÈna, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 4.  DutiyaÑ tu tathÈ katvÈ, KÈlÈsokassa rÈjino. 
 KÈle tamupanissÈya, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 

 5.  TatiyaÑpica katvÈna, DhammÈsokassa rÈjino. 
 Anuggahena Buddhassa, sÈsanaÑ abhipÈlayuÑ. 

 6.  CatutthiÑ pana La~kÈyaÑ, VaÔÔagÈmaÓirÈjino. 
 KÈlamhi potthakÈruÄhaÑ, katvÈna pÈlayuÑ tathÈ. 

 7.  ImasmiÑ MarammaraÔÔhepi, MindonnÈma narÈdhipaÑ. 
 RajjaÑ samanusÈsantaÑ, ratanattayamÈmakaÑ. 

 8.  SannissÈya mahÈtherÈ, thirasÊlÈ guÓÈkarÈ. 
 PaÒcamiÑ dhammasa~gÊtiÑ, karontÈ sÈsanaÔÔhitiÑ. 

 9.  PatthayantÈ likhÈpetvÈ, silÈpaÔÔesu peÔakaÑ. 
 ByÈyÈmena mahantena, pÈlayuÑ JinasÈsanaÑ. 
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 10.  ItthaÑ purÈ mathÈtherÈ, rÈjÈno cÈpi dhammikÈ. 
 SÈsanaÑ paripÈlesuÑ, jÊvitaÑ viya attano. 

 11.  TathÈpi khalitÈdÈni, dissanti PiÔakattaye. 
 ParamparÈya lekhÈya, saÒjÈtÈ muddaÓena ca. 

 12.  DisvÈna te mahÈtherÈ, vÈcentÈva TipeÔakaÑ. 
 VuccamÈnanayenevaÑ, cintesuÑ mantayiÑsu ca. 

 13.  “KatvÈna sÈdhukaÑ gantha-suddhikaÑ sÈsanÈyukaÑ. 
 YaÑn|na dhammasa~gÊtiÑ, kareyyÈma mayaÑ” iti. 

 14.  EtamatthaÑ suÓitvÈna, U Nu nÈma mahÈsayo. 
 Marammavisaye agga-mahÈmaccadhurandharo. 

 15.  “SÈsanÈyattakiccÈni, sampÈdentÈ visesato. 
 Sa~gÊtiyaÒca therÈnaÑ, samp|rentÈ manorathaÑ. 

 16.  YathÈ rakkhiÑsu porÈÓÈ, surÈjÈno tathÈ mayaÑ. 
 SaÑrakkheyyÈma Sambuddha-sÈsanaÑ” iti cintiya. 

 17.  MahÈmaccehi aÒÒehi, sa~gamehi ca mantiya. 
 SuppatiÔÔhÈpayitvÈna, BuddhasÈsanasa~gamaÑ. 

 18.  MahÈtherÈnamÈdÈya, chandaÑ idha nivÈsinaÑ. 
 AÒÒesu SÊhaÄÈdÊsu, videsesu ca vÈsinaÑ. 

 19.  KÈretvÈ dhammasa~gÊtiÑ, sodhetvÈ SatthusÈsanaÑ. 
 PaggahatthÈya saddhammaÑ, karaÑ daÄhaparakkamaÑ. 

 20.  SirÊma~galavikhyÈte, thalasmiÑ pavare subhe. 
 CetiyassÈvid|ramhi, Kaba Aye itisaÒÒino. 

 21.  GuhÈvesena kÈretvÈ, mahÈsa~gÊtimandiraÑ. 
 ŒvÈsÈdiÒca bhikkh|naÑ, kÈresi muddaÓÈlayaÑ. 

 22.  GanthasaÑsodhanaÑ dhamma-sa~gÊtiyÈ tu paÓÉitÈ. 
 MahÈtheravarÈkaÑsu, satimantÈ punappunaÑ. 

 



 NidÈnakathÈ ix 

 23.  MuddÈpente ca passitvÈ, mahÈtherehi paÒcahi. 

 SodheyyapattamosÈnaÑ, nimmalattaÑ supÈpitaÑ. 

 24.  SunimmalaÑ pÈvacanaÑ, vimuttisukhadaÑ idaÑ. 

 SuÔÔhu muddÈpitaÑ hoti, sabbalokatthasiddhiyÈ. 

 25.  YathÈ sa~gÊtiyo pubbe, saddhammassa ciraÔÔhitiÑ. 

 PatthayantÈ pavattesuÑ, mahÈtherÈ mahiddhikÈ. 

 26.  Tatheva chaÔÔhamiÑ dhamma-sa~gÊtiÑ MarammamaÓÉale. 

 MahÈtherÈ pavattenti, saddhammaÔÔhitikÈmino. 

 27.  CiraÑ tiÔÔhatu saddhammo, asaddhammo vinassatu. 

 Saddhammagaruno niccaÑ, hontu sabbepi paÓinoti. 

_____ 

 

Sa~ketaviÒÒÈpanaÑ 

 SÊ   = SÊhaÄapotthake dissamÈnapÈÔho. 

 Ka-SÊ = Katthaci SÊhaÄapotthake ...  

 SyÈ  = SyÈmapotthake ...  

 KaÑ = Kambojapotthake ...  

 I  = I~galisapotthake ...  

 Ka  = Katthaci Marammapotthake ...  

 ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 

 ?   = “SiyÈ nukho porÈÓapÈÔho”ti takkitapÈÔho.
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SaÑyuttanikÈya 
 

SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi 
_____ 

 
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.  

 
 

1. DevatÈsaÑyutta 
 

1. NaÄavagga 
 

1. OghataraÓasutta 

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya 
rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ nu 
tvaÑ mÈrisa oghamatarÊ”ti. AppatiÔÔhaÑ khvÈhaÑ Èvuso anÈy|haÑ 
oghamatarinti. YathÈkathaÑ pana tvaÑ mÈrisa appatiÔÔhaÑ anÈy|haÑ 
oghamatarÊti. YadÈsvÈhaÑ Èvuso santiÔÔhÈmi, tadÈssu saÑsÊdÈmi. 
YadÈsvÈhaÑ Èvuso Èy|hÈmi, tadÈssu nibbuyhÈmi1. EvaÑ khvÈhaÑ Èvuso 
appatiÔÔhaÑ anÈy|haÑ oghamatarinti. 

   “CirassaÑ vata passÈmi, brÈhmaÓaÑ parinibbutaÑ. 
    AppatiÔÔhaÑ anÈy|haÑ, tiÓÓaÑ loke visattikan”ti– 
______________________________________________________________ 
 1. NivuyhÈmi (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 Idamavoca sÈ devatÈ. SamanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha kho sÈ devatÈ 
“samanuÒÒo me SatthÈ”ti BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyÊti. 
 

2. Nimokkhasutta 

 2. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca “jÈnÈsi no 
tvaÑ mÈrisa sattÈnaÑ nimokkhaÑ pamokkhaÑ vivekan”ti. JÈnÈmi khvÈhaÑ 
Èvuso sattÈnaÑ nimokkhaÑ pamokkhaÑ vivekanti. YathÈkathaÑ pana tvaÑ 
mÈrisa jÈnÈsi sattÈnaÑ nimokkhaÑ pamokkhaÑ vivekanti. 

 NandÊbhavaparikkhayÈ1, saÒÒÈviÒÒÈÓasa~khayÈ.  

  VedanÈnaÑ nirodhÈ upasamÈ, evaÑ khvÈhaÑ Èvuso jÈnÈmi, sattÈnaÑ 
nimokkhaÑ, pamokkhaÑ vivekanti. 
 

3. UpanÊyasutta  

 3. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

    “UpanÊyati jÊvitamappamÈyu, 
    Jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ. 
    EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
    PuÒÒÈni kayirÈtha sukhÈvahÈnÊ”ti. 

    UpanÊyati jÊvitamappamÈyu, 
    Jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ. 
    EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
    LokÈmisaÑ pajahe santipekkhoti. 
______________________________________________________________
 1. NandibhavaparikkhayÈ (SyÈ, KaÑ) 
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4. Accentisutta 

 4. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Accenti kÈlÈ tarayanti rattiyo, 
   VayoguÓÈ anupubbaÑ jahanti. 
   EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
   PuÒÒÈni kayirÈtha sukhÈvahÈnÊ”ti. 

   Accenti kÈlÈ tarayanti rattiyo, 
   VayoguÓÈ anupubbaÑ jahanti. 
   EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
   LokÈmisaÑ pajahe santipekkhoti. 
 

5. Katichindasutta 

 5. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Kati chinde kati jahe, kati cuttari bhÈvaye. 
   Kati sa~gÈtigo bhikkhu, ‘oghatiÓÓo’ti vuccatÊ”ti. 

   PaÒca chinde paÒca jahe, paÒca cuttari bhÈvaye. 
   PaÒca sa~gÈtigo bhikkhu, “oghatiÓÓo”ti vuccatÊti. 
 

6. JÈgarasutta  

 6. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Kati jÈgarataÑ suttÈ, kati suttesu jÈgarÈ. 
   Katibhi1 rajamÈdeti, katibhi1 parisujjhatÊ”ti. 

   PaÒca jÈgarataÑ suttÈ, paÒca suttesu jÈgarÈ. 
   PaÒcabhi2 rajamÈdeti, paÒcabhi2 parisujjhatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. KatÊhi (SÊ) 2. PaÒcahi (SÊ) 
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7. AppaÔividitasutta 

 7. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “YesaÑ dhammÈ appaÔividitÈ, paravÈdesu nÊyare1. 
   SuttÈ te nappabujjhanti, kÈlo tesaÑ pabujjhitun”ti. 

   YesaÑ dhammÈ suppaÔividitÈ, paravÈdesu na nÊyare. 
   Te SambuddhÈ sammadaÒÒÈ, caranti visame samanti. 
 

8. SusammuÔÔhasutta  

 8. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “YesaÑ dhammÈ susammuÔÔhÈ, paravÈdesu nÊyare. 
   SuttÈ te nappabujjhanti, kÈlo tesaÑ pabujjhitun”ti. 

   YesaÑ dhammÈ asammuÔÔhÈ, paravÈdesu na nÊyare. 
   Te SambuddhÈ sammadaÒÒÈ, caranti visame samanti. 
 

9. MÈnakÈmasutta  

 9. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Na mÈnakÈmassa damo idhatthi, 
   Na monamatthi asamÈhitassa. 
   Eko araÒÒe viharaÑ pamatto, 
   Na maccudheyyassa tareyya pÈran”ti. 

   MÈnaÑ pahÈya susamÈhitatto, 
   Sucetaso sabbadhi vippamutto. 
   Eko araÒÒe viharaÑ appamatto, 
   Sa maccudheyyassa tareyya pÈranti. 
______________________________________________________________ 
 1. Niyyare (Ka) 
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10. AraÒÒasutta 

 10. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “AraÒÒe viharantÈnaÑ, santÈnaÑ brahmacÈrinaÑ. 
   EkabhattaÑ bhuÒjamÈnÈnaÑ, kena vaÓÓo pasÊdatÊ”ti. 

   AtÊtaÑ nÈnusocanti, nappajappanti nÈgataÑ. 
   Paccuppannena yÈpenti, tena vaÓÓo pasÊdati. 

   AnÈgatappajappÈya, atÊtassÈnusocanÈ. 
   Etena bÈlÈ sussanti, naÄova harito lutoti. 
 

NaÄavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   OghaÑ NimokkhaÑ UpaneyyaÑ, Accenti Katichindi ca. 
   JÈgaraÑ AppaÔividitÈ, SusammuÔÔhÈ MÈnakÈminÈ.  
   AraÒÒe dasamo vutto, vaggo tena pavuccati. 

_____ 
 

2. Nandanavagga 
 

1. Nandanasutta 

 11. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave aÒÒatarÈ TÈvatiÑsakÈyikÈ devatÈ Nandane 
vane accharÈsa~ghaparivutÈ dibbehi paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ 
sama~gÊbh|tÈ paricÈrayamÈnÈ1 tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. ParicÈriyamÈnÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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   “Na te sukhaÑ pajÈnanti, ye na passanti NandanaÑ. 
   ŒvÈsaÑ naradevÈnaÑ, tidasÈnaÑ yasassinan”ti. 

 EvaÑ vutte bhikkhave aÒÒatarÈ devatÈ taÑ devataÑ gÈthÈya 
paccabhÈsi– 

   “Na tvaÑ bÈle pajÈnÈsi, yathÈ arahataÑ vaco. 
   AniccÈ sabbasa~khÈrÈ1, uppÈdavayadhammino. 
   UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho”ti. 
 

2. Nandatisutta 

 12. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Nandati puttehi puttimÈ, 
   GomÈ2 gohi tatheva nandati. 
   UpadhÊhi narassa nandanÈ, 
   Na hi so nandati yo nir|padhÊ”ti. 

   Socati puttehi puttimÈ, 
   GomÈ gohi tatheva socati. 
   UpadhÊhi narassa socanÈ, 
   Na hi so socati yo nir|padhÊti. 
 

3. Natthiputtasamasutta 

 13. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Natthi puttasamaÑ pemaÑ, natthi gosamitaÑ dhanaÑ. 
   Natthi s|riyasamÈ3 ÈbhÈ, samuddaparamÈ sarÈ”ti. 

   Natthi attasamaÑ pemaÑ, natthi dhaÒÒasamaÑ dhanaÑ. 
   Natthi paÒÒÈsamÈ ÈbhÈ, vuÔÔhi ve paramÈ sarÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbe sa~khÈrÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. Gomiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. SuriyasamÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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4. Khattiyasutta 

 14. Khattiyo dvipadaÑ seÔÔho, balÊbaddo1 catuppadaÑ. 
 KomÈrÊ seÔÔhÈ bhariyÈnaÑ, yo ca puttÈna pubbajoti. 

 Sambuddho dvipadaÑ seÔÔho, ÈjÈnÊyo catuppadaÑ. 
 Suss|sÈ seÔÔhÈ bhariyÈnaÑ, yo ca puttÈnamassavoti. 
 

5. SaÓamÈnasutta 

 15. ®hite majjhanhike2 kÈle, sannisÊvesu pakkhisu. 
 SaÓateva brahÈraÒÒaÑ3, taÑ bhayaÑ paÔibhÈti manti. 

 ®hite majjhanhike kÈle, sannisÊvesu pakkhisu. 
 SaÓateva brahÈraÒÒaÑ, sÈ rati paÔibhÈti manti. 

 
6. NiddÈtandÊsutta 

 16. NiddÈ tandÊ vijambhitÈ4, aratÊ bhattasammado. 
 Etena nappakÈsati, ariyamaggo idha pÈÓinanti. 

 NiddaÑ tandiÑ vijambhitaÑ, aratiÑ bhattasammadaÑ. 
 VÊriyena5 naÑ paÓÈmetvÈ, ariyamaggo visujjhatÊti. 
 

7. Dukkarasutta 

 17. DukkaraÑ duttitikkhaÒca, abyattena ca sÈmaÒÒaÑ. 
 Bah|hi tattha sambÈdhÈ, yattha bÈlo visÊdatÊti. 

 KatihaÑ careyya sÈmaÒÒaÑ, cittaÑ ce na nivÈraye. 
 Pade pade visÊdeyya, sa~kappÈnaÑ vasÈnugoti. 

 Kummova a~gÈni sake kapÈle, 
 SamodahaÑ bhikkhu manovitakke. 
 Anissito aÒÒamaheÔhayÈno, 
 Parinibbuto n|pavadeyya kaÒcÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Balivaddo (SÊ, I), balibaddo (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. Majjhantike (sabbattha) 
 3. MahÈraÒÒaÑ (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 4. Tandi vijambhikÈ (SÊ, I) 
 5. Viriyena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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8. HirÊsutta 

 18. HirÊnisedho puriso, koci lokasmiÑ vijjati. 
 Yo nindaÑ apabodhati1, asso bhadro kasÈmivÈti. 

 HirÊnisedhÈ tanuyÈ, ye caranti sadÈ satÈ. 
 AntaÑ dukkhassa pappuyya, caranti visame samanti. 
 

9. KuÔikÈsutta 

 19. Kacci te kuÔikÈ natthi, kacci natthi kulÈvakÈ. 
 Kacci santÈnakÈ natthi, kacci muttosi bandhanÈti. 

 Taggha me kuÔikÈ natthi, taggha natthi kulÈvakÈ. 
 Taggha santÈnakÈ natthi, taggha muttomhi bandhanÈti. 

 KintÈhaÑ kuÔikaÑ br|mi, kiÑ te br|mi kulÈvakaÑ. 
 KiÑ te santÈnakaÑ br|mi, kintÈhaÑ br|mi bandhananti. 

 MÈtaraÑ kuÔikaÑ br|si, bhariyaÑ br|si kulÈvakaÑ. 
 Putte santÈnake br|si, taÓhaÑ me br|si bandhananti. 

 SÈhu te kuÔikÈ natthi, sÈhu natthi kulÈvakÈ. 
 SÈhu santÈnakÈ natthi, sÈhu muttosi bandhanÈti. 
 

10. Samiddhisutta 

 20. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
TapodÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi rattiyÈ pacc|sasamayaÑ 
paccuÔÔhÈya yena TapodÈ tenupasa~kami gattÈni parisiÒcituÑ, Tapode 
gattÈni parisiÒcitvÈ paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsi gattÈni pubbÈpayamÈno. 
Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ 
kevalakappaÑ TapodaÑ obhÈsetvÈ yena ÈyasmÈ Samiddhi tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ vehÈsaÑ ÔhitÈ ÈyasmantaÑ SamiddhiÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. Apabodheti (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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   “AbhutvÈ bhikkhasi bhikkhu, na hi bhutvÈna bhikkhasi. 
   BhutvÈna bhikkhu bhikkhassu, mÈ taÑ kÈlo upaccagÈ”ti. 

   KÈlaÑ vohaÑ na jÈnÈmi, channo kÈlo na dissati. 
   TasmÈ abhutvÈ bhikkhÈmi, mÈ maÑ kÈlo upaccagÈti. 

 Atha kho sÈ devatÈ pathaviyaÑ1 patiÔÔhahitvÈ ÈyasmantaÑ SamiddhiÑ 
etadavoca “daharo tvaÑ bhikkhu pabbajito susu kÈÄakeso bhadrena 
yobbanena samannÈgato paÔhamena vayasÈ anikkÊÄitÈvÊ kÈmesu bhuÒja 
bhikkhu mÈnusake kÈme, mÈ sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvÊ”ti. 

 Na khvÈhaÑ Èvuso sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvÈmi, kÈlikaÒca 
khvÈhaÑ Èvuso hitvÈ sandiÔÔhikaÑ anudhÈvÈmi, kÈlikÈ hi Èvuso kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. SandiÔÔhiko ayaÑ 
dhammo akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti. 

   KathaÒca bhikkhu kÈlikÈ kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ 
bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo, kathaÑ sandiÔÔhiko ayaÑ dhammo 
akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti. AhaÑ kho 
Èvuso navo acirapabbajito adhunÈgato imaÑ dhammavinayaÑ, na tÈhaÑ2 
sakkomi vitthÈrena ÈcikkhituÑ, ayaÑ so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho RÈjagahe viharati TapodÈrÈme, taÑ BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ etamatthaÑ puccha, yathÈ te BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ 
dhÈreyyÈsÊti. 

  Na kho bhikkhu sukaro so BhagavÈ amhehi upasa~kamituÑ, aÒÒÈhi 
mahesakkhÈhi devatÈhi parivuto, sace kho tvaÑ bhikkhu taÑ BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ etamatthaÑ puccheyyÈsi, mayampi ÈgaccheyyÈma 
dhammassavanÈyÈti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Samiddhi tassÈ devatÈya 
paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Samiddhi 
BhagavantaÑ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔhaviyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Na khvÈhaÑ (SÊ, I) 
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 IdhÈhaÑ bhante rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya yena TapodÈ 
tenupasa~kamiÑ gattÈni parisiÒcituÑ, Tapode gattÈni parisiÒcitvÈ 
paccuttaritvÈ ekacÊvaro aÔÔhÈsiÑ gattÈni pubbÈpayamÈno. Atha kho bhante 
aÒÒatarÈ devatÈ abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ 
TapodaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ vehÈsaÑ ÔhitÈ 
imÈya gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “AbhutvÈ bhikkhasi bhikkhu, na hi bhutvÈna bhikkhasi. 
   BhutvÈna bhikkhu bhikkhassu, mÈ taÑ kÈlo upaccagÈ”ti. 

 EvaÑ vutte ahaÑ bhante taÑ devataÑ gÈthÈya paccabhÈsiÑ– 

   “KÈlaÑ vohaÑ na jÈnÈmi, channo kÈlo na dissati. 
   TasmÈ abhutvÈ bhikkhÈmi, mÈ maÑ kÈlo upaccagÈ”ti. 

 Atha kho bhante sÈ devatÈ pathaviyaÑ patiÔÔhahitvÈ maÑ etadavoca 
“daharo tvaÑ bhikkhu pabbajito susu kÈÄakeso bhadrena yobbanena 
samannÈgato paÔhamena vayasÈ anikkÊÄitÈvÊ kÈmesu bhuÒja bhikkhu 
mÈnusake kÈme, mÈ sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvÊ”ti. 

 EvaÑ vuttÈhaÑ bhante taÑ devataÑ etadavocaÑ “na khvÈhaÑ Èvuso 
sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvÈmi, kÈlikaÒca khvÈhaÑ Èvuso hitvÈ 
sandiÔÔhikaÑ anudhÈvÈmi, kÈlikÈ hi Èvuso kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ 
bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo. SandiÔÔhiko ayaÑ dhammo 
akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. 

 EvaÑ vutte bhante sÈ devatÈ maÑ etadavoca “kathaÒca bhikkhu kÈlikÈ 
kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo, 
kathaÑ sandiÔÔhiko ayaÑ dhammo akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. EvaÑ vuttÈhaÑ bhante taÑ devataÑ etadavocaÑ 
“ahaÑ kho Èvuso navo acirapabbajito adhunÈgato imaÑ dhammavinayaÑ, 
na tÈhaÑ sakkomi vitthÈrena ÈcikkhituÑ, ayaÑ so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho RÈjagahe viharati TapodÈrÈme, taÑ BhagavantaÑ 
upasa~kamitvÈ etamatthaÑ puccha, yathÈ te BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ 
dhÈreyyÈsÊ”ti. 
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 EvaÑ vutte bhante sÈ devatÈ maÑ etadavoca “na kho bhikkhu sukaro 
so BhagavÈ amhehi upasa~kamituÑ, aÒÒÈhi mahesakkhÈhi devatÈhi 
parivuto, sace kho tvaÑ bhikkhu taÑ BhagavantaÑ upasa~kamitvÈ 
etamatthaÑ puccheyyÈsi, mayampi ÈgaccheyyÈma dhammassavanÈyÈ”ti. 
Sace bhante tassÈ devatÈya saccaÑ vacanaÑ idheva sÈ devatÈ avid|reti. 
EvaÑ vutte sÈ devatÈ ÈyasmantaÑ SamiddhiÑ etadavoca “puccha bhikkhu, 
puccha bhikkhu yamahaÑ anuppattÈ”ti. Atha kho BhagavÈ taÑ devataÑ 
gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “AkkheyyasaÒÒino sattÈ, akkheyyasmiÑ patiÔÔhitÈ. 
   AkkheyyaÑ apariÒÒÈya, yogamÈyanti maccuno. 

   AkkheyyaÒca pariÒÒÈya, akkhÈtÈraÑ na maÒÒati. 
   TaÑ hi tassa na hotÊti, yena naÑ vajjÈ na tassa atthi. 

 Sace vijÈnÈsi vadehi yakkhÈ”ti1. 

 Na khvÈhaÑ bhante imassa BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi, sÈdhu me bhante BhagavÈ tathÈ bhÈsatu, 
yathÈhaÑ imassa BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ 
jÈneyyanti. 

   Samo visesÊ uda vÈ2 nihÊno, 
   Yo maÒÒatÊ so vivadetha3 tena. 
   TÊsu vidhÈsu avikampamÈno, 
   Samo visesÊti na tassa hoti. 

 Sace vijÈnÈsi vadehi yakkhÈti. 

 Imassapi khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa na 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi, sÈdhu me bhante BhagavÈ tathÈ bhÈsatu, 
yathÈhaÑ imassa BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ 
jÈneyyanti. 

 PahÈsi sa~khaÑ na vimÈnamajjhagÈ, acchecchi4 taÓhaÑ idha nÈmar|pe.  
 TaÑ chinnaganthaÑ anighaÑ nirÈsaÑ, pariyesamÈnÈ nÈjjhagamuÑ. 
 DevÈ manussÈ idha vÈ huraÑ vÈ, saggesu vÈ sabbanivesanesu. 

 Sace vijÈnÈsi vadehi yakkhÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. YakkhÊti (I, Ka) 2. AthavÈ (SÊ, I) 
 3. Sopi vadetha (Ka) 4. Acchejji (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. 

   PÈpaÑ na kayirÈ vacasÈ manasÈ, 
   KÈyena vÈ kiÒcana sabbaloke. 
   KÈme pahÈya satimÈ sampajÈno, 
   DukkhaÑ na sevetha anatthasaÑhitanti. 
 

Nandanavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NandanÈ Nandati ceva, Natthiputtasamena ca. 
   Khattiyo SaÓamÈno ca, NiddÈtandÊ ca DukkaraÑ. 
   HirÊ KuÔikÈ navamo, dasamo vutto SamiddhinÈti. 

_____ 
 

3. Sattivagga 
 

1. Sattisutta 

 21. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova1 matthake. 
   KÈmarÈgappahÈnÈya, sato bhikkhu paribbaje”ti. 

   SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova matthake. 
   SakkÈyadiÔÔhippahÈnÈya, sato bhikkhu paribbajeti. 
 

2. Phusatisutta  

 22. NÈphusantaÑ phusati ca, phusantaÒca tato phuse. 
 TasmÈ phusantaÑ phusati, appaduÔÔhapadosinanti. 
______________________________________________________________ 
 1. �ayhamÈneva (sabbattha) 
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 Yo appaduÔÔhassa narassa dussati, suddhassa posassa ana~gaÓassa. 
 Tameva bÈlaÑ pacceti pÈpaÑ, sukhumo rajo paÔivÈtaÑva khittoti. 
 

3. JaÔÈsutta 

 23. AntojaÔÈ bahijaÔÈ, jaÔÈya jaÔitÈ pajÈ. 
 TaÑ taÑ Gotama pucchÈmi, ko imaÑ vijaÔaye jaÔanti. 

 SÊle patiÔÔhÈya naro sapaÒÒo, cittaÑ paÒÒaÒca bhÈvayaÑ. 
 ŒtÈpÊ nipako bhikkhu, so imaÑ vijaÔaye jaÔaÑ. 

 YesaÑ rÈgo ca doso ca, avijjÈ ca virÈjitÈ. 
 KhÊÓÈsavÈ arahanto, tesaÑ vijaÔitÈ jaÔÈ. 

 Yattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati. 
 PaÔighaÑ r|pasaÒÒÈ ca, etthesÈ chijjate1 jaÔÈti. 
 

4. ManonivÈraÓasutta 

 24. Yato yato mano nivÈraye, 
 Na dukkhameti naÑ tato tato. 
 Sa sabbato mano nivÈraye, 
 Sa sabbato dukkhÈ pamuccati. 

 Na sabbato mano nivÈraye, 
 Na mano saÑyatattamÈgataÑ. 
 Yato yato ca pÈpakaÑ, 
 Tato tato mano nivÈrayeti. 

 
5. Arahantasutta 

 25. Yo hoti bhikkhu arahaÑ katÈvÊ, 
 KhÊÓÈsavo antimadehadhÈrÊ. 
 AhaÑ vadÈmÊtipi so vadeyya, 
 MamaÑ vadantÊtipi so vadeyyÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. VijaÔe (Ka) 
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 Yo hoti bhikkhu arahaÑ katÈvÊ, 
 KhÊÓÈsavo antimadehadhÈrÊ. 
 AhaÑ vadÈmÊtipi so vadeyya, 
 MamaÑ vadantÊtipi so vadeyya. 
 Loke samaÒÒaÑ kusalo viditvÈ, 
 VohÈramattena so1 vohareyyÈti. 

 Yo hoti bhikkhu arahaÑ katÈvÊ, 
 KhÊÓÈsavo antimadehadhÈrÊ. 
 MÈnaÑ nu kho so upagamma bhikkhu, 
 AhaÑ vadÈmÊtipi so vadeyya. 
 MamaÑ vadantÊtipi so vadeyyÈti. 

 PahÊnamÈnassa na santi ganthÈ, 
 Vidh|pitÈ mÈnaganthassa sabbe. 
 Sa vÊtivatto maÒÒataÑ2 sumedho, 
 AhaÑ vadÈmÊtipi so vadeyya. 
 MamaÑ vadantÊtipi so vadeyya, 
 Loke samaÒÒaÑ kusalo viditvÈ.  
 VohÈramattena so vohareyyÈti. 
 

6. Pajjotasutta 

 26. Kati lokasmiÑ pajjotÈ, yehi loko pakÈsati3. 
 BhagavantaÑ4 puÔÔhumÈgamma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayanti. 

 CattÈro loke pajjotÈ, paÒcamettha na vijjati. 
 DivÈ tapati Èdicco, rattimÈbhÈti candimÈ. 

 Atha aggi divÈrattiÑ, tattha tattha pakÈsati. 
 Sambuddho tapataÑ seÔÔho, esÈ ÈbhÈ anuttarÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sa (?) 2. MÈnanaÑ (SÊ), maÒÒitaÑ (?)  
 3. PabhÈsati (Ka-SÊ) 4. BhavantaÑ (Ka) 
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7. Sarasutta 

 27. Kuto sarÈ nivattanti, kattha vaÔÔaÑ na vattati. 
 Kattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhatÊti. 

 Yattha Èpo ca pathavÊ, tejo vÈyo na gÈdhati. 
 Ato sarÈ nivattanti, ettha vaÔÔaÑ na vattati. 
 Ettha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhatÊti. 
 

8. Mahaddhanasutta 

 28. MahaddhanÈ mahÈbhogÈ, raÔÔhavantopi khattiyÈ. 
 AÒÒamaÒÒÈbhigijjhanti, kÈmesu anala~katÈ. 

 Tesu ussukkajÈtesu, bhavasotÈnusÈrisu. 
 Kedha taÓhaÑ1 pajahiÑsu2, ke lokasmiÑ anussukÈti. 

 HitvÈ agÈraÑ pabbajitÈ, hitvÈ puttaÑ pasuÑ piyaÑ. 
 HitvÈ rÈgaÒca dosaÒca, avijjaÒca virÈjiya. 
 KhÊÓÈsavÈ arahanto, te lokasmiÑ anussukÈti. 
 

9. Catucakkasutta 

 29. CatucakkaÑ navadvÈraÑ, puÓÓaÑ lobhena saÑyutaÑ. 
 Pa~kajÈtaÑ mahÈvÊra, kathaÑ yÈtrÈ bhavissatÊti. 

 ChetvÈ naddhiÑ varattaÒca, icchÈ lobhaÒca pÈpakaÑ. 
 Sam|laÑ taÓhamabbuyha, evaÑ yÈtrÈ bhavissatÊti. 
 

10. EÓija~ghasutta 

 30. EÓija~ghaÑ kisaÑ vÊraÑ, appÈhÈraÑ alolupaÑ. 
 SÊhaÑvekacaraÑ nÈgaÑ, kÈmesu anapekkhinaÑ. 
 Upasa~kamma pucchÈma, kathaÑ dukkhÈ pamuccatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. RodhataÓhaÑ (SyÈ, KaÑ) gedhataÓhaÑ (Ka) 2. PavÈhiÑsu (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 PaÒcakÈmaguÓÈ loke, manochaÔÔhÈ paveditÈ. 
 Ettha chandaÑ virÈjetvÈ, evaÑ dukkhÈ pamuccatÊti. 
 

Sattivaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SattiyÈ Phusati ceva, JaÔÈ ManonivÈraÓÈ. 
   Arahantena Pajjoto, SarÈ Mahaddhanena ca. 
   Catucakkena navamaÑ, EÓija~ghena te dasÈti. 

_____ 
 

4. SatullapakÈyikavagga 
 

1. Sabbhisutta 

 31. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ satullapakÈyikÈ 
devatÈyo abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ 
obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ 
Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha1 santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, seyyo hoti na pÈpiyo”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, paÒÒÈ labbhati2 nÈÒÒato”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sokamajjhe na socatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Krubbetha (Ka) 2. PaÒÒaÑ labhati (SyÈ, KaÑ) 
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 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, ÒÈtimajjhe virocatÊ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sattÈ gacchanti suggatin”ti. 

  Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sattÈ tiÔÔhanti sÈtatan”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca “kassa nu kho BhagavÈ 
subhÈsitan”ti. SabbÈsaÑ vo subhÈsitaÑ pariyÈyena, api ca mamapi 
suÓÈtha– 

   Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sabbadukkhÈ pamuccatÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ tÈ devatÈyo BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyiÑs|ti. 

 
2. Maccharisutta 

 32. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ satullapakÈyikÈ devatÈyo 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “MaccherÈ ca pamÈdÈ ca, evaÑ dÈnaÑ na dÊyati1. 
   PuÒÒaÑ Èka~khamÈnena, deyyaÑ hoti vijÈnatÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Diyyati (Ka) 
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 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Yasseva bhÊto na dadÈti maccharÊ, tadevÈdadato bhayaÑ. 

   JighacchÈ ca pipÈsÈ ca, yassa bhÈyati maccharÊ. 

   Tameva bÈlaÑ phusati, asmiÑ loke paramhi ca. 

   TasmÈ vineyya maccheraÑ, dajjÈ dÈnaÑ malÈbhibh|. 

   PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinan”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Te matesu na mÊyanti, panthÈnaÑva sahabbajaÑ. 

   AppasmiÑ ye pavecchanti, esa dhammo sanantano. 

   Appasmeke pavecchanti, bahuneke na dicchare. 

   AppasmÈ dakkhiÓÈ dinnÈ, sahassena samaÑ mitÈ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ, dukkaraÑ kamma kubbataÑ. 

   Asanto nÈnukubbanti, sataÑ dhammo duranvayo1. 

   TasmÈ sataÒca asataÑ2, nÈnÈ hoti ito gati. 

   Asanto nirayaÑ yanti, santo saggaparÈyanÈ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike etadavoca “kassa nu kho 

BhagavÈ subhÈsitan”ti. SabbÈsaÑ vo subhÈsitaÑ pariyÈyena, api ca mamapi 

suÓÈtha– 

   DhammaÑ care yopi samuÒjakaÑ care, 

   DÈraÒca posaÑ dadamappakasmiÑ. 

   SataÑ sahassÈnaÑ sahassayÈginaÑ, 

   Kalampi nÈgghanti tathÈvidhassa teti. 

______________________________________________________________ 
 1. Durannayo (SÊ) 2. AsataÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 Atha kho aparÈ devatÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Kenesa yaÒÒo vipulo mahaggato, 
   Samena dinnassa na agghameti. 
   KathaÑ1 sataÑ sahassÈnaÑ sahassayÈginaÑ, 
   Kalampi nÈgghanti tathÈvidhassa te”ti. 

   Dadanti heke visame niviÔÔhÈ, 
   ChetvÈ vadhitvÈ atha socayitvÈ. 
   SÈ dakkhiÓÈ assumukhÈ sadaÓÉÈ, 
   Samena dinnassa na agghameti. 

   EvaÑ sataÑ sahassÈnaÑ sahassayÈginaÑ, 
   Kalampi nÈgghanti tathÈvidhassa teti. 
 

3. SÈdhusutta  

 33. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho sambahulÈ satullapakÈyikÈ devatÈyo 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

   “SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ. 
   MaccherÈ ca pamÈdÈ ca, evaÑ dÈnaÑ na dÊyati. 
   PuÒÒaÑ Èka~khamÈnena, deyyaÑ hoti vijÈnatÈ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

   “SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ, api ca appakasmimpi sÈhu dÈnaÑ.  
   Appasmeke pavecchanti, bahuneke na dicchare. 
   AppasmÈ dakkhiÓÈ dinnÈ, sahassena samaÑ mitÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. IdaÑ padaÑ katthaci SÊhaÄa-potthake natthi. 
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 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

  “SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ, appakasmimpi sÈhu dÈnaÑ. 

  Api ca saddhÈyapi sÈhu dÈnaÑ. 

  DÈnaÒca yuddhaÒca samÈnamÈhu, 

  AppÈpi santÈ bahuke jinanti. 

  Appampi ce saddahÈno dadÈti, 

  Teneva so hoti sukhÊ paratthÈ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

  “SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ, appakasmimpi sÈhu dÈnaÑ. 

  SaddhÈyapi sÈhu dÈnaÑ, api ca dhammaladdhassÈpi sÈhu dÈnaÑ. 

  Yo dhammaladdhassa dadÈti dÈnaÑ, 

  UÔÔhÈnavÊriyÈdhigatassa jantu. 

  Atikakamma so vetaraÓiÑ yamassa, 

  DibbÈni ÔhÈnÈni upeti macco”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

  “SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ, appakasmimpi sÈhu dÈnaÑ. 

  SaddhÈyapi sÈhu dÈnaÑ, dhammaladdhassÈpi sÈhu dÈnaÑ. 

  Api ca viceyya dÈnampi sÈhu dÈnaÑ. 

  Viceyya dÈnaÑ SugatappasatthaÑ, ye dakkhiÓeyyÈ idha jÊvaloke. 

  Etesu dinnÈni mahapphalÈni, bÊjÈni vuttÈni yathÈ sukhette”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

  “SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ, appakasmimpi sÈhu dÈnaÑ. 

  SaddhÈyapi sÈhu dÈnaÑ, dhammaladdhassÈpi sÈhu dÈnaÑ. 

  Viceyya dÈnampi sÈhu dÈnaÑ, api ca pÈÓesupi sÈdhu saÑyamo. 
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  Yo pÈÓabh|tÈni1 aheÔhayaÑ caraÑ, 
  Par|pavÈdÈ na karonti pÈpaÑ. 
  BhÊruÑ pasaÑsanti na hi tattha s|raÑ, 
  BhayÈ hi santo na karonti pÈpan”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca “kassa nu kho BhagavÈ 
subhÈsitan”ti. SabbÈsaÑ vo subhÈsitaÑ pariyÈyena, api ca mamapi 
suÓÈtha– 

SaddhÈ hi dÈnaÑ bahudhÈ pasatthaÑ, dÈnÈ ca kho dhammapadaÑva seyyo. 
Pubbe ca hi pubbatare ca santo, nibbÈnamevajjhagamuÑ sapaÒÒÈti.  
 

4. Na santisutta 

 34. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ satullapakÈyikÈ devatÈyo 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “Na santi kÈmÈ manujesu niccÈ, 
 SantÊdha kamanÊyÈni yesu2 baddho. 
 Yesu pamatto apunÈgamanaÑ, 
 AnÈgantÈ puriso maccudheyyÈ”ti. 

 ChandajaÑ aghaÑ chandajaÑ dukkhaÑ, chandavinayÈ aghavinayo. 
 AghavinayÈ dukkhavinayoti. 

 Na te kÈmÈ yÈni citrÈni loke, 
 Sa~kapparÈgo purisassa kÈmo. 
 TiÔÔhanti citrÈni tatheva loke, 
 Athettha dhÊrÈ vinayanti chandaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÓabh|tesu (SÊ, I) 2. KÈmesu (Ka) 

 



 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi 22  

 KodhaÑ jahe vippajaheyya mÈnaÑ, saÑyojanaÑ sabbamatikkameyya. 
 TaÑ nÈmar|pasmimasajjamÈnaÑ, akiÒcanaÑ nÈnupatanti dukkhÈ. 

 PahÈsi sa~khaÑ na vimÈnamajjhagÈ1, acchecchi taÓhaÑ idha nÈmar|pe. 
 TaÑ chinnaganthaÑ anighaÑ nirÈsaÑ, pariyesamÈnÈ nÈjjhagamuÑ. 
 DevÈ manussÈ idha vÈ huraÑ vÈ, saggesu vÈ sabbanivesanes|ti. 

 TaÑ ce hi nÈddakkhuÑ tathÈvimuttaÑ, (IccÈyasmÈ mogharÈjÈ.) 
 DevÈ manussÈ idha vÈ huraÑ vÈ. 
 NaruttamaÑ atthacaraÑ narÈnaÑ, 
 Ye taÑ namassanti pasaÑsiyÈ teti. 

 PasaÑsiyÈ tepi bhavanti bhikkh|, (MogharÈjÈti BhagavÈ.) 

 Ye taÑ namassanti tathÈvimuttaÑ, 
 AÒÒÈya dhammaÑ vicikicchaÑ pahÈya, 
 Sa~gÈtigÈ tepi bhavanti bhikkh|ti. 
 

5. UjjhÈnasaÒÒisutta 

 35. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ UjjhÈnasaÒÒikÈ devatÈyo 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ vehÈsaÑ aÔÔhaÑsu, 
vehÈsaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “AÒÒathÈ santamattÈnaÑ, aÒÒathÈ yo pavedaye. 
 Nikacca kitavasseva, bhuttaÑ theyyena tassa taÑ. 

 YaÑ hi kayirÈ taÑ hi vade, yaÑ na kayirÈ na taÑ vade. 
 AkarontaÑ bhÈsamÈnaÑ, parijÈnanti paÓÉitÈ”ti. 

 Na yidaÑ bhÈsitamattena, ekantasavanena vÈ. 
 Anukkamitave sakkÈ, yÈyaÑ paÔipadÈ daÄhÈ. 
 YÈya dhÊrÈ pamuccanti, jhÈyino mÈrabandhanÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Na ca mÈnamajjhagÈ (Ka-SÊ), na vimÈnamÈgÈ (SyÈ, KaÑ) 
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 Na ve dhÊrÈ pakubbanti, viditvÈ lokapariyÈyaÑ. 
 AÒÒÈya nibbutÈ dhÊrÈ, tiÓÓÈ loke visattikanti. 

 Atha kho tÈ devatÈyo pathaviyaÑ patiÔÔhahitvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ 
nipatitvÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “sccayo no bhante accagamÈ 
yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ1, yÈ mayaÑ BhagavantaÑ 
ÈsÈdetabbaÑ amaÒÒimhÈ, tÈsaÑ no bhante BhagavÈ accayaÑ accayato 
paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. Atha kho BhagavÈ sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Atha 
kho tÈ devatÈyo bhiyyoso mattÈya ujjhÈyantiyo vehÈsaÑ abbhuggaÒchuÑ. 
EkÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “AccayaÑ desayantÊnaÑ, yo ce na paÔigaÓhati. 
 Kopantaro dosagaru, sa veraÑ paÔimuÒcatÊ”ti. 

 Accayo ce na vijjetha, nocidhÈpagataÑ2 siyÈ. 
 VerÈni na ca sammeyyuÑ, kenÊdha3 kusalo siyÈti. 

 KassaccayÈ na vijjanti, kassa natthi apÈgataÑ. 
 Ko na sammohamÈpÈdi, ko ca dhÊro4 sadÈ satoti. 

 TathÈgatassa Buddhassa, sabbabh|tÈnukampino. 
 TassaccayÈ na vijjanti, tassa natthi apÈgataÑ. 
 So na sammohamÈpÈdi, sova5 dhÊro sadÈ satoti. 

 AccayaÑ desayantÊnaÑ, yo ce na paÔigaÓhati. 
 Kopantaro dosagaru, sa veraÑ paÔimuÒcati. 
 TaÑ veraÑ nÈbhinandÈmi, paÔiggaÓhÈmi voccayanti. 
 

6. SaddhÈsutta  

 36. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho sambahulÈ satullapakÈyikÈ devatÈyo 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈbÈlÈ yathÈm|ÄhÈ yathÈ-akusalÈ (sabbattha)  
 2. NocÊdha apahataÑ (SyÈ, KaÑ), nocidhÈpakataÑ (?) 
 3. VerÈni ca sammeyyuÑ, tenidha (SÊ) 
 4. Kodha dhÊro (SyÈ, KaÑ) 5. Sodha (SyÈ, KaÑ) 
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JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ 
devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “SaddhÈ dutiyÈ purisassa hoti, 
 No ce assaddhiyaÑ avatiÔÔhati. 
 Yaso ca kittÊ ca tatvassa hoti, 
 SaggaÑ ca so gacchati sarÊraÑ vihÈyÈ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

 “KodhaÑ jahe vippajaheyya mÈnaÑ, saÑyojanaÑ sabbamatikkameyya. 
 TaÑ nÈmar|pasmimasajjamÈnaÑ, akiÒcanaÑ nÈnupatanti sa~gÈ”ti. 

 PamÈdamanuyuÒjanti, bÈlÈ dummedhino janÈ. 
 AppamÈdaÒca medhÈvÊ, dhanaÑ seÔÔhaÑva rakkhati. 

 MÈ pamÈdamanuyuÒjetha, mÈ kÈmarati santhavaÑ. 
 Appamatto hi jhÈyanto, pappoti paramaÑ sukhanti. 
 

7. Samayasutta 

 37. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
KapilavatthusmiÑ MahÈvane mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ 
paÒcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva arahantehi, dasahi ca lokadhÈt|hi 
devatÈ yebhuyyena sannipatitÈ honti BhagavantaÑ dassanÈya 
bhikkhusaÑghaÒca. Atha kho catunnaÑ SuddhÈvÈsakÈyikÈnaÑ devatÈnaÑ 
etadahosi “ayaÑ kho BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
MahÈvane mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi 
sabbeheva arahantehi, dasahi ca lokadhÈt|hi devatÈ yebhuyyena sannipatitÈ 
honti BhagavantaÑ dassanÈya bhikkhusaÑghaÒca. YaÑn|na mayampi yena 
BhagavÈ tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike paccekaÑ 
gÈthaÑ1 bhÈseyyÈmÈ”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. PaccekagÈthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 Atha kho tÈ devatÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ 
pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva suddhÈvÈsesu devesu 
antarahitÈ Bhagavato purato pÈturahesuÑ. Atha kho tÈ devatÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ 
Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “MahÈsamayo pavanasmiÑ, devakÈyÈ samÈgatÈ. 
 Œgatamha imaÑ dhammasamayaÑ, dakkhitÈye aparÈjitasaÑghan”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “Tatra bhikkhavo samÈdahaÑsu, cittamattano ujukaÑ akaÑsu1. 
 SÈrathÊva nettÈni gahetvÈ, indriyÈni rakkhanti paÓÉitÈ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “ChetvÈ khÊlaÑ chetvÈ palighaÑ, indakhÊlaÑ |hacca manejÈ. 
 Te caranti suddhÈ vimalÈ, cakkhumatÈ sudantÈ susunÈgÈ”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

 “Ye keci BuddhaÑ saraÓaÑ gatÈse, na te gamissanti apÈyabh|miÑ. 
 PahÈya mÈnusaÑ dehaÑ, devakÈyaÑ parip|ressantÊ”ti. 
 

8. Sakalikasutta  

 38. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
MaddakucchismiÑ migadÈye. Tena kho pana samayena Bhagavato pÈdo 
sakalikÈya2 khato hoti. BhusÈ sudaÑ Bhagavato vedanÈ vattanti sÈrÊrikÈ 
vedanÈ dukkhÈ tibbÈ3 kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ, tÈ sudaÑ BhagavÈ sato 
sampajÈno adhivÈseti avihaÒÒamÈno. Atha kho BhagavÈ catugguÓaÑ 
sa~ghÈÔiÑ paÒÒÈpetvÈ dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ 
accÈdhÈya sato sampajÈno. 
______________________________________________________________ 
 1. UjukamakaÑsu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SakkhalikÈya (Ka) 
 3. TippÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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  Atha kho sattasatÈ satullapakÈyikÈ devatÈyo abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ MaddakucchiÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ 
udÈnesi “nÈgo vata bho samaÓo Gotamo, nÈgavatÈ ca samuppannÈ sÈrÊrikÈ 
vedanÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ sato sampajÈno adhivÈseti 
avihaÒÒamÈno”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi “sÊho 
vata bho samaÓo Gotamo, sÊhavatÈ ca samuppannÈ sÈrÊrikÈ vedanÈ dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ sato sampajÈno adhivÈseti 
avihaÒÒamÈno”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi 
“ÈjÈnÊyo vata bho samaÓo Gotamo, ÈjÈnÊyavatÈ ca samuppannÈ sÈrÊrikÈ 
vedanÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ sato sampajÈno adhivÈseti 
avihaÒÒamÈno”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi 
“nisabho vata bho samaÓo Gotamo, nisabhavatÈ ca samuppannÈ sÈrÊrikÈ 
vedanÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ sato sampajÈno adhivÈseti 
avihaÒÒamÈno”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi 
“dhorayho vata bho samaÓo Gotamo, dhorayhavatÈ ca samuppannÈ sÈrÊrikÈ 
vedanÈ dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ sato sampajÈno adhivÈseti 
avihaÒÒamÈno”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi “danto 
vata bho samaÓo Gotamo, dantavatÈ ca samuppannÈ sÈrÊrikÈ vedanÈ dukkhÈ 
tibbÈ kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ sato sampajÈno adhivÈseti 
avihaÒÒamÈno”ti. 

 Atha kho aparÈ devatÈ Bhagavato santike imaÑ udÈnaÑ udÈnesi “passa 
samÈdhiÑ subhÈvitaÑ cittaÒca suvimuttaÑ, na cÈbhinataÑ na cÈpanataÑ 
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na ca sasa~khÈraniggayhavÈritagataÑ1, yo evar|paÑ purisanÈgaÑ 
purisasÊhaÑ purisa-ÈjÈnÊyaÑ purisanisabhaÑ purisadhorayhaÑ 
purisadantaÑ atikkamitabbaÑ maÒÒeyya kimaÒÒatra adassanÈ”ti. 

 PaÒcavedÈ sataÑ samaÑ, tapassÊ brÈhmaÓÈ caraÑ. 
 CittaÒca nesaÑ na sammÈ vimuttaÑ, hÊnatthar|pÈ na pÈraÑgamÈ te. 

 TaÓhÈdhipannÈ vatasÊlabaddhÈ, l|khaÑ tapaÑ vassasataÑ carantÈ. 
 CittaÒca nesaÑ na sammÈ vimuttaÑ, hÊnatthar|pÈ na pÈraÑgamÈ te. 

 Na mÈnakÈmassa damo idhatthi, na monamatthi asamÈhitassa. 
 Eko araÒÒe viharaÑ pamatto, na maccudheyyassa tareyya pÈranti. 

 MÈnaÑ pahÈya susamÈhitatto, sucetaso sabbadhi vippamutto. 
 Eko araÒÒe viharamappamatto, sa maccudheyyassa tareyya pÈranti. 
 

9. PaÔhamapajjunnadhÊtusutta 

 39. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho KokanadÈ Pajjunnassa dhÊtÈ 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ MahÈvanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ KokanadÈ Pajjunnassa 
dhÊtÈ Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

 “VesÈliyaÑ vane viharantaÑ, aggaÑ sattassa SambuddhaÑ. 
 KokanadÈhamasmi abhivande, KokanadÈ Pajjunnassa dhÊtÈ. 

 Sutameva pure Èsi, dhammo CakkhumatÈnubuddho. 
 SÈhaÑ dÈni sakkhi jÈnÈmi, Munino desayato Sugatassa. 

 Ye keci ariyaÑ dhammaÑ, vigarahantÈ caranti dummedhÈ. 
 Upenti RoruvaÑ ghoraÑ, cirarattaÑ dukkhaÑ anubhavanti. 

 Ye ca kho ariye dhamme, khantiyÈ upasamena upetÈ. 
 PahÈya mÈnusaÑ dehaÑ, devakÈyaÑ parip|ressantÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sasa~khÈraniggayhavÈritavataÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvataÑ (Ka) 
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10. DutiyapajjunnadhÊtusutta 

 40. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho C|ÄakokanadÈ1 Pajjunnassa dhÊtÈ 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ MahÈvanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ C|ÄakokanadÈ 
Pajjunnassa dhÊtÈ Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

 “IdhÈgamÈ vijjupabhÈsavaÓÓÈ, KokanadÈ Pajjunnassa dhÊtÈ. 
 BuddhaÒca dhammaÒca namassamÈnÈ, gÈthÈcimÈ atthavatÊ abhÈsi. 

 BahunÈpi kho taÑ vibhajeyyaÑ, pariyÈyena tÈdiso dhammo. 
 SaÑkhittamatthaÑ2 lapayissÈmi, yÈvatÈ me manasÈ pariyattaÑ. 

 PÈpaÑ na kayirÈ vacasÈ manasÈ, 
 KÈyena vÈ kiÒcana sabbaloke. 
 KÈme pahÈya satimÈ sampajÈno, 
 DukkhaÑ na sevetha anatthasaÑhitan”ti. 
 

SatullapakÈyikavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SabbhimaccharinÈ SÈdhu, Na santujjhÈnasaÒÒino. 
   SaddhÈ Samayo SakalikaÑ, ubho PajjunnadhÊtaroti. 

_____ 
 

5. Œdittavagga 
 

1. Œdittasutta 

 41. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho aÒÒatarÈ devatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. CullakokanadÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. SaÑkhittamattaÑ (Ka) 
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abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ Bhagavato santike imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 

 “ŒdittasmiÑ agÈrasmiÑ, yaÑ nÊharati bhÈjanaÑ. 
 TaÑ tassa hoti atthÈya, no ca yaÑ tattha Éayhati. 

 EvaÑ Èdittako loko, jarÈya maraÓena ca. 
 NÊharetheva dÈnena, dinnaÑ hoti sunÊhataÑ. 

 DinnaÑ sukhaphalaÑ hoti, nÈdinnaÑ hoti taÑ tathÈ. 
 CorÈ haranti rÈjÈno, aggi Éahati nassati. 

 Atha antena jahati, sarÊraÑ sapariggahaÑ. 
 EtadaÒÒÈya medhÈvÊ, bhuÒjetha ca dadetha ca. 
 DatvÈ ca bhutvÈ ca yathÈnubhÈvaÑ, 
 Anindito saggamupeti ÔhÈnan”ti. 
 

2. KiÑdadasutta 

 42. KiÑdado balado hoti, kiÑdado hoti vaÓÓado. 
 KiÑdado sukhado hoti, kiÑdado hoti cakkhudo. 
 Ko ca sabbadado hoti, taÑ me akkhÈhi pucchitoti. 

 Annado balado hoti, vatthado hoti vaÓÓado. 
 YÈnado sukhado hoti, dÊpado hoti cakkhudo. 

 So ca sabbadado hoti, yo dadÈti upassayaÑ. 
 AmataÑdado ca so hoti, yo dhammamanusÈsatÊti. 
 

3. Annasutta  

 43. AnnamevÈbhinandanti, ubhaye devamÈnusÈ. 
 Atha ko nÈma so yakkho, yaÑ annaÑ nÈbhinandatÊti. 
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 Ye naÑ dadanti saddhÈya, vippasannena cetasÈ. 
 Tameva annaÑ bhajati, asmiÑ loke paramhi ca. 

 TasmÈ vineyya maccheraÑ, dajjÈ dÈnaÑ malÈbhibh|. 
 PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinanti. 
 

4. Ekam|lasutta 

 44. Ekam|laÑ dvirÈvaÔÔaÑ, timalaÑ paÒcapattharaÑ. 
 SamuddaÑ dvÈdasÈvaÔÔaÑ, pÈtÈlaÑ atarÊ isÊti. 
 

5. Anomasutta  

 45. AnomanÈmaÑ nipuÓatthadassiÑ, paÒÒÈdadaÑ kÈmÈlaye asattaÑ. 
 TaÑ passatha sabbaviduÑ sumedhaÑ,  
 Ariye pathe kamamÈnaÑ Mahesinti. 
 

6. AccharÈsutta 

 46. AccharÈgaÓasa~ghuÔÔhaÑ, pisÈcagaÓasevitaÑ. 
 VanantaÑ mohanaÑ nÈma, kathaÑ yÈtrÈ bhavissatÊti. 

 Ujuko nÈma so maggo, abhayÈ nÈma sÈ disÈ. 
 Ratho ak|jano nÈma, dhammacakkehi saÑyuto. 

 HirÊ tassa apÈlambo, satyassa parivÈraÓaÑ. 
 DhammÈhaÑ sÈrathiÑ br|mi, sammÈdiÔÔhipurejavaÑ. 

 Yassa etÈdisaÑ yÈnaÑ, itthiyÈ purisassa vÈ. 
 Sa ve etena yÈnena, nibbÈnasseva santiketi. 
 

7. Vanaropasutta 

 47. KesaÑ divÈ ca ratto ca, sadÈ puÒÒaÑ pavaÉÉhati. 
 DhammaÔÔhÈ sÊlasampannÈ, ke janÈ saggagÈminoti. 

 ŒrÈmaropÈ vanaropÈ, ye janÈ setukÈrakÈ. 
 PapaÒca udapÈnaÒca, ye dadanti upassayaÑ. 
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 TesaÑ divÈ ca ratto ca, sadÈ puÒÒaÑ pavaÉÉhati. 
 DhammaÔÔhÈ sÊlasampannÈ, te janÈ saggagÈminoti. 
 

8. Jetavanasutta 

 48. IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ, isisa~ghanisevitaÑ, 
 ŒvutthaÑ1 DhammarÈjena, pÊtisaÒjananaÑ mama. 

 KammaÑ vijjÈ ca dhammo ca, sÊlaÑ jÊvitamuttamaÑ. 
 Etena maccÈ sujjhanti, na gottena dhanena vÈ. 

 TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 
 Yoniso vicine dhammaÑ, evaÑ tattha visujjhati. 

 SÈriputtova paÒÒÈya, sÊlena upasamena ca. 
 Yopi pÈra~gato bhikkhu, etÈvaparamo siyÈti. 
 

9. Maccharisutta 

 49. Yedha maccharino loke, kadariyÈ paribhÈsakÈ. 
 AÒÒesaÑ dadamÈnÈnaÑ, antarÈyakarÈ narÈ. 

 KÊdiso tesaÑ vipÈko, samparÈyo ca kÊdiso. 
 BhagavantaÑ puÔÔhumÈgamma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayanti. 

 Yedha maccharino loke, kadariyÈ paribhÈsakÈ. 
 AÒÒesaÑ dadamÈnÈnaÑ, antarÈyakarÈ narÈ. 

 NirayaÑ tiracchÈnayoniÑ, yamalokaÑ upapajjare. 
 Sace enti manussattaÑ, dalidde jÈyare kule. 

 CoÄaÑ piÓÉo ratÊ khiÉÉÈ, yattha kicchena labbhati. 
 Parato ÈsÊsare2 bÈlÈ, tampi tesaÑ na labbhati. 
 DiÔÔhe dhammesa vipÈko, samparÈye3 ca duggatÊti. 

 ItihetaÑ vijÈnÈma, aÒÒaÑ pucchÈma Gotama. 
 Yedha laddhÈ manussattaÑ, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒvuÔÔhaÑ (Ka) 2. ŒsiÑsare (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. SamparÈyo (SyÈ, KaÑ, I) 
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 Buddhe pasannÈ dhamme ca, saÑghe ca tibbagÈravÈ. 
 KÊdiso tesaÑ vipÈko, samparÈyo ca kÊdiso. 
 BhagavantaÑ puÔÔhumÈgamma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayanti. 

 Yedha laddhÈ manussattaÑ, vadaÒÒ| vÊtamaccharÈ. 
 Buddhe pasannÈ dhamme ca, saÑghe ca tibbagÈravÈ. 
 Ete saggÈ1 pakÈsanti, yattha te upapajjare. 

 Sace enti manussattaÑ, aÉÉhe ÈjÈyare kule. 
 CoÄaÑ piÓÉo ratÊ khiÉÉÈ, yatthÈkicchena labbhati. 

 Parasambhatesu bhogesu, vasavattÊva modare. 
 DiÔÔhe dhammesa vipÈko, samparÈye ca suggatÊti. 
 

10. GhaÔÊkÈrasutta 

 50. AvihaÑ upapannÈse, vimuttÈ satta bhikkhavo. 
 RÈgadosaparikkhÊÓÈ, tiÓÓÈ loke visattikanti. 

 Ke ca te ataruÑ pa~kaÑ2, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 
 Ke hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, dibbayogaÑ upaccagunti. 

 Upako palagaÓÉo ca, PukkusÈti ca te tayo. 
 Bhaddiyo KhaÓÉadevo ca, BÈhuraggi ca Si~giyo3. 
 Te hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, dibbayogaÑ upaccagunti. 

 KusalÊ bhÈsasÊ tesaÑ, mÈrapÈsappahÈyinaÑ. 
 Kassa te dhammamaÒÒÈya, acchiduÑ bhavabandhananti. 

 Na aÒÒatra BhagavatÈ, nÈÒÒatra tava sÈsanÈ. 
 Yassa te dhammamaÒÒÈya, acchiduÑ bhavabandhanaÑ. 

 Yattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati. 
 TaÑ te dhammaÑ idhaÒÒÈya, acchiduÑ bhavabandhananti. 

 GambhÊraÑ bhÈsasÊ vÈcaÑ, dubbijÈnaÑ sudubbudhaÑ. 
 Kassa tvaÑ dhammamaÒÒÈya, vÈcaÑ bhÈsasi Êdisanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sagge (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. Sa~gaÑ (SÊ, SyÈ) 3. BahudantÊ ca pi~gayo (SÊ) 
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 KumbhakÈro pure ÈsiÑ, VekaÄi~ge1 GhaÔÊkaro. 
 MÈtÈpettibharo ÈsiÑ, Kassapassa upÈsako. 

 Virato methunÈ dhammÈ, brahmacÈrÊ nirÈmiso. 
 AhuvÈ te sagÈmeyyo, ahuvÈ te pure sakhÈ. 

 Sohamete pajÈnÈmi, vimutte satta bhikkhavo. 
 RÈgadosaparikkhÊÓe, tiÓÓe loke visattikanti. 

 EvametaÑ tadÈ Èsi, yathÈ bhÈsasi bhaggava. 
 KumbhakÈro pure Èsi, VekaÄi~ge GhaÔÊkaro. 
 MÈtÈpettibharo Èsi, Kassapassa upÈsako. 

 Virato methunÈ dhammÈ, brahmacÈrÊ nirÈmiso. 
 AhuvÈ me sagÈmeyyo, ahuvÈ me pure sakhÈti. 

 EvametaÑ purÈÓÈnaÑ, sahÈyÈnaÑ ahu sa~gamo. 
 UbhinnaÑ bhÈvitattÈnaÑ, sarÊrantimadhÈrinanti. 
 

Œdittavaggo paÒcamo.  
 

TassuddÈnaÑ 

  ŒdittaÑ KiÑdadaÑ AnnaÑ, Ekam|la-anomiyaÑ. 
  AccharÈvanaropajetaÑ, Maccharena GhaÔÊkaroti. 

_____ 
 

6. JarÈvagga 
 

1. JarÈsutta 

 51. KiÑsu yÈva jarÈ sÈdhu, kiÑsu sÈdhu patiÔÔhitaÑ. 
 KiÑsu narÈnaÑ ratanaÑ, kiÑsu corehi d|haranti. 

 SÊlaÑ yÈva jarÈ sÈdhu, saddhÈ sÈdhu patiÔÔhitÈ. 
 PaÒÒÈ narÈnaÑ ratanaÑ, puÒÒaÑ corehi d|haranti. 
______________________________________________________________ 
 1. VehaÄi~ge (SÊ), vebhaÄi~ge (SyÈ, KaÑ) 
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2. AjarasÈsutta 

 52. KiÑsu ajarasÈ sÈdhu, kiÑsu sÈdhu adhiÔÔhitaÑ. 
 KiÑsu narÈnaÑ ratanaÑ, kiÑsu coretyahÈriyanti. 

 SÊlaÑ ajarasÈ sÈdhu, saddhÈ sÈdhu adhiÔÔhitÈ. 
 PaÒÒÈ narÈnaÑ ratanaÑ, puÒÒaÑ coretyahÈriyanti. 
 

3. Mittasutta 

 53. KiÑsu pavasato1 mittaÑ, kiÑsu mittaÑ sake ghare. 
 KiÑ mittaÑ atthajÈtassa, kiÑ mittaÑ samparÈyikanti. 

 Sattho pavasato mittaÑ, mÈtÈ mittaÑ sake ghare. 
 SahÈyo atthajÈtassa, hoti mittaÑ punappunaÑ. 
 SayaÑkatÈni puÒÒÈni, taÑ mittaÑ samparÈyikanti. 
 

4. Vatthusutta 

 54. KiÑsu vatthu manussÈnaÑ, kiÑs|dha paramo sakhÈ. 
 KiÑsu bh|tÈ upajÊvanti, ye pÈÓÈ pathavissitÈti2. 

 PuttÈ vatthu manussÈnaÑ, bhariyÈ ca3 paramo sakhÈ. 
 VuÔÔhiÑ bh|tÈ upajÊvanti, ye pÈÓÈ pathavissitÈti. 
 

5. PaÔhamajanasutta 

 55. KiÑsu janeti purisaÑ, kiÑsu tassa vidhÈvati. 
 KiÑsu saÑsÈramÈpÈdi, kiÑsu tassa mahabbhayanti. 

 TaÓhÈ janeti purisaÑ, cittamassa vidhÈvati. 
 Satto saÑsÈramÈpÈdi, dukkhamassa mahabbhayanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Pathavato (I, Ka) 2. PathaviÑ sitÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. BhariyÈva (SÊ), bhariyÈ (SyÈ, KaÑ) 
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6. Dutiyajanasutta 

 56. KiÑsu janeti purisaÑ, kiÑsu tassa vidhÈvati. 
 KiÑsu saÑsÈramÈpÈdi, kismÈ na parimuccatÊti. 

 TaÓhÈ janeti purisaÑ, cittamassa vidhÈvati. 
 Satto saÑsÈramÈpÈdi, dukkhÈ na parimuccati. 
 

7. Tatiyajanasutta 

 57. KiÑsu janeti purisaÑ, kiÑsu tassa vidhÈvati. 
 KiÑsu saÑsÈramÈpÈdi, kiÑsu tassa parÈyananti. 

 TaÓhÈ janeti purisaÑ, cittamassa vidhÈvati. 
 Satto saÑsÈramÈpÈdi, kammaÑ tassa parÈyananti. 
 

8. Uppathasutta  

 58. KiÑsu uppatho akkhÈto, kiÑsu rattindivakkhayo. 
 KiÑ malaÑ brahmacariyassa, kiÑ sinÈnamanodakanti. 

 RÈgo uppatho akkhÈto, vayo rattindivakkhayo. 
 ItthÊ malaÑ brahmacariyassa, etthÈyaÑ sajjate pajÈ. 
 Tapo ca brahmacariyaÒca, taÑ sinÈnamanodakanti. 
 

9. Dutiyasutta 

 59. KiÑsu dutiyÈ1 purisassa hoti, kiÑsu cenaÑ pasÈsati. 
 Kissa cÈbhirato macco, sabbadukkhÈ pamuccatÊti. 

 SaddhÈ dutiyÈ purisassa hoti, paÒÒÈ cenaÑ pasÈsati. 
 NibbÈnÈbhirato macco, sabbadukkhÈ pamuccatÊti. 
 

10. Kavisutta 

 60. KiÑsu nidÈnaÑ gÈthÈnaÑ, kiÑsu tÈsaÑ viyaÒjanaÑ. 
 KiÑsu sannissitÈ gÈthÈ, kiÑsu gÈthÈnamÈsayoti. 
______________________________________________________________ 
 1. DutiyaÑ (SyÈ, KaÑ, I) 
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 Chando nidÈnaÑ gÈthÈnaÑ, akkharÈ tÈsaÑ viyaÒjanaÑ. 
 NÈmasannissitÈ gÈthÈ, kavi gÈthÈnamÈsayoti. 
 

JarÈvaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ  

   JarÈ AjarasÈ MittaÑ, Vatthu tÊÓi JanÈni ca. 
   Uppatho ca Dutiyo ca, KavinÈ p|rito vaggoti. 

_____ 
 

7. Addhavagga 
 

1. NÈmasutta 

 61. KiÑsu sabbaÑ addhabhavi1, kismÈ bhiyyo na vijjati. 
 Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvag|ti2. 

 NÈmaÑ sabbaÑ addhabhavi, nÈmÈ bhiyyo na vijjati. 
 NÈmassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvag|ti. 
 

2. Cittasutta  

 62. Kenassu nÊyati loko, kenassu parikassati. 
 Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvag|ti. 

 Cittena nÊyati loko, cittena parikassati. 
 Cittassa ekadhammassa, sabbeva vasamanvag|ti. 
 

3. TaÓhÈsutta 

 63. Kenassu nÊyati loko, kenassu parikassati. 
 Kissassu ekadhammassa, sabbeva vasamanvag|ti. 

 TaÓhÈya nÊyati loko, taÓhÈya parikassati. 
 TaÓhÈya ekadhammassa, sabbeva vasamanvag|ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Anvabhavi (SÊ) 2. Vasamaddhag| (Ka) 
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4. SaÑyojanasutta 

 64. KiÑsusaÑyojano loko, kiÑsu tassa vicÈraÓaÑ. 
 Kissassu vippahÈnena, nibbÈnaÑ iti vuccatÊti. 

 NandÊsaÑyojano1 loko, vitakkassa vicÈraÓaÑ. 
 TaÓhÈya vippahÈnena, nibbÈnaÑ iti vuccatÊti. 
 

5. Bandhanasutta 

 65. KiÑsusambandhano loko, kiÑsu tassa vicÈraÓaÑ. 
 Kissassu vippahÈnena, sabbaÑ chindati bandhananti. 

 NandÊsambandhano loko, vitakkassa vicÈraÓaÑ. 
 TaÓhÈya vippahÈnena, sabbaÑ chindati bandhananti. 
 

6. Attahatasutta  

 66. KenassubbhÈhato loko, kenassu parivÈrito. 
 Kena sallena otiÓÓo, kissa dh|pÈyito sadÈti. 

 MaccunÈbbhÈhato loko, jarÈya parivÈrito. 
 TaÓhÈsallena otiÓÓo, icchÈdh|pÈyito sadÈti. 

 
7. UÉÉitasutta 

 67. Kenassu uÉÉito loko, kenassu parivÈrito. 
 Kenassu pihito loko, kismiÑ loko patiÔÔhitoti. 

 TaÓhÈya uÉÉito loko, jarÈya parivÈrito. 
 MaccunÈ pihito loko, dukkhe loko patiÔÔhitoti. 
 

8. Pihitasutta 

 68. Kenassu pihito loko, kismiÑ loko patiÔÔhito. 
 Kenassu uÉÉito loko, kenassu parivÈritoti. 
______________________________________________________________ 
 1. NandisaÑyojano (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 MaccunÈ pihito loko, dukkhe loko patiÔÔhito. 
 TaÓhÈya uÉÉito loko, jarÈya parivÈritoti. 
 

9. IcchÈsutta 

 69. Kenassu bajjhatÊ loko, kissa vinayÈya muccati. 
 Kissassu vippahÈnena, sabbaÑ chindati bandhananti. 

 IcchÈya bajjhatÊ loko, icchÈvinayÈya muccati. 
 IcchÈya vippahÈnena, sabbaÑ chindati bandhananti. 
 

10. Lokasutta 

 70. KismiÑ loko samuppanno, kismiÑ kubbati santhavaÑ. 
 Kissa loko upÈdÈya, kismiÑ loko vihaÒÒatÊti. 

 Chasu loko samuppanno, chasu kubbati santhavaÑ. 
 Channameva upÈdÈya, chasu loko vihaÒÒatÊti. 
 

Addhavaggo1 sattamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

 NÈmaÑ CittaÒca TaÓhÈ ca, SaÑyojanaÒca BandhanÈ. 
 AbbhÈhatuÉÉito Pihito, IcchÈ Lokena te dasÈti. 

_____ 
 

8. ChetvÈvagga 
 

1. ChetvÈsutta 

 71. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ ÔhitÈ kho sÈ devatÈ BhagavantaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

 KiÑsu chetvÈ2 sukhaÑ seti, kiÑsu chetvÈ na socati. 
 Kissassu ekadhammassa, vadhaÑ rocesi GotamÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Anvavaggo (SÊ) 2. JhatvÈ (SÊ), ghatvÈ (SyÈ, KaÑ) evamuparipi. 
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 KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti, kodhaÑ chetvÈ na socati. 
 Kodhassa visam|lassa, madhuraggassa devate. 
 VadhaÑ ariyÈ pasaÑsanti, taÑ hi chetvÈ na socatÊti. 

2. Rathasutta 

 72. KiÑsu rathassa paÒÒÈÓaÑ, kiÑsu paÒÒÈÓamaggino. 
 KiÑsu raÔÔhassa paÒÒÈÓaÑ, kiÑsu paÒÒÈÓamitthiyÈti. 

 Dhajo rathassa paÒÒÈÓaÑ, dh|mo paÒÒÈÓamaggino. 
 RÈjÈ raÔÔhassa paÒÒÈÓaÑ, bhattÈ paÒÒÈÓamitthiyÈti. 

3. Vittasutta  

 73. KiÑs|dha vittaÑ purisassa seÔÔhaÑ,  
 KiÑsu suciÓÓo sukhamÈvahati. 
 KiÑsu have sÈdutaraÑ1 rasÈnaÑ,  
 KathaÑjÊviÑ2 jÊvitamÈhu seÔÔhanti. 

 SaddhÊdha vittaÑ purisassa seÔÔhaÑ,  
 Dhammo suciÓÓo  sukhamÈvahati. 
 SaccaÑ have sÈdutaraÑ rasÈnaÑ,  
 PaÒÒÈjÊviÑ jÊvitamÈhu seÔÔhanti. 

4. VuÔÔhisutta 

 74. KiÑsu uppatataÑ seÔÔhaÑ, kiÑsu nipatataÑ varaÑ, 
 KiÑsu pavajamÈnÈnaÑ, kiÑsu pavadataÑ varanti. 

 BÊjaÑ uppatataÑ seÔÔhaÑ, vuÔÔhi nipatataÑ varÈ. 
 GÈvo pavajamÈnÈnaÑ, putto pavadataÑ varoti. 

 VijjÈ uppatataÑ seÔÔhÈ, avijjÈ nipatataÑ varÈ. 
 SaÑgho pavajamÈnÈnaÑ, Buddho pavadataÑ varoti. 

5. BhÊtÈsutta 

 75. KiÑs|dha bhÊtÈ janatÈ anekÈ, 
 Maggo canekÈyatanappavutto. 
 PucchÈmi taÑ Gotama bh|ripaÒÒa, 
 KismiÑ Ôhito paralokaÑ na bhÈyeti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈdhutaraÑ (Ka) 2. KiÑsujÊviÑ (Ka) 
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 VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya sammÈ, 
 KÈyena pÈpÈni akubbamÈno. 
 BahvannapÈnaÑ gharamÈvasanto, 
 Saddho mud| saÑvibhÈgÊ vadaÒÒ|. 
 Etesu dhammesu Ôhito cat|su. 
 Dhamme Ôhito paralokaÑ na bhÈyeti. 
 

6. NajÊratisutta 

 76. KiÑ jÊrati kiÑ na jÊrati, kiÑsu uppathoti vuccati. 
 KiÑsu dhammÈnaÑ paripantho, kiÑsu rattindivakkhayo. 
 KiÑ malaÑ brahmacariyassa, kiÑ sinÈnamanodakaÑ. 

 Kati lokasmiÑ chiddÈni, yattha vittaÑ1 na tiÔÔhati. 
 BhagavantaÑ puÔÔhumÈgamma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayanti. 

 R|paÑ jÊrati maccÈnaÑ, nÈmagottaÑ na jÊrati. 
 RÈgo uppathoti vuccati. 

 Lobho dhammÈnaÑ paripantho, vayo rattindivakkhayo. 
 ItthÊ malaÑ brahmacariyassa, etthÈyaÑ sajjate pajÈ. 
 Tapo ca brahmacariyaÒca, taÑ sinÈnamanodakaÑ. 

 Cha lokasmiÑ chiddÈni, yattha vittaÑ na tiÔÔhati. 
 ŒlasyaÒca2 pamÈdo ca, anuÔÔhÈnaÑ asaÑyamo. 
 NiddÈ tandÊ3 ca te chidde, sabbaso taÑ vivajjayeti. 
 

7. Issariyasutta 

 77. KiÑsu issariyaÑ loke, kiÑsu bhaÓÉÈnamuttamaÑ. 
 KiÑsu satthamalaÑ loke, kiÑsu lokasmimabbudaÑ. 

 KiÑsu harantaÑ vÈrenti, haranto pana ko piyo. 
 KiÑsu punappunÈyantaÑ, abhinandanti paÓÉitÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. CittaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ŒlassaÒca (SÊ, I) 3. Tandi (SÊ) 
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 Vaso issariyaÑ loke, itthÊ bhaÓÉÈnamuttamaÑ. 
 Kodho satthamalaÑ loke, corÈ lokasmimabbudÈ. 

 CoraÑ harantaÑ vÈrenti, haranto samaÓo piyo. 
 SamaÓaÑ punappunÈyantaÑ, abhinandanti paÓÉitÈti. 
 

8. KÈmasutta  

 78. KimatthakÈmo na dade, kiÑ macco na pariccaje. 
 KiÑsu muÒceyya kalyÈÓaÑ, pÈpikaÑ na ca mocayeti. 

 AttÈnaÑ na dade poso, attÈnaÑ na pariccaje. 
 VÈcaÑ muÒceyya kalyÈÓaÑ, pÈpikaÒca na mocayeti. 
 

9. PÈtheyyasutta 

 79. KiÑsu bandhati pÈtheyyaÑ, kiÑsu bhogÈnamÈsayo. 
 KiÑsu naraÑ parikassati, kiÑsu lokasmi dujjahaÑ. 
 KismiÑ baddhÈ puth| sattÈ, pÈsena sakuÓÊ yathÈti. 

 SaddhÈ bandhati pÈtheyyaÑ, sirÊ bhogÈnamÈsayo. 
 IcchÈ naraÑ parikassati, icchÈ lokasmi dujjahÈ. 
 IcchÈbaddhÈ puth| sattÈ, pÈsena sakuÓÊ yathÈti. 
 

10. Pajjotasutta 

 80. KiÑsu lokasmi pajjoto, kiÑsu lokasmi jÈgaro. 
 KiÑsu kamme sajÊvÈnaÑ, kimassa iriyÈpatho. 

 KiÑsu alasaÑ analasaÒca1, mÈtÈ puttaÑva posati. 
 KiÑ bh|tÈ upajÊvanti, ye pÈÓÈ pathavissitÈti. 

 PaÒÒÈ lokasmi pajjoto, sati lokasmi jÈgarÈ. 
 GÈvo kamme sajÊvÈnaÑ, sÊtassa iriyÈpatho. 

 VuÔÔhi alasaÑ analasaÒca, mÈtÈ puttaÑva posati. 
 VuÔÔhiÑ bh|tÈ upajÊvanti, ye pÈÓÈ pathavissitÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ ÈlasyÈnÈlasyaÒca (Ka) 

 



 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi 42  

11. AraÓasutta 

 81. Kes|dha araÓÈ loke, kesaÑ vusitaÑ na nassati. 
 Kedha icchaÑ parijÈnanti, kesaÑ bhojissiyaÑ sadÈ. 
 KiÑsu mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ, vandanti naÑ patiÔÔhitaÑ. 
 KiÑsu idha jÈtihÊnaÑ, abhivÈdenti khattiyÈti. 

 SamaÓÊdha araÓÈ loke, samaÓÈnaÑ vusitaÑ na nassati. 
 SamaÓÈ icchaÑ parijÈnanti, samaÓÈnaÑ bhojissiyaÑ sadÈ. 

 SamaÓaÑ mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ, vandanti naÑ patiÔÔhitaÑ. 
 SamaÓÊdha jÈtihÊnaÑ, abhivÈdenti khattiyÈti. 
 

ChetvÈvaggo aÔÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   ChetvÈ RathaÒca CittaÒca, VuÔÔhi BhÊtÈ NajÊrati. 
   IssaraÑ KÈmaÑ PÈtheyyaÑ, Pajjoto AraÓena cÈti. 

 
 

DevatÈsaÑyuttaÑ samattaÑ. 

 



   

2. DevaputtasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. PaÔhamakassapasutta 

 82. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Kassapo devaputto 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Kassapo devaputto BhagavantaÑ 
etadavoca “bhikkhuÑ BhagavÈ pakÈsesi, no ca bhikkhuno anusÈsan”ti. Tena 
hi Kassapa taÒÒevettha paÔibhÈt|ti. 

   SubhÈsitassa sikkhetha, samaÓ|pÈsanassa ca. 
   EkÈsanassa ca raho, cittav|pasamassa cÈti. 

 Idamavoca Kassapo devaputto, samanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha kho 
Kassapo devaputto “samanuÒÒo me SatthÈ”ti BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊti. 
 

2. Dutiyakassapasutta 

 83. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ Ôhito kho Kassapo devaputto 
Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   Bhikkhu siyÈ jhÈyÊ vimuttacitto, 
   Œka~khe ce hadayassÈnupattiÑ. 
   Lokassa ÒatvÈ udayabbayaÒca, 
   Sucetaso anissito tadÈnisaÑsoti. 
 

3. MÈghasutta  

 84. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho MÈgho devaputto abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
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aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho MÈgho devaputto BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti, kiÑsu chetvÈ na socati. 
   Kissassu ekadhammassa, vadhaÑ rocesi GotamÈti. 

   KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti, kodhaÑ chetvÈ na socati. 
   Kodhassa visam|lassa, madhuraggassa vatrabh|. 
   VadhaÑ ariyÈ pasaÑsanti, taÑ hi chetvÈ na socatÊti. 

 
4. MÈgadhasutta 

 85. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ Ôhito kho MÈgadho devaputto 
BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   Kati lokasmiÑ pajjotÈ, yehi loko pakÈsati. 
   BhavantaÑ puÔÔhumÈgamma, kathaÑ jÈnemu taÑ mayanti. 

   CattÈro loke pajjotÈ, paÒcamettha na vijjati. 
   DivÈ tapati Èdicco, rattimÈbhÈti candimÈ. 

   Atha aggi divÈrattiÑ, tattha tattha pakÈsati. 
   Sambuddho tapataÑ seÔÔho, esÈ ÈbhÈ anuttarÈti. 
 

5. DÈmalisutta 

 86. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho DÈmali devaputto abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho DÈmali devaputto Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   KaraÓÊyametaÑ brÈhmaÓena, padhÈnaÑ akilÈsunÈ. 
   KÈmÈnaÑ vippahÈnena, na tenÈsÊsate bhavaÑti. 

   Natthi kiccaÑ brÈhmaÓassa, (DÈmalÊti BhagavÈ) 
   Katakicco hi brÈhmaÓo.
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   YÈva na gÈdhaÑ labhati nadÊsu, 
   Œy|hati sabbagattebhi jantu. 
   GÈdhaÒca laddhÈna thale Ôhito yo, 
   NÈy|hatÊ pÈragato hi sova1. 

   Es|pamÈ DÈmali brÈhmaÓassa, 
   KhÊÓÈsavassa nipakassa jhÈyino. 
   Pappuyya jÈtimaraÓassa antaÑ, 
   NÈy|hatÊ pÈragato hi soti2. 
 

6. KÈmadasutta  

 87. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ Ôhito kho KÈmado devaputto 
BhagavantaÑ etadavoca “dukkaraÑ BhagavÈ, sudukkaraÑ BhagavÈ”ti. 

   DukkaraÑ vÈpi karonti (KÈmadÈti BhagavÈ) 
   SekhÈ sÊlasamÈhitÈ. 
   ®hitattÈ anagÈriyupetassa, 
   TuÔÔhi hoti sukhÈvahÈti. 

 “DullabhÈ BhagavÈ yadidaÑ tuÔÔhi” ti. 

   DullabhaÑ vÈpi labhanti, (KÈmadÈti BhagavÈ) 
   Cittav|pasame ratÈ. 
   YesaÑ divÈ ca ratto ca, 
   BhÈvanÈya rato manoti. 

 “DussamÈdahaÑ BhagavÈ yadidaÑ cittan” ti. 

   DussamÈdahaÑ vÈpi samÈdahanti, (KÈmadÈti BhagavÈ) 
   Indriy|pasame ratÈ. 
   Te chetvÈ maccuno jÈlaÑ, 
   AriyÈ gacchanti KÈmadÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Soti (SÊ, I, Ka), hoti (SyÈ, KaÑ), so (?) 2. HotÊti (SyÈ, KaÑ) 
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 “Duggamo BhagavÈ visamo maggo”ti.  

   Duggame visame vÈpi, ariyÈ gacchanti KÈmada. 
   AnariyÈ visame magge, papatanti avaÑsirÈ. 
   AriyÈnaÑ samo maggo, ariyÈ hi visame samÈti. 
 

7. PaÒcÈlacaÓÉasutta 

 88. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ Ôhito kho PaÒcÈlacaÓÉo devaputto 
Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   SambÈdhe vata okÈsaÑ, avindi bh|rimedhaso. 
   Yo jhÈnamabujjhi1 Buddho, paÔilÊnanisabho MunÊti. 

   SambÈdhe vÈpi vindanti, (PaÒcÈlacaÓÉÈti BhagavÈ) 

   DhammaÑ nibbÈnapattiyÈ. 
   Ye satiÑ paccalatthaÑsu, 
   SammÈ te susamÈhitÈti. 
 

8. TÈyanasutta 

 89. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho TÈyano devaputto purÈÓatitthakaro 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantÈvaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho TÈyano devaputto Bhagavato 
santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   Chinda sotaÑ parakamma, kÈme panuda brÈhmaÓa. 
   NappahÈya MunÊ kÈme, nekattamupapajjati. 

   KayirÈ ce kayirÈthenaÑ, daÄhamenaÑ parakkame. 
   Sithilo hi paribbÈjo, bhiyyo Èkirate rajaÑ. 

   AkataÑ dukkaÔaÑ2 seyyo, pacchÈ tapati dukkaÔaÑ. 
   KataÒca sukataÑ seyyo, yaÑ katvÈ nÈnutappati. 
______________________________________________________________ 
 1. JhÈnamabudhÈ (Ka-SÊ), jhÈnamabuddhi (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. DukkataÑ (SÊ, I) 

 



 2. DevaputtasaÑyutta 47
  

   Kuso yathÈ duggahito, hatthamevÈnukantati. 
   SÈmaÒÒaÑ dupparÈmaÔÔhaÑ, nirayÈy|pakaÉÉhati. 

   YaÑ kiÒci sithilaÑ kammaÑ, saÑkiliÔÔhaÒca yaÑ vataÑ. 
   Sa~kassaraÑ brahmacariyaÑ, na taÑ hoti mahapphalanti. 

 Idamavoca TÈyano devaputto, idaÑ vatvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊti. 

 Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi “imaÑ 
bhikkhave rattiÑ TÈyano nÈma devaputto purÈÓatitthakaro abhikkantÈya 
rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ Ôhito kho bhikkhave TÈyano devaputto mama santike imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 

   Chinda sotaÑ parakkamma, kÈme panuda brÈhmaÓa. 
   NappahÈya MunÊ kÈme, nekattamupapajjati. 

   KayirÈ ce kayirÈthenaÑ, daÄhamenaÑ parakkame. 
   Sithilo hi paribbÈjo, bhiyyo Èkirate rajaÑ. 

   AkataÑ dukkaÔaÑ seyyo, pacchÈ tapati dukkaÔaÑ. 
   KataÒca sukataÑ seyyo, yaÑ katvÈ nÈnutappati. 

   Kuso yathÈ duggahito, hatthamevÈnukantati. 
   SÈmaÒÒaÑ dupparÈmaÔÔhaÑ, nirayÈy|pakaÉÉhati. 

   YaÑ kiÒci sithilaÑ kammaÑ, saÑkiliÔÔhaÒca yaÑ vataÑ. 
   Sa~kassaraÑ brahmacariyaÑ, na taÑ hoti mahapphalanti. 

 Idamavoca bhikkhave TÈyano devaputto, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi. UggaÓhÈtha bhikkhave TÈyanagÈthÈ, 
pariyÈpuÓÈtha bhikkhave TÈyanagÈthÈ, dhÈretha bhikkhave TÈyanagÈthÈ, 
atthasaÑhitÈ bhikkhave TÈyanagÈthÈ ÈdibrahmacariyikÈ”ti. 
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9. Candimasutta 

 90. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena CandimÈ devaputto 
RÈhunÈ asurindena gahito hoti. Atha kho CandimÈ devaputto BhagavantaÑ 
anussaramÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   Namo te Buddha vÊratthu, vippamuttosi sabbadhi. 
   SambÈdhapaÔipannosmi, tassa me saraÓaÑ bhavÈti. 

 Atha kho BhagavÈ CandimaÑ devaputtaÑ Èrabbha RÈhuÑ asurindaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   TathÈgataÑ ArahantaÑ, CandimÈ saraÓaÑ gato. 
   RÈhu candaÑ pamuÒcassu, BuddhÈ lokÈnukampakÈti. 

 Atha kho RÈhu asurindo CandimaÑ devaputtaÑ muÒcitvÈ 
taramÈnar|po yena Vepacitti asurindo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
saÑviggo lomahaÔÔhajÈto ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho RÈhuÑ 
asurindaÑ Vepacitti asurindo gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   KiÑ nu santaramÈnova, RÈhu candaÑ pamuÒcasi. 
   SaÑviggar|po Ègamma, kiÑ nu bhÊtova tiÔÔhasÊti. 

   SattadhÈ me phale muddhÈ, jÊvanto na sukhaÑ labhe. 
   BuddhagÈthÈbhigÊtomhi, no ce muÒceyya Candimanti. 
 

10. S|riyasutta 

 91. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena S|riyo devaputto 
RÈhunÈ asurindena gahito hoti. Atha kho S|riyo devaputto BhagavantaÑ 
anussaramÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   Namo te Buddha vÊratthu, vippamuttosi sabbadhi. 
   SambÈdhapaÔipannosmi, tassa me saraÓaÑ bhavÈti. 

 Atha kho BhagavÈ S|riyaÑ devaputtaÑ Èrabbha RÈhuÑ asurindaÑ 
gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 
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   TathÈgataÑ ArahantaÑ, S|riyo saraÓaÑ gato. 
   RÈhu S|riyaÑ1 pamuÒcassu, BuddhÈ lokÈnukampakÈ. 

   Yo andhakÈre tamasi pabha~karo, 
   Verocano maÓÉalÊ uggatejo. 
   MÈ RÈhu gilÊ caramantalikkhe, 
   PajaÑ mamaÑ RÈhu pamuÒca S|riyanti. 

 Atha kho RÈhu asurindo S|riyaÑ devaputtaÑ muÒcitvÈ taramÈnar|po 
yena Vepacitti asurindo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ saÑviggo 
lomahaÔÔhajÈto ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho RÈhuÑ 
asurindaÑ Vepacitti asurindo gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   KiÑ nu santaramÈnova, RÈhu S|riyaÑ pamuÒcasi. 
   SaÑviggar|po Ègamma, kiÑ nu bhÊtova tiÔÔhasÊti. 

   SattadhÈ me phale muddhÈ, jÊvanto na sukhaÑ labhe. 
   BuddhagÈthÈbhigÊtomhi, no ce muÒceyya S|riyanti. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve KassapÈ ca MÈgho ca, MÈgadho DÈmali KÈmado. 
   PaÒcÈlacaÓÉo TÈyano, Candimas|riyena te dasÈti. 

_____  
 

2. AnÈthapiÓÉikavagga 
 

1. Candimasasutta 

 92. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho Candimaso2 devaputto abhikkantÈya 
rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SuriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. CandimÈso (Ka) 
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aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Candimaso devaputto Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   Te hi sotthiÑ gamissanti kacchevÈmakase magÈ. 
   JhÈnÈni upasampajja, ekodi nipakÈ satÈti. 

   Te hi pÈraÑ gamissanti, chetvÈ jÈlaÑva ambujo. 
   JhÈnÈni upasampajja, appamattÈ raÓaÒjahÈti. 
 

2. VeÓÉusutta 

 93. EkamantaÑ Ôhito kho VeÓÉu1 devaputto Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   SukhitÈva te2 manujÈ, SugataÑ payirupÈsiya. 
   YuÒjaÑ3 GotamasÈsane, appamattÈ nu sikkhareti. 

   Ye me pavutte siÔÔhipade4, (VeÓÉ|ti BhagavÈ) 
   Anusikkhanti jhÈyino. 
   KÈle te appamajjantÈ, 
   Na maccuvasagÈ siyunti. 
 

3. DÊghalaÔÔhisutta 

 94. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Atha kho DÊghalaÔÔhi devaputto abhikkantÈya 
rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ VeÄuvanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho DÊghalaÔÔhi devaputto Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   Bhikkhu siyÈ jhÈyÊ vimuttacitto, 
   Œka~khe ce hadayassÈnupattiÑ. 
   Lokassa ÒatvÈ udayabbayaÒca, 
   Sucetaso anissito tadÈnisaÑsoti. 
______________________________________________________________ 
 1. VeÓhu (SÊ) 2. SukhitÈ vata te (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 3. Yujja (SÊ), yuÒja (SyÈ, KaÑ, I) 4. Satthipade (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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4. Nandanasutta 

 95. EkamantaÑ Ôhito kho Nandano devaputto BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   PucchÈmi taÑ Gotama bh|ripaÒÒa, 
   AnÈvaÔaÑ Bhagavato ÒÈÓadassanaÑ. 
   KathaÑvidhaÑ sÊlavantaÑ vadanti, 
   KathaÑvidhaÑ paÒÒavantaÑ vadanti. 
   KathaÑvidho dukkhamaticca iriyati, 
   KathaÑvidhaÑ devatÈ p|jayantÊti. 

   Yo sÊlavÈ paÒÒavÈ bhÈvitatto, 
   SamÈhito jhÈnarato satÊmÈ. 
   Sabbassa sokÈ vigatÈ pahÊnÈ, 
   KhÊÓÈsavo antimadehadhÈrÊ. 

   TathÈvidhaÑ sÊlavantaÑ vadanti, 
   TathÈvidhaÑ paÒÒavantaÑ vadanti. 
   TathÈvidho dukkhamaticca iriyati, 
   TathÈvidhaÑ devatÈ p|jayantÊti. 
 

5. Candanasutta 

 96. EkamantaÑ Ôhito kho Candano devaputto BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “KathaÑsu1 tarati oghaÑ, rattindivamatandito. 
   AppatiÔÔhe anÈlambe, ko gambhÊre na sÊdatÊ”ti. 

   SabbadÈ sÊlasampanno, paÒÒavÈ susamÈhito. 
   ŒraddhavÊriyo pahitatto, oghaÑ tarati duttaraÑ. 

   Virato kÈmasaÒÒÈya, r|pasaÑyojanÈtigo. 
   NandÊrÈgaparikkhÊÓo, so gambhÊre na sÊdatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Kosudha (SÊ) 
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6. VÈsudattasutta 

 97. EkamantaÑ Ôhito kho VÈsudatto devaputto Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   “SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova1 matthake. 
   KÈmarÈgappahÈnÈya, sato bhikkhu paribbaje”ti. 

   SattiyÈ viya omaÔÔho, ÉayhamÈnova matthake. 
   SakkÈyadiÔÔhippahÈnÈya, sato bhikkhu paribbajeti. 
 

7. Subrahmasutta 

 98. EkamantaÑ Ôhito kho SubrahmÈ devaputto BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “NiccaÑ utrastamidaÑ cittaÑ, niccaÑ ubbiggamidaÑ2 mano. 
   Anuppannesu kicchesu3, atho uppatitesu ca. 
   Sace atthi anutrastaÑ, taÑ me akkhÈhi pucchito”ti. 

   NÈÒÒatra bojjhÈ tapasÈ4, nÈÒÒatrindriyasaÑvarÈ. 
   NÈÒÒatra sabbanissaggÈ, sotthiÑ passÈmi pÈÓinanti. 

 Idamavoca -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
 

8. Kakudhasutta 

 99. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈkete viharati 
AÒjanavane migadÈye. Atha kho Kakudho devaputto abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ AÒjanavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Kakudho devaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“nandasi samaÓÈ”ti. KiÑ laddhÈ Èvusoti. Tena hi samaÓa socasÊti. KiÑ 
jÊyittha Èvusoti. Tena hi samaÓa neva nandasi na ca5 socasÊti. EvamÈvusoti. 
______________________________________________________________ 
 1. �ayhamÈneva (sabbattha) 2. UbbiggidaÑ (MahÈsatipaÔÔhÈnasuttavaÓÓanÈyaÑ) 
 3. Kiccesu (bah|su) 4. Bojjha~gatapasÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  
 5. Neva (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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   Kacci tvaÑ anagho1 bhikkhu, kacci nandÊ2 na vijjati. 
   Kacci taÑ ekamÈsÊnaÑ, aratÊ nÈbhikÊratÊti. 

   Anagho ve ahaÑ yakkha, atho nandÊ na vijjati. 
   Atho maÑ ekamÈsÊnaÑ, aratÊ nÈbhikÊratÊti. 

   KathaÑ tvaÑ anagho bhikkhu, kathaÑ nandÊ na vijjati. 
   KathaÑ taÑ ekamÈsÊnaÑ, aratÊ nÈbhikÊratÊti. 

   AghajÈtassa ve nandÊ, nandÊjÈtassa ve aghaÑ. 
   AnandÊ anagho bhikkhu, evaÑ jÈnÈhi Èvusoti. 

   CirassaÑ vata passÈmi, brÈhmaÓaÑ parinibbutaÑ. 
   AnandiÑ anaghaÑ bhikkhuÑ, tiÓÓaÑ loke visattikanti. 
 

9. Uttarasutta 

 100. RÈjagahanidÈnaÑ. EkamantaÑ Ôhito kho Uttaro devaputto 
Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “UpanÊyati jÊvitamappamÈyu, 
   Jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ. 
   EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
   PuÒÒÈni kayirÈtha sukhÈvahÈnÊ”ti. 

   UpanÊyati jÊvitamappamÈyu, 
   jar|panÊtassa na santi tÈÓÈ. 
   EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
   lokÈmisaÑ pajahe santipekkhoti. 
 

10. AnÈthapiÓÉikasutta 

 101. EkamantaÑ Ôhito kho AnÈthapiÓÉiko devaputto Bhagavato santike 
imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ, isisaÑghanisevitaÑ. 
   ŒvutthaÑ DhammarÈjena, pÊtisaÒjananaÑ mama. 
______________________________________________________________ 
 1. Anigho (sabbattha) 2. Nandi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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   KammaÑ vijjÈ ca dhammo ca, sÊlaÑ jÊvitamuttamaÑ. 
   Etena maccÈ sujjhanti, na gottena dhanena vÈ. 

   TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 
   Yoniso vicine dhammaÑ, evaÑ tattha visujjhati. 

   SÈriputtova paÒÒÈya, sÊlena upasamena ca. 
   Yopi pÈra~gato bhikkhu, etÈvaparamo siyÈ”ti. 

 Idamavoca AnÈthapiÓÉiko devaputto idaÑ vatvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyi. 

 Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi “imaÑ 
bhikkhave rattiÑ aÒÒataro devaputto abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo 
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
bhikkhave so devaputto mama santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   ‘IdaÑ hi taÑ JetavanaÑ, isisaÑghanisevitaÑ. 
   ŒvutthaÑ DhammarÈjena, pÊtisaÒjananaÑ mama. 

   KammaÑ vijjÈ ca dhammo ca, sÊlaÑ jÊvitamuttamaÑ. 
   Etena maccÈ sujjhanti, na gottena dhanena vÈ. 

   TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 
   Yoniso vicine dhammaÑ, evaÑ tattha visujjhati. 

   SÈriputtova paÒÒÈya, sÊlena upasamena ca. 
   Yopi pÈra~gato bhikkhu, etÈvaparamo siyÈ’ti. 

 Idamavoca bhikkhave so devaputto idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “so hi n|na bhante 
AnÈthapiÓÉiko devaputto bhavissati, AnÈthapiÓÉiko gahapati Èyasmante 
SÈriputte abhippasanno ahosi” ti. SÈdhu 
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sÈdhu Œnanda, yÈvatakaÑ kho Œnanda takkÈya pattabbaÑ, anuppattaÑ taÑ 
tayÈ, AnÈthapiÓÉiko hi so Œnanda devaputtoti. 
 

AnÈthapiÓÉikavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Candimaso1 ca VeÓÉu2 ca, DÊghalaÔÔhi ca Nandano. 
   Candano VÈsudatto ca, SubrahmÈ Kakudhena ca. 
   Uttaro navamo vutto, dasamo AnÈthapiÓÉikoti. 

_____ 
 

3. NÈnÈtitthiyavagga 
 

1. Sivasutta 

 102. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Sivo devaputto abhikkantÈya 
rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Sivo devaputto Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo 
abhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, seyyo hoti na pÈpiyo. 

   Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, paÒÒÈ labbhati nÈÒÒato. 

   Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sokamajjhe na socati. 

   Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, ÒÈtimajjhe virocati. 
______________________________________________________________ 
 1. CandimÈso (I, Ka) 2. VeÓhu (SÊ, Ka)  
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   Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sattÈ gacchanti suggatiÑ. 

   Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sattÈ tiÔÔhanti sÈtatan”ti. 

 Atha kho BhagavÈ SivaÑ devaputtaÑ gÈthÈya paccabhÈsi– 

   “Sabbhireva samÈsetha, sabbhi kubbetha santhavaÑ. 
   SataÑ saddhammamaÒÒÈya, sabbadukkhÈ pamuccatÊ”ti. 
 

2. Khemasutta 

 103. EkamantaÑ Ôhito kho Khemo devaputto Bhagavato santike imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Caranti bÈlÈ dummedhÈ, amitteneva attanÈ. 
   KarontÈ pÈpakaÑ kammaÑ, yaÑ hoti kaÔukapphalaÑ. 

   Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu, yaÑ katvÈ anutappati. 
   Yassa assumukho rodaÑ, vipÈkaÑ paÔisevati. 

   TaÒca kammaÑ kataÑ sÈdhu, yaÑ katvÈ nÈnutappati. 
   Yassa patÊto sumano, vipÈkaÑ paÔisevati.  

   PaÔikacceva1 taÑ kayirÈ, yaÑ jaÒÒÈ hitamattano. 
   Na sÈkaÔikacintÈya, mantÈ dhÊro parakkame. 

   YathÈ sÈkaÔiko maÔÔhaÑ2, samaÑ hitvÈ mahÈpathaÑ. 
   VisamaÑ maggamÈruyha, akkhacchinnova jhÈyati. 

   EvaÑ dhammÈ appakkamma, adhammamanuvattiya. 
   Mando maccumukhaÑ patto, akkhacchinnova jhÈyatÊ”ti. 
 

3. SerÊsutta 

 104. EkamantaÑ Ôhito kho SerÊ devaputto BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔigacceva (SÊ) 2. PanthaÑ (SÊ), pasatthaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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   “AnnamevÈbhinandanti, ubhaye devamÈnusÈ. 
   Atha ko nÈma so yakkho, yaÑ annaÑ nÈbhinandatÊ”ti. 

   Ye naÑ dadanti saddhÈya, vippasannena cetasÈ. 
   Tameva annaÑ bhajati, asmiÑ loke paramhi ca. 

   TasmÈ vineyya maccheraÑ, dajjÈ dÈnaÑ malÈbhibh|. 
   PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinanti. 

 AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvasubhÈsitamidaÑ bhante 
BhagavatÈ– 

   “Ye naÑ dadanti saddhÈya, vippasannena cetasÈ. 
   Tameva annaÑ bhajati, asmiÑ loke paramhi ca. 

   TasmÈ vineyya maccheraÑ, dajjÈ dÈnaÑ malÈbhibh|. 
   PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinan”ti. 

 Bh|tapubbÈhaÑ bhante SirÊ1 nÈma rÈjÈ ahosiÑ dÈyako dÈnapati dÈnassa 
vaÓÓavÈdÊ, tassa mayhaÑ bhante cat|su dvÈresu dÈnaÑ dÊyittha samaÓa 
brÈhmaÓa kapaÓaddhika vanibbaka yÈcakÈnaÑ. Atha kho maÑ bhante 
itthÈgÈraÑ upasa~kamitvÈ etadavoca2 “devassa kho3 dÈnaÑ dÊyati, 
amhÈkaÑ dÈnaÑ na dÊyati. SÈdhu mayampi devaÑ nissÈya dÈnÈni 
dadeyyÈma, puÒÒÈni kareyyÈmÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ahaÑ 
khosmi dÈyako dÈnapati dÈnassa vaÓÓavÈdÊ, ‘dÈnaÑ dassÈmÈ’ti vadante 
kinti vadeyyan”ti. So khvÈhaÑ bhante paÔhamaÑ dvÈraÑ itthÈgÈrassa 
adÈsiÑ. Tattha itthÈgÈrassa dÈnaÑ dÊyittha, mama dÈnaÑ paÔikkami. 

 Atha kho maÑ bhante khattiyÈ anuyantÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ 
“devassa kho dÈnaÑ dÊyati, itthÈgÈrassa dÈnaÑ dÊyati, amhÈkaÑ dÈnaÑ na 
dÊyati. SÈdhu mayampi devaÑ nissÈya dÈnÈni dadeyyÈma, puÒÒÈni 
kareyyÈmÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ahaÑ khosmi dÈyako 
dÈnapati dÈnassa vaÓÓavÈdÊ, ‘dÈnaÑ dassÈmÈ’ti vadante kinti 
______________________________________________________________ 
 1. SerÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ItthÈgÈrÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ (Ka) 
 3. Devasseva kho (Ka-SÊ) 
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vadeyyan”ti. So khvÈhaÑ bhante dutiyaÑ dvÈraÑ khattiyÈnaÑ anuyantÈnaÑ 
adÈsiÑ. Tattha khattiyÈnaÑ anuyantÈnaÑ dÈnaÑ dÊyittha, mama dÈnaÑ 
paÔikkami. 

 Atha kho maÑ bhante balakÈyo upasa~kamitvÈ etadavoca “devassa kho 
dÈnaÑ dÊyati, itthÈgÈrassa dÈnaÑ dÊyati, khattiyÈnaÑ anuyantÈnaÑ dÈnaÑ 
dÊyati, amhÈkaÑ dÈnaÑ na dÊyati. SÈdhu mayampi devaÑ nissÈya dÈnÈni 
dadeyyÈma, puÒÒÈni kareyyÈmÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ahaÑ 
khosmi dÈyako dÈnapati dÈnassa vaÓÓavÈdÊ, ‘dÈnaÑ dassÈmÈ’ti vadante 
kinti vadeyyan”ti. So khvÈhaÑ bhante tatiyaÑ dvÈraÑ balakÈyassa adÈsiÑ. 
Tattha balakÈyassa dÈnaÑ dÊyittha, mama dÈnaÑ paÔikkami. 

 Atha kho maÑ bhante brÈhmaÓagahapatikÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ 
“devassa kho dÈnaÑ dÊyati, itthÈgÈrassa dÈnaÑ dÊyati, khattiyÈnaÑ 
anuyantÈnaÑ dÈnaÑ dÊyati, balakÈyassa dÈnaÑ dÊyati, amhÈkaÑ dÈnaÑ na 
dÊyati. SÈdhu mayampi devaÑ nissÈya dÈnÈni dadeyyÈma, puÒÒÈni 
kareyyÈmÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ahaÑ khosmi dÈyako 
dÈnapati dÈnassa vaÓÓavÈdÊ, ‘dÈnaÑ dassÈmÈ’ti vadante kinti vadeyyan”ti. 
So khvÈhaÑ bhante catutthaÑ dvÈraÑ brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ adÈsiÑ. 
Tattha brÈhmaÓagahapatikÈnaÑ dÈnaÑ dÊyittha, mama dÈnaÑ paÔikkami. 

 Atha kho maÑ bhante purisÈ upasa~kamitvÈ etadavocuÑ “na kho dÈni 
devassa koci dÈnaÑ dÊyatÊ”ti. EvaÑ vuttÈhaÑ bhante te purise etadavocaÑ 
“tena hi bhaÓe yo bÈhiresu janapadesu Èyo saÒjÈyati, tato upaÉÉhaÑ 
antepure pavesetha, upaÉÉhaÑ tattheva dÈnaÑ detha 
samaÓabrÈhmaÓakapaÓaddhikavanibbakayÈcakÈnan”ti. So khvÈhaÑ bhante 
evaÑ dÊgharattaÑ katÈnaÑ puÒÒÈnaÑ evaÑ dÊgharattaÑ katÈnaÑ 
kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pariyantaÑ nÈdhigacchÈmi “ettakaÑ puÒÒan”ti vÈ 
“ettako puÒÒavipÈko”ti vÈ “ettakaÑ sagge ÔhÈtabban”ti vÈti. AcchariyaÑ 
bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvasubhÈsitamidaÑ bhante BhagavatÈ– 

   “Ye naÑ dadanti saddhÈya, vippasannena cetasÈ. 
   Tameva annaÑ bhajati, asmiÑ loke paramhi ca. 

   TasmÈ vineyya maccheraÑ, dajjÈ dÈnaÑ malÈbhibh|. 
   PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinan”ti. 
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4. GhaÔÊkÈrasutta 

 105. EkamantaÑ Ôhito kho GhaÔÊkÈro devaputto Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “AvihaÑ upapannÈse, vimuttÈ satta bhikkhavo. 
   RÈgadosaparikkhÊÓÈ, tiÓÓÈ loke visattikan”ti. 

   Ke ca te ataruÑ pa~kaÑ, maccudheyyaÑ suduttaraÑ. 
   Ke hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, dibbayogaÑ upaccagunti. 

   Upako PalagaÓÉo1 ca, PukkusÈti ca te tayo. 
   Bhaddiyo KhaÓÉadevo ca, BÈhuraggi ca Sa~giyo2. 
   Te hitvÈ mÈnusaÑ dehaÑ, dibbayogaÑ upaccagunti. 

   KusalÊ bhÈsasÊ tesaÑ, mÈrapÈsappahÈyinaÑ. 
   Kassa te dhammamaÒÒÈya, acchiduÑ bhavabandhananti. 

   Na aÒÒatra BhagavatÈ, nÈÒÒatra tava sÈsanÈ. 
   Yassa te dhammamaÒÒÈya, acchiduÑ bhavabandhanaÑ. 

   Yattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati. 
   TaÑ te dhammaÑ idhaÒÒÈya, acchiduÑ bhavabandhananti.  

   GambhÊraÑ bhÈsasÊ vÈcaÑ, dubbijÈnaÑ sudubbudhaÑ. 
   Kassa tvaÑ dhammamaÒÒÈya, vÈcaÑ bhÈsasi Êdisanti. 

   KumbhakÈro pure ÈsiÑ, VekaÄi~ge GhaÔÊkaro. 
   MÈtÈpettibharo ÈsiÑ, Kassapassa upÈsako. 

   Virato methunÈ dhammÈ, brahmacÈrÊ nirÈmiso. 
   AhuvÈ te sagÈmeyyo, ahuvÈ te pure sakhÈ. 

   Sohamete pajÈnÈmi, vimutte satta bhikkhavo. 
   RÈgadosaparikkhÊÓe, tiÓÓe loke visattikanti. 

   EvametaÑ tadÈ Èsi, yathÈ bhÈsasi bhaggava. 
   KumbhakÈro pure Èsi, VekaÄi~ge GhaÔÊkaro. 
______________________________________________________________ 
 1. PhalagaÓÉo (Ka) 2. BÈhudantÊ ca pi~giyo (SÊ, SyÈ) 
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   MÈtÈpettibharo Èsi, Kassapassa upÈsako. 
   Virato methunÈ dhammÈ, brahmacÈrÊ nirÈmiso. 
   AhuvÈ me sagÈmeyyo, ahuvÈ me pure sakhÈti. 

   EvametaÑ purÈÓÈnaÑ, sahÈyÈnaÑ ahu sa~gamo. 
   UbhinnaÑ bhÈvitattÈnaÑ, sarÊrantimadhÈrinanti. 
 

5. Jantusutta 

 106. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ sambahulÈ bhikkh| Kosalesu 
viharanti Himavantapasse araÒÒakuÔikÈya uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ mukharÈ 
vikiÓÓavÈcÈ muÔÔhassatino asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ 
pÈkatindriyÈ. 

 Atha kho Jantu devaputto tadahuposathe pannarase yena te bhikkh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “SukhajÊvino pure ÈsuÑ, bhikkh| GotamasÈvakÈ. 
   AnicchÈ piÓÉamesanÈ1, anicchÈ sayanÈsanaÑ. 
   Loke aniccataÑ ÒatvÈ, dukkhassantaÑ akaÑsu te. 

   DupposaÑ katvÈ attÈnaÑ, gÈme gÈmaÓikÈ viya. 
   BhutvÈ bhutvÈ nipajjanti, parÈgÈresu mucchitÈ. 

   Sa~ghassa aÒjaliÑ katvÈ, idhekacce vadÈmahaÑ2. 
   ApaviddhÈ anÈthÈ te, yathÈ petÈ tatheva te3. 

   Ye kho pamattÈ viharanti, te me sandhÈya bhÈsitaÑ. 
   Ye appamattÈ viharanti, namo tesaÑ karomahan”ti. 
 

6. Rohitassasutta 

 107. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ Ôhito kho Rohitasso devaputto 
BhagavantaÑ etadavoca “yattha nu kho bhante na jÈyati na jÊyati na mÊyati4 
na cavati na upapajjati, sakkÈ nu kho so bhante gamanena 
______________________________________________________________ 
 1. PiÓÉamesÈnÈ (?) 2. VandÈmahaÑ (Ka) 
 3. Tatheva ca (SÊ) 4. Na jiyyati na miyyati (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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lokassa anto ÒÈtuÑ vÈ daÔÔhuÑ vÈ pÈpuÓituÑ vÈ”ti. Yattha kho Èvuso na 
jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati, nÈhaÑ taÑ gamanena 
lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyanti vadÈmÊti. 

 AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvasubhÈsitamidaÑ bhante 
BhagavatÈ “yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na 
upapajjati, nÈhaÑ taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ 
patteyyanti vadÈmÊ”ti. 

 Bh|tapubbÈhaÑ bhante Rohitasso nÈma isi ahosiÑ bhojaputto iddhimÈ 
vehÈsa~gamo. Tassa mayhaÑ bhante evar|po javo ahosi–seyyathÈpi nÈma 
daÄhadhammÈ1 dhanuggaho susikkhito katahattho katayoggo kat|pÈsano 
lahukena asanena appakasireneva tiriyaÑ tÈlacchÈyaÑ atipÈteyya. Tassa 
mayhaÑ bhante evar|po padavÊtihÈro ahosi–seyyathÈpi nÈma puratthimÈ 
samuddÈ pacchimo samuddo. Tassa mayhaÑ bhante evar|paÑ icchÈgataÑ 
uppajji “ahaÑ gamanena lokassa antaÑ pÈpuÓissÈmÊ”ti. So khvÈhaÑ bhante 
evar|pena javena samannÈgato evar|pena ca padavÊtihÈrena, aÒÒatreva asita 
pÊtakhÈyita sÈyitÈ aÒÒatra uccÈra passÈva kammÈ aÒÒatra 
niddÈkilamathapaÔivinodanÈ vassasatÈyuko vassasatajÊvÊ vassasataÑ gantvÈ 
appatvÈva lokassa antaÑ antarÈva kÈla~kato. 

 AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈvasubhÈsitamidaÑ bhante 
BhagavatÈ “yattha kho Èvuso na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na 
upapajjati, nÈhaÑ taÑ gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ 
patteyyanti vadÈmÊ”ti. 

 Na kho panÈhaÑ Èvuso appatvÈ lokassa antaÑ dukkhassa antakiriyaÑ 
vadÈmi, api ca khvÈhaÑ Èvuso imasmiÑyeva byÈmamatte kaÄevare 
sasaÒÒimhi samanake lokaÒca paÒÒapemi lokasamudayaÒca lokanirodhaÒca 
lokanirodhagÈminiÒca paÔipadanti. 

   Gamanena na pattabbo, lokassanto kudÈcanaÑ. 
   Na ca appatvÈ lokantaÑ, dukkhÈ atthi pamocanaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DaÄhadhammo (sabbattha) ®ÊkÈ ca MoggallÈnabyÈkaraÓaÑ ca oloketabbaÑ. 
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   TasmÈ have lokavid| sumedho. 
   Lokantag| vusitabrahmacariyo, 
   Lokassa antaÑ samitÈvi ÒatvÈ. 
   NÈsÊsati lokamimaÑ paraÒcÈti. 
 

7. Nandasutta 

 108. EkamantaÑ Ôhito kho Nando devaputto Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Accenti kÈlÈ tarayanti rattiyo, 
   VayoguÓÈ anupubbaÑ jahanti. 
   EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
   PuÒÒÈni kayirÈtha sukhÈvahÈnÊ”ti. 

   Accenti kÈlÈ tarayanti rattiyo, 
   VayoguÓÈ anupubbaÑ jahanti. 
   EtaÑ bhayaÑ maraÓe pekkhamÈno, 
   LokÈmisaÑ pajahe santipekkhoti. 
 

8. NandivisÈlasutta 

 109. EkamantaÑ Ôhito kho NandivisÈlo devaputto BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “CatucakkaÑ navadvÈraÑ, puÓÓaÑ lobhena saÑyutaÑ. 
   Pa~kajÈtaÑ mahÈvÊra, kathaÑ yÈtrÈ bhavissatÊ”ti. 

   ChetvÈ naddhiÑ varattaÒca, icchÈlobhaÒca pÈpakaÑ. 
   Sam|laÑ taÓhamabbuyha, evaÑ yÈtrÈ bhavissatÊti. 
 

9. Susimasutta 

 110. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca 
“tuyhampi no Œnanda SÈriputto ruccatÊ”ti. 
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 Kassa hi nÈma bhante abÈlassa aduÔÔhassa am|Ähassa avipallatthacittassa 

ÈyasmÈ SÈriputto na rucceyya, paÓÉito bhante ÈyasmÈ SÈriputto, mahÈpaÒÒo 

bhante ÈyasmÈ SÈriputto, puthupaÒÒo bhante ÈyasmÈ SÈriputto, hÈsapaÒÒo1 

bhante ÈyasmÈ SÈriputto, javanapaÒÒo bhante ÈyasmÈ SÈriputto, 

tikkhapaÒÒo bhante ÈyasmÈ SÈriputto, nibbedhikapaÒÒo bhante ÈyasmÈ 

SÈriputto, appiccho bhante ÈyasmÈ SÈriputto, santuÔÔho bhante ÈyasmÈ 

SÈriputto, pavivitto bhante ÈyasmÈ SÈriputto, asaÑsaÔÔho bhante ÈyasmÈ 

SÈriputto, ÈraddhavÊriyo bhante ÈyasmÈ SÈriputto, vattÈ bhante ÈyasmÈ 

SÈriputto, vacanakkhamo bhante ÈyasmÈ SÈriputto, codako bhante ÈyasmÈ 

SÈriputto, pÈpagarahÊ bhante ÈyasmÈ SÈriputto. Kassa hi nÈma bhante 

abÈlassa aduÔÔhassa am|Ähassa avipallatthacittassa ÈyasmÈ SÈriputto na 

rucceyyÈti. 

 EvametaÑ Œnanda, evametaÑ Œnanda, kassa hi nÈma Œnanda abÈlassa 

aduÔÔhassa am|Ähassa avipallatthacittassa SÈriputto na rucceyya, paÓÉito 

Œnanda SÈriputto, mahÈpaÒÒo Œnanda SÈriputto, puthupaÒÒo Œnanda 

SÈriputto, hÈsapaÒÒo Œnanda SÈriputto, javanapaÒÒo Œnanda SÈriputto, 

tikkhapaÒÒo Œnanda SÈriputto, nibbedhikapaÒÒo Œnanda SÈriputto, 

appiccho Œnanda SÈriputto, santuÔÔho Œnanda SÈriputto, pavivitto Œnanda 

SÈriputto, asaÑsaÔÔho Œnanda SÈriputto, ÈraddhavÊriyo Œnanda SÈriputto, 

vattÈ Œnanda SÈriputto, vacanakkhamo Œnanda SÈriputto, codako Œnanda 

SÈriputto, pÈpagarahÊ Œnanda SÈriputto. Kassa hi nÈma Œnanda abÈlassa 

aduÔÔhassa am|Ähassa avipallatthacittassa SÈriputto na rucceyyÈti. 

 Atha kho Susimo2 devaputto Èyasmato SÈriputtassa vaÓÓe bhaÒÒamÈne 

mahatiyÈ devaputtaparisÈya parivuto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 

upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 

Ôhito kho Susimo devaputto BhagavantaÑ etadavoca 

______________________________________________________________ 
 1. HÈsupaÒÒo (SÊ) 2. SusÊmo (SÊ) 
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“evametaÑ BhagavÈ, evametaÑ Sugata, kassa hi nÈma bhante abÈlassa 
aduÔÔhassa am|Ähassa avipallatthacittassa ÈyasmÈ SÈriputto na rucceyya, 
paÓÉito bhante ÈyasmÈ SÈriputto, mahÈpaÒÒo bhante, puthupaÒÒo bhante, 
hÈsapaÒÒo bhante, javanapaÒÒo bhante, tikkhapaÒÒo bhante, 
nibbedhikapaÒÒo bhante, appiccho bhante, santuÔÔho bhante, pavivitto 
bhante, asaÑsaÔÔho bhante, ÈraddhavÊriyo bhante, vattÈ bhante, 
vacanakkhamo bhante, codako bhante, pÈpagarahÊ bhante ÈyasmÈ SÈriputto. 
Kassa hi nÈma bhante abÈlassa aduÔÔhassa am|Ähassa avipallatthacittassa 
ÈyasmÈ SÈriputto na rucceyya. 

 Ahampi hi bhante yaÒÒadeva devaputtaparisaÑ upasa~kamiÑ, etadeva 
bahulaÑ saddaÑ suÓÈmi “paÓÉito ÈyasmÈ SÈriputto, mahÈpaÒÒo ÈyasmÈ, 
puthupaÒÒo ÈyasmÈ, hÈsapaÒÒo ÈyasmÈ, javanapaÒÒo ÈyasmÈ, tikkhapaÒÒo 
ÈyasmÈ, nibbedhikapaÒÒo ÈyasmÈ, appiccho ÈyasmÈ, santuÔÔho ÈyasmÈ, 
pavivitto ÈyasmÈ, asaÑsaÔÔho ÈyasmÈ, ÈraddhavÊriyo ÈyasmÈ, vattÈ ÈyasmÈ, 
vacanakkhamo ÈyasmÈ, codako ÈyasmÈ, pÈpagarahÊ ÈyasmÈ SÈriputto”ti. 
Kassa hi nÈma bhante abÈlassa aduÔÔhassa am|Ähassa avipallatthacittassa 
ÈyasmÈ SÈriputto na rucceyyÈti. 

 Atha kho Susimassa devaputtassa devaputtaparisÈ Èyasmato SÈriputtassa 
vaÓÓe bhaÒÒamÈne attamanÈ pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ uccÈvacÈ 
vaÓÓanibhÈ upadaÑseti, seyyathÈpi nÈma maÓi veÄuriyo subho jÈtimÈ 
aÔÔhaÑso suparikammakato paÓÉukambale nikkhitto bhÈsate ca tapate ca 
virocati ca, evamevaÑ Susimassa devaputtassa devaputtaparisÈ Èyasmato 
SÈriputtassa vaÓÓe bhaÒÒamÈne attamanÈ pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ 
uccÈvacÈ vaÓÓanibhÈ upadaÑseti. 

 SeyyÈthÈpi nÈma nikkhaÑ jambonadaÑ dakkha kammÈraputta 
ukkÈmukha sukusalasampahaÔÔhaÑ paÓÉukambale nikkhittaÑ bhÈsate ca 
tapate ca virocati ca, evamevaÑ Susimassa devaputtassa devaputtaparisÈ 
Èyasmato SÈriputtassa vaÓÓe bhaÒÒamÈne attamanÈ pamuditÈ 
pÊtisomanassajÈtÈ uccÈvacÈ vaÓÓanibhÈ upadaÑseti. 
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 SeyyathÈpi nÈma saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve rattiyÈ 
pacc|sasamayaÑ osadhitÈrakÈ bhÈsate ca tapate ca virocati ca, evamevaÑ 
Susimassa devaputtassa devaputtaparisÈ Èyasmato SÈriputtassa vaÓÓe 
bhaÒÒamÈne attamanÈ pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ uccÈvacÈ vaÓÓanibhÈ 
upadaÑseti. 

 SeyyathÈpi nÈma saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve Èdicco 
nabhaÑ abbhussakkamÈno 1 sabbaÑ ÈkÈsagataÑ tamagataÑ abhivihacca 
bhÈsate ca tapate ca virocati ca, evamevaÑ Susimassa devaputtassa 
devaputtaparisÈ Èyasmato SÈriputtassa vaÓÓe bhaÒÒamÈne attamanÈ 
pamuditÈ pÊtisomanassajÈtÈ uccÈvacÈ vaÓÓanibhÈ upadaÑseti. 

 Atha kho Susimo devaputto ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èrabbha Bhagavato 
santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “PaÓÉitoti samaÒÒÈto, SÈriputto akodhano. 
   Appiccho sorato danto, satthuvaÓÓÈbhato isÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èrabbha SusimaÑ 
devaputtaÑ gÈthÈya paccabhÈsi– 

   “PaÓÉitoti samaÒÒÈto, SÈriputto akodhano. 
   Appiccho sorato danto, kÈlaÑ ka~khati sudanto”2 ti. 
  

10. NÈnÈtitthiyasÈvakasutta 

 111. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Atha kho sambahulÈ nÈnÈtitthiyasÈvakÈ 
devaputtÈ Asamo ca Sahali3 ca NÊko4 ca ŒkoÔako ca Vegabbhari ca5 

MÈÓavagÈmiyo ca abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ 
VeÄuvanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AbbhussukkamÈno (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), abbhuggamamÈno (DÊ 2. 150 piÔÔhe) 
 2. KÈlaÑ ka~khati bhatako sudanto (SÊ), kÈlaÑ ka~khati bhÈvito 
 sudanto (SyÈ, KaÑ), kÈlaÑ ka~khati bhatiko sudanto (I) 
 3. SahalÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 4. Ni~ko (SÊ,I), niko (SyÈ, KaÑ) 5. VeÔambarÊ ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ Ôhito kho Asamo devaputto 
P|raÓaÑ KassapaÑ Èrabbha Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Idha chinditamÈrite, hatajÈnÊsu Kassapo. 
   Na pÈpaÑ samanupassati, puÒÒaÑ vÈ pana attano. 
   Sa ve vissÈsamÈcikkhi, SatthÈ arahati mÈnanan”ti. 

 Atha kho Sahali devaputto MakkhaliÑ GosÈlaÑ Èrabbha Bhagavato 
santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “TapojigucchÈya susaÑvutatto, 
   VÈcaÑ pahÈya kalahaÑ janena. 
   SamosavajjÈ virato saccavÈdÊ, 
   Na hi n|na tÈdisaÑ karoti1 pÈpan”ti. 

 Atha kho NÊko devaputto NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ2 Èrabbha Bhagavato 
santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “JegucchÊ nipako bhikkhu, cÈtuyÈmasusaÑvuto. 
   DiÔÔhaÑ sutaÒca ÈcikkhaÑ, na hi n|na kibbisÊ siyÈ”ti. 

  Atha kho ŒkoÔako devaputto nÈnÈtitthiye Èrabbha Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Pakudhako kÈtiyÈno NigaÓÔho, 
   Ye cÈpime Makkhalip|raÓÈse. 
   GaÓassa SatthÈro sÈmaÒÒappattÈ, 
   Na hi n|na te Sappurisehi d|re”ti. 

 Atha kho Vegabbhari devaputto ŒkoÔakaÑ devaputtaÑ gÈthÈya 
paccabhÈsi– 

   “SahÈcaritena3 chavo sigÈlo4, 
   Na kotthuko sÊhasamo kadÈci. 
   Naggo musÈvÈdÊ gaÓassa SatthÈ, 
   Sa~kassarÈcÈro na sataÑ sarikkho”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Na ha nuna tÈdÊ pakaroti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. NÈthaputtaÑ (SÊ) 
 3. SahÈravenÈpi (Ka-SÊ), sagÈravenÈpi (I) 4. Si~gÈlo (Ka) 
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 Atha kho mÈro pÈpimÈ VegabbhariÑ devaputtaÑ anvÈvisitvÈ 
Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “TapojigucchÈya ÈyuttÈ, pÈlayaÑ pavivekiyaÑ. 
   R|pe ca ye niviÔÔhÈse, devalokÈbhinandino. 
   Te ve sammÈnusÈsanti, paralokÈya mÈtiyÈ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ “mÈro ayaÑ pÈpimÈ” iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ 
gÈthÈya paccabhÈsi– 

   “Ye keci r|pÈ idha vÈ huraÑ vÈ, 
   Ye cantalikkhasmiÑ pabhÈsavaÓÓÈ. 
   Sabbeva te te namucippasatthÈ, 
   ŒmisaÑva macchÈnaÑ vadhÈya khittÈ”ti. 

 Atha kho MÈÓavagÈmiyo devaputto BhagavantaÑ Èrabbha Bhagavato 
santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Vipulo RÈjagahÊyÈnaÑ, giriseÔÔho pavuccati. 
   Seto HimavataÑ seÔÔho, Èdicco aghagÈminaÑ. 

   Samuddo udadhinaÑ seÔÔho, nakkhattÈnaÒca candimÈ1. 
   Sadevakassa lokassa, Buddho aggo pavuccatÊ”ti. 
 

NÈnÈtitthiyavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Sivo Khemo ca SerÊ ca, GhaÔÊ Jantu ca Rohito. 
   Nando NandivisÈlo ca, Susimo NÈnÈtitthiyena te dasÈti. 

 
 

DevaputtasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 
______________________________________________________________ 
 1. NakkhattÈnaÑva candimÈ (Ka) 

 



  

3. KosalasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. Daharasutta 

 112. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “bhavampi no 
Gotamo ‘anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho’ti paÔijÈnÈtÊ” ti. YaÑ 
hi taÑ mahÈrÈja sammÈ vadamÈno vadeyya “anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ 
abhisambuddho”ti, mameva1 taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya, ahaÑ hi 
mahÈrÈja anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti. 

 Yepi te bho Gotama samaÓabrÈhmaÓÈ sa~ghino gaÓino gaÓÈcariyÈ ÒÈtÈ 
yasassino titthakarÈ sÈdhusammatÈ bahujanassa. SeyyathidaÑ, P|raÓo 
Kassapo Makkhali GosÈlo NigaÓÔho NÈÔaputto SaÒcayo BelaÔÔhaputto 
Pakudho KaccÈyano Ajito Kesakambalo, tepi mayÈ “anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paÔijÈnÈthÈ”ti puÔÔhÈ samÈnÈ 
“anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti na paÔijÈnanti, kiÑ pana 
bhavaÑ Gotamo daharo ceva jÈtiyÈ, navo ca pabbajjÈyÈti. 

 CattÈro kho me mahÈrÈja “daharÈ”ti na uÒÒÈtabbÈ “daharÈ”ti na 
paribhotabbÈ. Katame cattÈro, khattiyo kho mahÈrÈja “daharo”ti na 
uÒÒÈtabbo “daharo”ti na paribhotabbo, urago kho mahÈrÈja “daharo”ti na 
uÒÒÈtabbo “daharo”ti na paribhotabbo, aggi kho mahÈrÈja “daharo”ti na 
uÒÒÈtabbo “daharo”ti na paribhotabbo, bhikkhu kho mahÈrÈja “daharo”ti na 
uÒÒÈtabbo “daharo”ti na paribhotabbo. Ime kho mahÈrÈja cattÈro “daharÈ”ti 
na uÒÒÈtabbÈ “daharÈ”ti na paribhotabbÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. MamaÑ (sabbattha) 
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 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   KhattiyaÑ jÈtisampannaÑ, abhijÈtaÑ yasassinaÑ. 
   “Daharo”ti nÈvajÈneyya, na naÑ paribhave naro. 

   ®hÈnaÑ hi so manujindo, rajjaÑ laddhÈna khattiyo. 
   So kuddho rÈjadaÓÉena, tasmiÑ pakkamate bhusaÑ. 
   TasmÈ taÑ parivajjeyya, rakkhaÑ jÊvitamattano. 

   GÈme vÈ yadi vÈ raÒÒe, yattha passe bhuja~gamaÑ. 
   “Daharo”ti nÈvajÈneyya, na naÑ paribhave naro. 

   UccÈvacehi vaÓÓehi, urago carati tejasÊ1. 
   So Èsajja ÉaÑse bÈlaÑ, naraÑ nÈriÑ ca ekadÈ. 
   TasmÈ taÑ parivajjeyya, rakkhaÑ jÊvitamattano. 

   Pah|tabhakkhaÑ JÈlinaÑ, pÈvakaÑ kaÓhavattaniÑ. 
   Daharoti nÈvajÈneyya, na naÑ paribhave naro. 

   LaddhÈ hi so upÈdÈnaÑ, mahÈ hutvÈna pÈvako. 
   So Èsajja Éahe2 bÈlaÑ, naraÑ nÈriÑ ca ekadÈ. 
   TasmÈ taÑ parivajjeyya, rakkhaÑ jÊvitamattano. 

   VanaÑ yadaggi Éahati3, pÈvako kaÓhavattanÊ. 
   JÈyanti tattha pÈrohÈ, ahorattÈnamaccaye. 

   YaÒca kho sÊlasampanno, bhikkhu Éahati tejasÈ. 
   Na tassa puttÈ pasavo, dÈyÈdÈ vindare dhanaÑ. 
   AnapaccÈ adÈyÈdÈ, tÈlÈvatth| bhavanti te. 

   TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano. 
   Bhuja~gamaÑ pÈvakaÒca, khattiyaÒca yasassinaÑ. 
   BhikkhuÒca sÊlasampannaÑ, sammadeva samÈcareti. 

 EvaÑ vutte rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bhante abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ4 
vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. TejasÈ (SÊ, Ka), tejasi (I, Ka) 2. Dahe 3. Dahati (Ka) 4. NikujjitaÑ (?)
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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 bhante BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

2. Purisasutta 

 113. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “kati 
nu kho bhante purisassa dhammÈ ajjhattaÑ uppajjamÈnÈ uppajjanti ahitÈya 
dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈyÈ”ti. 

 Tayo kho mahÈrÈja purisassa dhammÈ ajjhattaÑ uppajjamÈnÈ uppajjanti 
ahitÈya dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈya. Katame tayo, lobho kho mahÈrÈja 
purisassa dhammo ajjhattaÑ uppajjamÈno uppajjati ahitÈya dukkhÈya 
aphÈsuvihÈrÈya. Doso kho mahÈrÈja purisassa dhammo ajjhattaÑ 
uppajjamÈno uppajjati ahitÈya dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈya. Moho kho 
mahÈrÈja purisassa dhammo ajjhattaÑ uppajjamÈno uppajjati ahitÈya 
dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈya. Ime kho mahÈrÈja tayo purisassa dhammÈ 
ajjhattaÑ uppajjamÈnÈ uppajjanti ahitÈya dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈyÈti. 
Idamavoca -pa-. 

   Lobho doso ca moho ca, purisaÑ pÈpacetasaÑ. 
   HiÑsanti attasambh|tÈ, tacasÈraÑva samphalanti1. 
 

3. JarÈmaraÓasutta 

 114. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca “atthi nu kho bhante jÈtassa aÒÒatra jarÈmaraÓÈ”ti. 
Natthi kho mahÈrÈja jÈtassa aÒÒatra jarÈmaraÓÈ. Yepi te mahÈrÈja 
khattiyamahÈsÈlÈ aÉÉhÈ mahaddhanÈ mahÈbhogÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Sapphalanti (SyÈ, KaÑ) 
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pah|tajÈtar|parajatÈ pah|tavitt|pakaraÓÈ pah|tadhanadhaÒÒÈ, tesampi 
jÈtÈnaÑ natthi aÒÒatra jarÈmaraÓÈ. Yepi te mahÈrÈja brÈhmaÓamahÈsÈlÈ 
-pa- gahapatimahÈsÈlÈ aÉÉhÈ mahaddhanÈ mahÈbhogÈ pah|tajÈtar|parajatÈ 
pah|tavitt|pakaraÓÈ pah|tadhanadhaÒÒÈ, tesampi jÈtÈnaÑ natthi aÒÒatra 
jarÈmaraÓÈ. Yepi te mahÈrÈja bhikkh| arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto 
katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ 
sammadaÒÒÈvimuttÈ, tesaÑpÈyaÑ kÈyo bhedanadhammo 
nikkhepanadhammoti. Idamavoca -pa-. 

  JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ, atho sarÊrampi jaraÑ upeti.  
  SataÒca dhammo na jaraÑ upeti, santo have sabbhi pavedayantÊti. 
 

4. Piyasutta 

 115. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca–idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa 
evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “kesaÑ nu kho piyo attÈ kesaÑ appiyo 
attÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ye kho keci kÈyena duccaritaÑ 
caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, manasÈ duccaritaÑ caranti, tesaÑ appiyo 
attÈ. KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ ‘piyo no attÈ’ti. Atha kho tesaÑ appiyo 
attÈ. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi appiyo appiyassa kareyya, taÑ te attanÈva 
attano karonti. TasmÈ tesaÑ appiyo attÈ. Ye ca kho keci kÈyena sucaritaÑ 
caranti, vÈcÈya sucaritaÑ caranti, manasÈ sucaritaÑ caranti, tesaÑ piyo attÈ. 
KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ ‘appiyo no attÈ’ti. Atha kho tesaÑ piyo attÈ. 
TaÑ kissa hetu, yaÑ hi piyo piyassa kareyya, taÑ te attanÈva attano karonti. 
TasmÈ tesaÑ piyo attÈ”ti. 

 EvametaÑ mahÈrÈja evametaÑ mahÈrÈja, ye hi keci mahÈrÈja kÈyena 
duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, manasÈ duccaritaÑ caranti, 
tesaÑ appiyo attÈ. KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ “piyo no attÈ”ti. Atha kho 
tesaÑ appiyo attÈ. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi mahÈrÈja appiyo appiyassa 
kareyya, taÑ te attanÈva attano karonti. TasmÈ tesaÑ appiyo attÈ. Ye ca kho 
keci mahÈrÈja 
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kÈyena sucaritaÑ caranti, vÈcÈya sucaritaÑ caranti, manasÈ sucaritaÑ 
caranti, tesaÑ piyo attÈ. KiÒcÈpi te evaÑ vadeyyuÑ “appiyo no attÈ”ti. Atha 
kho tesaÑ piyo attÈ. TaÑ kissa hetu, yaÑ hi mahÈrÈja piyo piyassa kareyya, 
taÑ te attanÈva attano karonti. TasmÈ tesaÑ piyo attÈti. Idamavoca -pa-. 

   AttÈnaÒce piyaÑ jaÒÒÈ, na naÑ pÈpena saÑyuje. 
   Na hi taÑ sulabhaÑ hoti, sukhaÑ dukkaÔakÈrinÈ. 

   AntakenÈdhipannassa, jahato mÈnusaÑ bhavaÑ. 
   KiÑ hi tassa sakaÑ hoti, kiÒca ÈdÈya gacchati.  
   KiÒcassa anugaÑ hoti, chÈyÈva anapÈyinÊ1. 

   Ubho puÒÒaÒca pÈpaÒca, yaÑ macco kurute idha. 
   TaÑ hi tassa sakaÑ hoti, taÒca2 ÈdÈya gacchati. 
   TaÒcassa3 anugaÑ hoti, chÈyÈva anapÈyinÊ. 

   TasmÈ kareyya kalyÈÓaÑ, nicayaÑ samparÈyikaÑ. 
   PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinanti. 
 

5. Attarakkhitasutta 

 116. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca–idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa 
evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “kesaÑ nu kho rakkhito attÈ kesaÑ 
arakkhito attÈ”ti. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi “ye kho keci kÈyena 
duccaritaÑ caranti, vÈcÈya duccaritaÑ caranti, manasÈ duccaritaÑ caranti, 
tesaÑ arakkhito attÈ. KiÒcÈpi te hatthikÈyo vÈ rakkheyya, assakÈyo vÈ 
rakkheyya, rathakÈyo vÈ rakkheyya, pattikÈyo vÈ rakkheyya, atha kho tesaÑ 
arakkhito attÈ. TaÑ kissa hetu, bÈhirÈ hesÈ rakkhÈ, nesÈ rakkhÈ ajjhattikÈ, 
tasmÈ tesaÑ arakkhito attÈ. Ye ca kho keci kÈyena sucaritaÑ caranti, vÈcÈya 
sucaritaÑ caranti, manasÈ sucaritaÑ caranti, tesaÑ rakkhito attÈ. KiÒcÈpi te 
neva hatthikÈyo rakkheyya, na assakÈyo rakkheyya, na rathakÈyo 
______________________________________________________________ 
 1. AnupÈyinÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. TaÑva (?) 3. TaÑvassa (?) 
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rakkheyya, na pattikÈyo rakkheyya, atha kho tesaÑ rakkhito attÈ. TaÑ kissa 
hetu, ajjhattikÈ hesÈ rakkhÈ, nesÈ rakkhÈ bÈhirÈ, tasmÈ tesaÑ rakkhito 
attÈ”ti. 

 EvametaÑ mahÈrÈja evametaÑ mahÈrÈja, ye hi keci mahÈrÈja kÈyena 
duccaritaÑ caranti -pa- tesaÑ arakkhito attÈ. TaÑ kissa hetu, bÈhirÈ hesÈ 
mahÈrÈja rakkhÈ, nesÈ rakkhÈ ajjhattikÈ, tasmÈ tesaÑ arakkhito attÈ. Ye ca 
kho keci mahÈrÈja kÈyena sucaritaÑ caranti, vÈcÈya sucaritaÑ caranti, 
manasÈ sucaritaÑ caranti, tesaÑ rakkhito attÈ. KiÒcÈpi te neva hatthikÈyo 
rakkheyya, na assakÈyo rakkheyya, na rathakÈyo rakkheyya, na pattikÈyo 
rakkheyya, atha kho tesaÑ rakkhito attÈ. TaÑ kissa hetu, ajjhattikÈ hesÈ 
mahÈrÈja rakkhÈ, nesÈ rakkhÈ bÈhirÈ, tasmÈ tesaÑ rakkhito attÈti. 
Idamavoca -pa-. 

   KÈyena saÑvaro sÈdhu, sÈdhu vÈcÈya saÑvaro. 
   ManasÈ saÑvaro sÈdhu, sÈdhu sabbattha saÑvaro. 
   Sabbattha saÑvuto lajjÊ, rakkhitoti pavuccatÊti. 
 

6. Appakasutta 

 117. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca “idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa 
evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi ‘appakÈ te sattÈ lokasmiÑ, ye uÄÈre uÄÈre 
bhoge labhitvÈ na ceva majjanti na ca pamajjanti, na ca kÈmesu gedhaÑ 
Èpajjanti, na ca sattesu vippaÔipajjanti. Atha kho eteva bahutarÈ sattÈ 
lokasmiÑ, ye uÄÈre uÄÈre bhoge labhitvÈ majjanti ceva pamajjanti ca, 
kÈmesu ca gedhaÑ Èpajjanti, sattesu ca vippaÔipajjantÊ’ti”. 

 EvametaÑ mahÈrÈja evametaÑ mahÈrÈja, appakÈ te mahÈrÈja sattÈ 
lokasmiÑ, ye uÄÈre uÄÈre bhoge labhitvÈ na ceva majjanti na ca pamajjanti, 
na ca kÈmesu gedhaÑ Èpajjanti, na ca sattesu vippaÔipajjanti. Atha kho eteva 
bahutarÈ sattÈ lokasmiÑ, ye uÄÈre uÄÈre bhoge 
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labhitvÈ majjanti ceva pamajjanti ca, kÈmesu ca gedhaÑ Èpajjanti, sattesu ca 
vippaÔipajjantÊti. Idamavoca -pa-. 

   SÈrattÈ kÈmabhogesu, giddhÈ kÈmesu mucchitÈ. 
   AtisÈraÑ na bujjhanti, migÈ k|ÔaÑva oÉÉitaÑ. 
   PacchÈ’saÑ kaÔukaÑ hoti, vipÈko hissa pÈpakoti. 
 

7. AÉÉakaraÓasutta 

 118. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante aÉÉakaraÓe1 nisinno passÈmi 
khattiyamahÈsÈlepi brÈhmaÓamahÈsÈlepi gahapatimahÈsÈlepi aÉÉhe 
mahaddhane mahÈbhoge pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe 
pah|tadhanadhaÒÒe kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ 
sampajÈnamusÈ bhÈsante. Tassa mayhaÑ bhante etadahosi ‘alaÑ dÈni me 
aÉÉakaraÓena, bhadramukho dÈni aÉÉakaraÓena paÒÒÈyissatÊ’ti”. 

 (EvametaÑ mahÈrÈja evametaÑ mahÈrÈja,)2 yepi te mahÈrÈja 
khattiyamahÈsÈlÈ brÈhmaÓamahÈsÈlÈ gahapatimahÈsÈlÈ aÉÉhÈ mahaddhanÈ 
mahÈbhogÈ pah|tajÈtar|parajatÈ pah|tavitt|pakaraÓÈ pah|tadhanadhaÒÒÈ 
kÈmahetu kÈmanidÈnaÑ kÈmÈdhikaraÓaÑ sampajÈnamusÈ bhÈsanti, tesaÑ 
taÑ bhavissati dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈyÈti. Idamavoca -pa-. 

   SÈrattÈ kÈmabhogesu, giddhÈ kÈmesu mucchitÈ. 
   AtisÈraÑ na bujjhanti, macchÈ khippaÑva oÉÉitaÑ. 
   PacchÈ’saÑ kaÔukaÑ hoti, vipÈko hissa pÈpakoti. 
 

8. MallikÈsutta 

 119. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
MallikÈya deviyÈ saddhiÑ uparipÈsÈdavaragato hoti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo MallikaÑ deviÑ etadavoca “atthi nu kho te Mallike kocaÒÒo attanÈ 
piyataro”ti. Natthi kho me mahÈrÈja kocaÒÒo attanÈ piyataro. TuyhaÑ pana 
mahÈrÈja 
______________________________________________________________ 
 1. AtthakaraÓe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. (  ) SÊ-I-potthakesu natthi. 

 



 3. KosalasaÑyutta 75 

atthaÒÒo koci attanÈ piyataroti. Mayhampi kho Mallike natthaÒÒo koci 
attanÈ piyataroti. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo pÈsÈdÈ orohitvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca 
“idhÈhaÑ bhante MallikÈya deviyÈ saddhiÑ uparipÈsÈdavaragato MallikaÑ 
deviÑ etadavocaÑ ‘atthi nu kho te Mallike kocaÒÒo attanÈ piyataro’ti. 
EvaÑ vutte bhante MallikÈ devÊ maÑ etadavoca ‘natthi kho me mahÈrÈja 
kocaÒÒo attanÈ piyataro. TuyhaÑ pana mahÈrÈja atthaÒÒo koci attanÈ 
piyataro’ti. EvaÑ vuttÈhaÑ bhante MallikaÑ deviÑ etadavocaÑ ‘mayhampi 
kho Mallike natthaÒÒo koci attanÈ piyataro’ti”. 

 Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

    “SabbÈ disÈ anuparigamma cetasÈ, 
    NevajjhagÈ piyataramattanÈ kvaci. 
    EvaÑ piyo puthu attÈ paresaÑ, 
    TasmÈ na hiÑse paramattakÈmo”ti. 
 

9. YaÒÒasutta 

 120. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa mahÈyaÒÒo paccupaÔÔhito hoti, paÒca ca usabhasatÈni paÒca ca 
vacchatarasatÈni paÒca ca vacchatarisatÈni paÒca ca ajasatÈni paÒca ca 
urabbhasatÈni th|Ó|panÊtÈni honti yaÒÒatthÈya. Yepissa te honti dÈsÈti vÈ 
pessÈti vÈ kammakarÈti vÈ, tepi daÓÉatajjitÈ bhayatajjitÈ assumukhÈ 
rudamÈnÈ parikammÈni karonti. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisiÑsu, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“idha bhante raÒÒo Pasenadissa Kosalassa mahÈyaÒÒo 
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paccupaÔÔhito hoti, paÒca ca usabhasatÈni paÒca ca vacchatarasatÈni paÒca 
ca vacchatarisatÈni paÒca ca ajasatÈni paÒca ca urabbhasatÈni th|Ó|panÊtÈni 
honti yaÒÒatthÈya. Yepissa te honti dÈsÈti vÈ pessÈti vÈ kammakarÈti vÈ, 
tepi daÓÉatajjitÈ bhayatajjitÈ assumukhÈ rudamÈnÈ parikammÈni karontÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo 
abhÈsi– 

 “AssamedhaÑ purisamedhaÑ, sammÈpÈsaÑ vÈjapeyyaÑ niraggaÄaÑ. 
 MahÈyaÒÒÈ mahÈrambhÈ1, na te honti mahapphalÈ. 

 AjeÄakÈ ca gÈvo ca, vividhÈ yattha haÒÒare. 
 Na taÑ sammaggatÈ yaÒÒaÑ, upayanti Mahesino. 

 Ye ca yaÒÒÈ nirÈrambhÈ, yajanti anukulaÑ sadÈ. 
 AjeÄakÈ ca gÈvo ca, vividhÈ nettha haÒÒare. 
 EtaÑ sammaggatÈ yaÒÒaÑ, upayanti Mahesino. 

 EtaÑ yajetha medhÈvÊ, eso yaÒÒo mahapphalo. 
 EtaÑ hi yajamÈnassa, seyyo hoti na pÈpiyo. 
 YaÒÒo ca vipulo hoti, pasÊdanti ca devatÈ”ti. 

  
10. Bandhanasutta 

 121. Tena kho pana samayena raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena 
mahÈjanakÈyo bandhÈpito hoti, appekacce rajj|hi appekacce and|hi 
appekacce sa~khalikÈhi. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisiÑsu, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“idha bhante raÒÒÈ PasenadinÈ Kosalena mahÈjanakÈyo bandhÈpito 
appekacce rajj|hi appekacce and|hi appekacce sa~khalikÈhÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. VÈjapeyyaÑ. NiraggaÄaÑ mahÈrambhÈ (Ka) 
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 Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo 
abhÈsi– 

   “Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ, 
   YadÈyasaÑ dÈrujaÑ pabbajaÒca. 
   SÈrattarattÈ maÓikuÓÉalesu, 
   Puttesu dÈresu ca yÈ apekkhÈ. 

   EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu dhÊrÈ, 
   OhÈrinaÑ sithilaÑ duppamuÒcaÑ. 
   Etampi chetvÈna paribbajanti, 
   Anapekkhino kÈmasukhaÑ pahÈyÈ”ti. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ  

   Daharo Puriso JarÈ, PiyaÑ AttÈnarakkhito. 
   AppakÈ AÉÉakaraÓaÑ, MallikÈ YaÒÒabandhananti. 

_____ 
 

2. Dutiyavagga 
 

1. SattajaÔilasutta 

 122. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈde. Tena kho pana samayena BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito bahidvÈrakoÔÔhake nisinno hoti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 Tena kho pana samayena satta ca jaÔilÈ satta ca NigaÓÔhÈ satta ca 
acelakÈ satta ca ekasÈÔakÈ satta ca paribbÈjakÈ par|ÄhakacchanakhalomÈ 
khÈrivividhamÈdÈya1 Bhagavato avid|re atikkamanti. Atha kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KhÈrividhaÑ ÈdÈya (I) DÊ 1. 95 piÔÔhepi. TadaÔÔhakathÈpi oloketabbÈ. 
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dakkhiÓajÈÓumaÓÉalaÑ pathaviyaÑ nihantvÈ yena te satta ca jaÔilÈ satta ca 
NigaÓÔhÈ satta ca acelakÈ satta ca ekasÈÔakÈ satta ca paribbÈjakÈ tenaÒjaliÑ 
paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ nÈmaÑ sÈvesi “rÈjÈhaÑ bhante Pasenadi Kosalo -pa- 
rÈjÈhaÑ bhante Pasenadi Kosalo”ti. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo acirapakkantesu tesu sattasu ca jaÔilesu 
sattasu ca NigaÓÔhesu sattasu ca acelakesu sattasu ca ekasÈÔakesu sattasu ca 
paribbÈjakesu yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “ye te bhante loke arahanto vÈ 
arahattamaggaÑ vÈ samÈpannÈ, ete tesaÑ aÒÒatarÈ”ti. DujjÈnaÑ kho etaÑ 
mahÈrÈja tayÈ gihinÈ kÈmabhoginÈ puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasantena 
KÈsikacandanaÑ paccanubhontena mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrayantena 
jÈtar|parajataÑ sÈdiyantena “ime vÈ arahanto, ime vÈ arahattamaggaÑ 
samÈpannÈ”ti. 

 SaÑvÈsena kho mahÈrÈja sÊlaÑ veditabbaÑ, taÒca kho dÊghena addhunÈ 
na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒena. 
SaÑvohÈrena kho mahÈrÈja soceyyaÑ veditabbaÑ, taÒca kho dÊghena 
addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no 
duppaÒÒena. ŒpadÈsu kho mahÈrÈja thÈmo veditabbo, so ca kho dÊghena 
addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no 
duppaÒÒena. SÈkacchÈya kho mahÈrÈja paÒÒÈ veditabbÈ, sÈ ca kho dÊghena 
addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no 
duppaÒÒenÈti. 

 AcchariyaÑ bhante abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitamidaÑ bhante 
BhagavatÈ–“dujjÈnaÑ kho etaÑ mahÈrÈja tayÈ gihinÈ kÈmabhoginÈ 
puttasambÈdhasayanaÑ ajjhÈvasantena KÈsikacandanaÑ paccanubhontena 
mÈlÈgandhavilepanaÑ dhÈrayantena jÈtar|parajataÑ sÈdiyantena ‘ime vÈ 
arahanto, ime vÈ arahattamaggaÑ samÈpannÈ’ti. SaÑvÈsena kho mahÈrÈja 
sÊlaÑ veditabbaÑ, taÒca kho dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, manasikarotÈ no 
amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒena. SaÑvohÈrena kho 
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mahÈrÈja soceyyaÑ veditabbaÑ, taÒca kho dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, 
manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒena. ŒpadÈsu kho 
mahÈrÈja thÈmo veditabbo, so ca kho dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, 
manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒena. SÈkacchÈya kho 
mahÈrÈja paÒÒÈ veditabbÈ, sÈ ca kho dÊghena addhunÈ na ittaraÑ, 
manasikarotÈ no amanasikarotÈ, paÒÒavatÈ no duppaÒÒenÈ”ti. 

 Ete bhante mama purisÈ carÈ ocarakÈ janapadaÑ ocaritvÈ Ègacchanti, 
tehi paÔhamaÑ ociÓÓaÑ ahaÑ pacchÈ osÈpayissÈmi1. IdÈni te bhante taÑ 
rajojallaÑ pavÈhetvÈ sunhÈtÈ suvilittÈ kappitakesamass| odÈtavatthÈ2 
paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈ sama~gÊbh|tÈ paricÈressantÊti. 

 Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo 
abhÈsi– 

    “Na vaÓÓar|pena naro sujÈno, 
    Na vissase ittaradassanena. 
    SusaÒÒatÈnaÑ hi viyaÒjanena, 
    AsaÒÒatÈ lokamimaÑ caranti. 

    Patir|pako mattikÈkuÓÉalova, 
    LohaÉÉhamÈsova suvaÓÓachanno. 
    Caranti loke3 parivÈrachannÈ, 
    Anto asuddhÈ bahi sobhamÈnÈ”ti. 
 

2. PaÒcarÈjasutta 

 123. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena paÒcannaÑ rÈj|naÑ 
PasenadipamukhÈnaÑ paÒcahi kÈmaguÓehi samappitÈnaÑ sama~gÊbh|tÈ-
naÑ paricÈrayamÈnÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “kiÑ nu kho kÈmÈnaÑ 
aggan”ti. Tatrekacce4 evamÈhaÑsu “r|pÈ kÈmÈnaÑ aggan”ti. Ekacce 
______________________________________________________________ 
 1. OyÈyissÈmi (SÊ), ohayissÈmi (SyÈ, KaÑ) 2. OdÈtavatthavasanÈ (SÊ) 
 3. Eke (SÊ, I) 4. Tatreke (SÊ, I) 

 



80 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

evamÈhaÑsu “saddÈ kÈmÈnaÑ aggan”ti. Ekacce evamÈhaÑsu “gandhÈ 
kÈmÈnaÑ aggan”ti. Ekacce evamÈhaÑsu “rasÈ kÈmÈnaÑ aggan”ti. Ekacce 
evamÈhaÑsu “phoÔÔhabbÈ kÈmÈnaÑ aggan”ti. Yato kho te rÈjÈno 
nÈsakkhiÑsu aÒÒamaÒÒaÑ saÒÒÈpetuÑ. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo te rÈjÈno etadavoca “ÈyÈma mÈrisÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etamatthaÑ 
paÔipucchissÈma, yathÈ no BhagavÈ byÈkarissati, tathÈ naÑ dhÈressÈmÈ”ti1. 
“EvaÑ mÈrisÈ”ti kho te rÈjÈno raÒÒo Pasenadissa Kosalassa paccassosuÑ. 

 Atha kho te paÒca rÈjÈno PasenadipamukhÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ 
etadavoca “idha bhante amhÈkaÑ paÒcannaÑ rÈj|naÑ paÒcahi kÈmaguÓehi 
samappitÈnaÑ sama~gÊbh|tÈnaÑ paricÈrayamÈnÈnaÑ ayamantarÈkathÈ 
udapÈdi ‘kiÑ nu kho kÈmÈnaÑ aggan’ti. Ekacce evamÈhaÑsu ‘r|pÈ 
kÈmÈnaÑ aggan’ti. Ekacce evamÈhaÑsu ‘saddÈ kÈmÈnaÑ aggan’ti. Ekacce 
evamÈhaÑsu ‘gandhÈ kÈmÈnaÑ aggan’ti. Ekacce evamÈhaÑsu ‘rasÈ 
kÈmÈnaÑ aggan’ti. Ekacce evamÈhaÑsu ‘phoÔÔhabbÈ kÈmÈnaÑ aggan’ti. 
KiÑ nu kho bhante kÈmÈnaÑ aggan’ti. 

 “ManÈpapariyantaÑ khvÈhaÑ mahÈrÈja paÒcasu kÈmaguÓesu aggan”ti 
vadÈmi, teva2 mahÈrÈja r|pÈ ekaccassa manÈpÈ honti, teva3 r|pÈ ekaccassa 
amanÈpÈ honti. Yehi ca yo r|pehi attamano hoti paripuÓÓasa~kappo, so tehi 
r|pehi aÒÒaÑ r|paÑ uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. Te tassa r|pÈ 
paramÈ honti, te tassa r|pÈ anuttarÈ honti. 

 Teva mahÈrÈja saddÈ ekaccassa manÈpÈ honti, teva saddÈ ekaccassa 
amanÈpÈ honti. Yehi ca yo saddehi attamano hoti paripuÓÓasa~kappo, so 
tehi saddehi aÒÒaÑ saddaÑ uttaritaraÑ 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈreyyÈmÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Te ca (SÊ, I, Ka), ye ca (SyÈ, KaÑ) 
 3. Te ca (SÊ, I, Ka) 
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vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. Te tassa saddÈ paramÈ honti, te tassa saddÈ 

anuttarÈ honti. 

 Teva mahÈrÈja gandhÈ ekaccassa manÈpÈ honti, teva gandhÈ ekaccassa 

amanÈpÈ honti. Yehi ca yo gandhehi attamano hoti paripuÓÓasa~kappo, so 

tehi gandhehi aÒÒaÑ gandhaÑ uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. Te 

tassa gandhÈ paramÈ honti, te tassa gandhÈ anuttarÈ honti. 

 Teva mahÈrÈja rasÈ ekaccassa manÈpÈ honti, teva rasÈ ekaccassa 

amanÈpÈ honti. Yehi ca yo rasehi attamano hoti paripuÓÓasa~kappo, so tehi 

rasehi aÒÒaÑ rasaÑ uttaritaraÑ vÈ paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. Te tassa rasÈ 

paramÈ honti, te tassa rasÈ anuttarÈ honti. 

 Teva mahÈrÈja phoÔÔhabbÈ ekaccassa manÈpÈ honti, teva phoÔÔhabbÈ 

ekaccassa amanÈpÈ honti. Yehi ca yo phoÔÔhabbehi attamano hoti 

paripuÓÓasa~kappo, so tehi phoÔÔhabbehi aÒÒaÑ phoÔÔhabbaÑ uttaritaraÑ vÈ 

paÓÊtataraÑ vÈ na pattheti. Te tassa phoÔÔhabbÈ paramÈ honti, te tassa 

phoÔÔhabbÈ anuttarÈ hontÊti. 

 Tena kho pana samayena Candana~galiko upÈsako tassaÑ parisÈyaÑ 

nisinno hoti. Atha kho Candana~galiko upÈsako uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ 

uttarÈsa~gaÑ karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ 

etadavoca “paÔibhÈti maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ 

Candana~galikÈ”ti BhagavÈ avoca. 

 Atha kho Candana~galiko upÈsako Bhagavato sammukhÈ tadanur|pÈya 

gÈthÈya abhitthavi– 

    “PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ sugandhaÑ, 

    PÈto siyÈ phullamavÊtagandhaÑ. 

    A~gÊrasaÑ passa virocamÈnaÑ, 

    TapantamÈdiccamivantalikkhe”ti. 
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 Atha kho te paÒca rÈjÈno Candana~galikaÑ upÈsakaÑ paÒcahi 
uttarÈsa~gehi acchÈdesuÑ. Atha kho Candana~galiko upÈsako tehi paÒcahi 
uttarÈsa~gehi BhagavantaÑ acchÈdesÊti. 
 

3. DoÓapÈkasutta 

 124. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
doÓapÈkakuraÑ1 bhuÒjati. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo bhuttÈvÊ 
mahassÈsÊ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 

 Atha kho BhagavÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ bhuttÈviÑ mahassÈsiÑ 
viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

    “Manujassa sadÈ satÊmato, 
    MattaÑ jÈnato laddhabhojane. 
    Tanukassa2 bhavanti vedanÈ, 
    SaÓikaÑ jÊrati ÈyupÈlayan”ti. 

 Tena kho pana samayena Sudassano mÈÓavo raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa piÔÔhito Ôhito hoti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo SudassanaÑ 
mÈÓavaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ tÈta Sudassana Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ pariyÈpuÓitvÈ mama bhattÈbhihÈre (bhattÈbhihÈre)3 bhÈsa, ahaÒca te 
devasikaÑ kahÈpaÓasataÑ (kahÈpaÓasataÑ)4 niccaÑ bhikkhaÑ 
pavattayissÈmÊ”ti. “EvaÑ devÈ”ti kho Sudassano mÈÓavo raÒÒo Pasenadissa 
Kosalassa paÔissutvÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ pariyÈpuÓitvÈ raÒÒo 
Pasenadissa Kosalassa bhattÈbhihÈre sudaÑ bhÈsati– 

    “Manujassa sadÈ satÊmato, 
    MattaÑ jÈnato laddhabhojane. 
    Tanukassa bhavanti vedanÈ, 
    SaÓikaÑ jÊrati ÈyupÈlayan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DoÓapÈkasudaÑ (SÊ), doÓapÈkaÑ sudaÑ (I) 2. Tanu tassa (SÊ, I) 
 3. (  ) SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi. 4. (  ) SÊ-SyÈ-KaÑ-potthakesu natthi. 
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 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo anupubbena nÈÄikodanaparamatÈya1 
saÓÔhÈsi. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo aparena samayena susallikhitagatto 
pÈÓinÈ gattÈni anumajjanto tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ udÈnaÑ udÈnesi 
“ubhayena vata maÑ so BhagavÈ atthena anukampi diÔÔhadhammikena ceva 
atthena samparÈyikena cÈ”ti. 
 

4. PaÔhamasa~gÈmasutta 

 125. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto 
catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ abbhuyyÈsi 
yena KÈsi. Assosi kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo “rÈjÈ kira MÈgadho AjÈtasattu 
Vedehiputto catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ mamaÑ abbhuyyÈto yena 
KÈsÊ”ti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ 
rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ VedehiputtaÑ paccuyyÈsi yena KÈsi. Atha 
kho rÈjÈ ca MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto rÈjÈ ca Pasenadi Kosalo 
sa~gÈmesuÑ. TesmiÑ kho pana sa~gÈme rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu 
Vedehiputto rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ parÈjesi, parÈjito ca rÈjÈ Pasenadi 
Kosalo sakameva2 rÈjadhÈniÑ SÈvatthiÑ paccuyyÈsi3. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisiÑsu, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 Idha bhante rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto catura~giniÑ senaÑ 
sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ abbhuyyÈsi yena KÈsi. Assosi kho 
bhante rÈjÈ Pasenadi Kosalo “rÈjÈ kira MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto 
catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ mamaÑ abbhuyyÈto yena KÈsÊ”ti. Atha 
kho bhante rÈjÈ Pasenadi 
______________________________________________________________ 
 1. NÈÄikodanamattÈya (Ka) 2. Sa~gÈmÈ (Ka) 3. PÈyÈsi (SÊ, I) 
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Kosalo catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ 
VedehiputtaÑ paccuyyÈsi yena KÈsi. Atha kho bhante rÈjÈ ca MÈgadho 
AjÈtasattu Vedehiputto rÈjÈ ca Pasenadi Kosalo sa~gÈmesuÑ. TasmiÑ kho 
pana bhante sa~gÈme rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto rÈjÈnaÑ 
PasenadiÑ KosalaÑ parÈjesi, parÈjito ca bhante rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
sakameva rÈjadhÈniÑ SÈvatthiÑ paccuyyÈsÊti. 

 RÈjÈ bhikkhave MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto pÈpamitto pÈpasahÈyo 
pÈpasampava~ko, rÈjÈ ca kho bhikkhave Pasenadi Kosalo kalyÈÓamitto 
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko, ajjeva1 bhikkhave rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
imaÑ rattiÑ dukkhaÑ seti parÈjitoti. Idamavoca -pa-. 

   JayaÑ veraÑ pasavati, dukkhaÑ seti parÈjito. 
   Upasanto sukhaÑ seti, hitvÈ jayaparÈjayanti. 
 

5. Dutiyasa~gÈmasutta 

 126. 2Atha kho rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto catura~giniÑ 
senaÑ sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ abbhuyyÈsi yena KÈsi. 
Assosi kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo “rÈjÈ kira MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto 
catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ mamaÑ abbhuyyÈto yena KÈsÊ”ti. Atha 
kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ 
MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ VedehiputtaÑ paccuyyÈsi yena KÈsi. Atha kho rÈjÈ 
ca MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto rÈjÈ ca Pasenadi Kosalo sa~gÈmesuÑ. 
TasmiÑ kho pana sa~game rÈjÈ Pasenadi Kosalo rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ 
AjÈtasattuÑ VedehiputtaÑ parÈjesi, jÊvaggÈhaÒca naÑ aggahesi. Atha kho 
raÒÒo Pasenadissa Kosalassa etadahosi “kiÒcÈpi kho 
______________________________________________________________ 
 1. AjjataÒca (SÊ, I), ajjevaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 2. Ettha “atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ 

MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ VedehiputtaÑ abbhuyyÈsÊ”ti-ÈdinÈ pÈÔhena bhavitabbaÑ. 
AÔÔhakathÈyaÑ hi “abbhuyyÈsÊti parÈjaye garahappatto -pa- vuttajayakÈraÓaÑ 

 sutvÈ abhi-uyyÈsÊ”ti vuttaÑ. 
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myÈyaÑ rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto adubbhantassa dubbhati, atha 
ca pana me bhÈgineyyo hoti. YaÑn|nÈhaÑ raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno 
Vedehiputtassa sabbaÑ hatthikÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ assakÈyaÑ 
pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ rathakÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ pattikÈyaÑ 
pariyÈdiyitvÈ jÊvantameva naÑ osajjeyyan”ti1. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno 
Vedehiputtassa sabbaÑ hatthikÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ assakÈyaÑ 
pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ rathakÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ pattikÈyaÑ 
pariyÈdiyitvÈ jÊvantameva naÑ osajji2. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pavisiÑsu, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 Idha bhante rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto catura~giniÑ senaÑ 
sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ abbhuyyÈsi yena KÈsi. Assosi kho 
bhante rÈjÈ Pasenadi Kosalo “rÈjÈ kira MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto 
catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ mamaÑ abbhuyyÈto yena KÈsÊ”ti. Atha 
kho bhante rÈjÈ Pasenadi Kosalo catura~giniÑ senaÑ sannayhitvÈ rÈjÈnaÑ 
MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ VedehiputtaÑ paccuyyÈsi yena KÈsi. Atha kho 
bhante rÈjÈ ca MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto rÈjÈca Pasenadi Kosalo 
sa~gÈmesuÑ. TasmiÑ kho pana bhante sa~gÈme rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
rÈjÈnaÑ MÈgadhaÑ AjÈtasattuÑ VedehiputtaÑ parÈjesi, jÊvaggÈhaÒca naÑ 
aggahesi. Atha kho bhante raÒÒo Pasenadissa Kosalassa etadahosi “kiÒcÈpi 
kho myÈyaÑ rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto adubbhantassa dubbhati, 
atha ca pana me bhÈgineyyo hoti. YaÑn|nÈhaÑ raÒÒo MÈgadhassa 
AjÈtasattuno Vedehiputtassa sabbaÑ hatthikÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ 
assakÈyaÑ sabbaÑ rathakÈyaÑ sabbaÑ pattikÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ 
jÊvantameva naÑ osajjeyyan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ossajjeyyanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Ossaji (SÊ), ossajji (SyÈ, KaÑ, I) 
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 Atha kho bhante rÈjÈ Pasenadi Kosalo raÒÒo MÈgadhassa AjÈtasattuno 
Vedehiputtassa sabbaÑ hatthikÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ assakÈyaÑ 
pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ rathakÈyaÑ pariyÈdiyitvÈ sabbaÑ pattikÈyaÑ 
pariyÈdiyitvÈ jÊvantameva naÑ osajjÊti. 

 Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo 
abhÈsi– 

   Vilumpateva puriso, yÈvassa upakappati. 
   YadÈ caÒÒe vilumpanti, so vilutto viluppati1. 

   ®hÈnaÑ hi maÒÒati bÈlo, yÈva pÈpaÑ na paccati, 
   YadÈ ca paccati pÈpaÑ, atha dukkhaÑ nigacchati. 

   HantÈ labhati2 hantÈraÑ, jetÈraÑ labhate jayaÑ, 
   Akkosako ca akkosaÑ, rosetÈraÒca rosako. 
   Atha kammavivaÔÔena, so vilutto viluppatÊti. 
 

6. MallikÈsutta 

 127. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi. 
Atha kho aÒÒataro puriso yena rÈjÈ Pasenadi Kosalo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ raÒÒo Pasenadissa Kosalassa upakaÓÓake Èrocesi “MallikÈ 
deva devÊ dhÊtaraÑ vijÈtÈ”ti. EvaÑ vutte rÈjÈ Pasenadi Kosalo anattamano 
ahosi. 

 Atha kho BhagavÈ rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ anattamanataÑ viditvÈ 
tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   ItthÊpi hi ekacciyÈ, seyyÈ posa janÈdhipa. 
   MedhÈvinÊ sÊlavatÊ, sassudevÈ patibbatÈ. 

   TassÈ yo jÈyati poso, s|ro hoti disampati. 
   TÈdisÈ subhagiyÈ3 putto, rajjampi anusÈsatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Vilumpati (SÊ, I, Ka) 2. Labhati hantÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 3. SubhariyÈputto (Ka) 
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7. AppamÈdasutta 

 128. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ 
Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “atthi nu kho bhante eko dhammo, 
yo ubho atthe samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ 
samparÈyikaÒcÈ”ti. Atthi kho mahÈrÈja eko dhammo, yo ubho atthe 
samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ samparÈyikaÒcÈti. 

 Katamo pana bhante eko dhammo, yo ubho atthe samadhiggayha 
tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ samparÈyikaÒcÈti. AppamÈdo kho 
mahÈrÈja eko dhammo, yo ubho atthe samadhiggayha tiÔÔhati 
diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ samparÈyikaÒcÈti. SeyyathÈpi mahÈrÈja yÈni 
kÈnici ja~galÈnaÑ1 pÈÓÈnaÑ padajÈtÈni, sabbÈni tÈni hatthipade 
samodhÈnaÑ gacchanti, hatthipadaÑ tesaÑ aggamakkhÈyati yadidaÑ 
mahantattena. Evameva kho mahÈrÈja appamÈdo eko dhammo, yo ubho 
atthe samadhiggayha tiÔÔhati diÔÔhadhammikaÒceva atthaÑ samparÈyikaÒcÈti. 
Idamavoca -pa-. 

   ŒyuÑ arogiyaÑ vaÓÓaÑ, saggaÑ uccÈkulÊnataÑ. 
   Ratiyo patthayantena, uÄÈrÈ aparÈparÈ. 

   AppamÈdaÑ pasaÑsanti, puÒÒakiriyÈsu paÓÉitÈ. 
   Appamatto ubho atthe, adhiggaÓhÈti paÓÉito. 

   DiÔÔhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparÈyiko. 
   AtthÈbhisamayÈ dhÊro, paÓÉitoti pavuccatÊti. 
 

8. KalyÈÓamittasutta 

 129. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca “idha mayhaÑ bhante rahogatassa paÔisallÊnassa 
evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi ‘svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo, so ca kho 
kalyÈÓamittassa kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa, no pÈpamittassa 
no pÈpasahÈyassa no pÈpasampava~kassÈ’ti”. EvametaÑ mahÈrÈja, 
evametaÑ mahÈrÈja, 
______________________________________________________________ 
 1. Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I) 
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svÈkkhÈto mahÈrÈja mayÈ dhammo, so ca kho kalyÈÓamittassa 
kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa, no pÈpamittassa no pÈpasahÈyassa 
no pÈpasampava~kassÈti. 

 EkamidÈhaÑ mahÈrÈja samayaÑ Sakkesu viharÈmi nagarakaÑ nÈma 
SakyÈnaÑ nigamo. Atha kho mahÈrÈja Œnando bhikkhu yenÈhaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho mahÈrÈja Œnando bhikkhu maÑ etadavoca 
“upaÉÉhamidaÑ bhante brahmacariyassa, yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ 
kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ”ti. 

 EvaÑ vuttÈhaÑ mahÈrÈja ŒnandaÑ bhikkhuÑ etadavocaÑ “mÈ hevaÑ 
Œnanda, mÈ hevaÑ Œnanda, sakalameva hidaÑ Œnanda brahmacariyaÑ, 
yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ kalyÈÓasampava~katÈ, 
kalyÈÓamittassetaÑ Œnanda bhikkhuno pÈÔika~khaÑ kalyÈÓasahÈyassa 
kalyÈÓasampava~kassa, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈvessati, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkarissati. 

 KathaÒca Œnanda bhikkhu kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo 
kalyÈÓasampava~ko ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ 
aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. IdhŒnanda bhikkhu sammÈdiÔÔhiÑ 
bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. 
SammÈsa~kappaÑ bhÈveti. SammÈvÈcaÑ bhÈveti. SammÈkammantaÑ 
bhÈveti. SammÈ-ÈjÊvaÑ bhÈveti. SammÈvÈyÈmaÑ bhÈveti. SammÈsatiÑ 
bhÈveti. SammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. EvaÑ kho Œnanda bhikkhu 
kalyÈÓamitto kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ 
maggaÑ bhÈveti, ariyaÑ aÔÔha~gikaÑ maggaÑ bahulÊkaroti. 
TadaminÈpetaÑ Œnanda pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ sakalamevidaÑ 
brahmacariyaÑ, yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ 
kalyÈÓasampava~katÈti. 

 MamaÑ hi Œnanda kalyÈÓamittaÑ Ègamma jÈtidhammÈ sattÈ jÈtiyÈ 
parimuccanti, jarÈdhammÈ sattÈ jarÈya parimuccanti, byÈdhidhammÈ sattÈ 
byÈdhito parimuccanti, maraÓadhammÈ sattÈ maraÓena parimuccanti, 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsadhammÈ sattÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsehi parimuccanti. IminÈ kho etaÑ 
Œnanda pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ 
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sakalamevidaÑ brahmacariyaÑ, yadidaÑ kalyÈÓamittatÈ kalyÈÓasahÈyatÈ 
kalyÈÓasampava~katÈti. 

 TasmÈtiha te mahÈrÈja evaÑ sikkhitabbaÑ “kalyÈÓamitto bhavissÈmi 
kalyÈÓasahÈyo kalyÈÓasampava~ko”ti, evaÑ hi te mahÈrÈja sikkhitabbaÑ. 

 KalyÈÓamittassa te mahÈrÈja kalyÈÓasahÈyassa kalyÈÓasampava~kassa 
ayaÑ eko dhammo upanissÈya vihÈtabbo appamÈdo kusalesu dhammesu. 

 Appamattassa te mahÈrÈja viharato appamÈdaÑ upanissÈya itthÈgÈrassa 
anuyantassa evaÑ bhavissati “rÈjÈ kho appamatto viharati appamÈdaÑ 
upanissÈya, handa mayampi appamattÈ viharÈma appamÈdaÑ upanissÈyÈ”ti. 

 Appamattassa te mahÈrÈja viharato appamÈdaÑ upanissÈya 
khattiyÈnampi anuyantÈnaÑ evaÑ bhavissati “rÈjÈ kho appamatto viharati 
appamÈdaÑ upanissÈya, handa mayampi appamattÈ viharÈma appamÈdaÑ 
upanissÈyÈ”ti. 

 Appamattassa te mahÈrÈja viharato appamÈdaÑ upanissÈya 
balakÈyassapi evaÑ bhavissati “rÈjÈ kho appamatto viharati appamÈdaÑ 
upanissÈya, handa mayampi appamattÈ viharÈma appamÈdaÑ upanissÈyÈ”ti. 

 Appamattassa te mahÈrÈja viharato appamÈdaÑ upanissÈya 
negamajÈnapadassapi evaÑ bhavissati “rÈjÈ kho appamatto viharati 
appamÈdaÑ upanissÈya, handa mayampi appamattÈ viharÈma appamÈdaÑ 
upanissÈyÈ”ti. 

 Appamattassa te mahÈrÈja viharato appamÈdaÑ upanissÈya attÈpi gutto 
rakkhito bhavissati, itthÈgÈrampi guttaÑ rakkhitaÑ bhavissati, 
kosakoÔÔhÈgÈrampi guttaÑ rakkhitaÑ bhavissatÊti. Idamavoca -pa-. 

   Bhoge patthayamÈnena, uÄÈre aparÈpare. 
   AppamÈdaÑ pasaÑsanti, puÒÒakiriyÈsu paÓÉitÈ. 
   Appamatto ubho atthe, adhiggaÓhÈti paÓÉito. 

 



90 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi  

   DiÔÔhe dhamme ca yo attho, yo cattho samparÈyiko. 
   AtthÈbhisamayÈ dhÊro, paÓÉitoti pavuccatÊti. 
 

9. PaÔhama-aputtakasutta 

 130. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo divÈ divassa yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ 
BhagavÈ etadavoca “handa kuto nu tvaÑ mahÈrÈja Ègacchasi divÈ 
divassÈ”ti. 

 Idha bhante SÈvatthiyaÑ seÔÔhi gahapati kÈla~kato, tamahaÑ aputtakaÑ 
sÈpateyyaÑ rÈjantepuraÑ atiharitvÈ ÈgacchÈmi. AsÊti bhante satasahassÈni 
hiraÒÒasseva, ko pana vÈdo r|piyassa. Tassa kho pana bhante seÔÔhissa 
gahapatissa evar|po bhattabhogo ahosi “kaÓÈjakaÑ bhuÒjati 
bila~gadutiyaÑ”. Evar|po vatthabhogo ahosi “sÈÓaÑ dhÈreti 
tipakkhavasanaÑ”. Evar|po yÈnabhogo ahosi “jajjararathakena yÈti 
paÓÓachattakena dhÈriyamÈnenÈ”ti. 

 EvametaÑ mahÈrÈja, evametaÑ mahÈrÈja, asappuriso kho mahÈrÈja 
uÄÈre bhoge labhitvÈ nevattÈnaÑ sukheti pÊÓeti, na mÈtÈpitaro sukheti pÊÓeti, 
na puttadÈraÑ sukheti pÊÓeti, na dÈsakammakaraporise sukheti pÊÓeti, na 
mittÈmacce sukheti pÊÓeti, na samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ 
patiÔÔhÈpeti sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. Tassa te bhoge 
evaÑ sammÈ aparibhuÒjiyamÈne1 rÈjÈno vÈ haranti, corÈ vÈ haranti, aggi vÈ 
Éahati, udakaÑ vÈ vahati, appiyÈ vÈ dÈyÈdÈ haranti. EvaÑsa te2 mahÈrÈja 
bhogÈ sammÈ aparibhuÒjiyamÈnÈ parikkhayaÑ gacchanti, no paribhogaÑ. 

 SeyyathÈpi mahÈrÈja amanussaÔÔhÈne pokkharaÓÊ acchodakÈ sÊtodakÈ 
sÈtodakÈ setodakÈ supatitthÈ ramaÓÊyÈ, taÑ jano neva hareyya na piveyya 
na nahÈyeyya na yathÈpaccayaÑ vÈ kareyya, evaÑ hi taÑ mahÈrÈja udakaÑ 
sammÈ aparibhuÒjiyamÈnaÑ3 parikkhayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AparibhuÒjamÈno (sabbattha) 2. EvaÑ sante (SÊ, I) 
 3. AparibhuÒjamÈnaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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gaccheyya, no paribhogaÑ. Evameva kho mahÈrÈja asappuriso uÄÈre bhoge 
labhitvÈ nevattÈnaÑ sukheti pÊÓeti, na mÈtÈpitaro sukheti pÊÓeti, na 
puttadÈraÑ sukheti pÊÓeti, na dÈsakammakaraporise sukheti pÊÓeti, na 
mittÈmacce sukheti pÊÓeti, na samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ 
patiÔÔhÈpeti sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. Tassa te bhoge 
evaÑ sammÈ aparibhuÒjiyamÈne rÈjÈno vÈ haranti, corÈ vÈ haranti, aggi vÈ 
Éahati, udakaÑ vÈ vahati, appiyÈ vÈ dÈyÈdÈ haranti. EvaÑsa te1 mahÈrÈja 
bhogÈ sammÈ aparibhuÒjiyamÈnÈ parikkhayaÑ gacchanti, no paribhogaÑ. 

 Sappuriso ca kho mahÈrÈja uÄÈre bhoge labhitvÈ attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, 
mÈtÈpitaro sukheti pÊÓeti, puttadÈraÑ sukheti pÊÓeti, dÈsakammakaraporise 
sukheti pÊÓeti, mittÈmacce sukheti pÊÓeti, samaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ 
dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpeti sovaggikaÑ sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. 
Tassa te bhoge evaÑ sammÈ paribhuÒjiyamÈne neva rÈjÈno haranti, na corÈ 
haranti, na aggi Éahati, na udakaÑ vahati, na appiyÈ dÈyÈdÈ haranti. EvaÑsa 
te mahÈrÈja bhogÈ sammÈ paribhuÒjiyamÈnÈ paribhogaÑ gacchanti, no 
parikkhayaÑ. 

 SeyyathÈpi mahÈrÈja gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re pokkharaÓÊ 
acchodakÈ sÊtodakÈ sÈtodakÈ setodakÈ supatitthÈ ramaÓÊyÈ, taÒca udakaÑ 
jano hareyyapi piveyyapi nahÈyeyyapi yathÈpaccayampi kareyya. EvaÑ hi 
taÑ mahÈrÈja udakaÑ sammÈ paribhuÒjiyamÈnaÑ paribhogaÑ gaccheyya, 
no parikkhayaÑ. Evameva kho mahÈrÈja sappuriso uÄÈre bhoge labhitvÈ 
attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, mÈtÈpitaro sukheti pÊÓeti, puttadÈraÑ sukheti pÊÓeti, 
dÈsakammakaraporise sukheti pÊÓeti, mittÈmacce sukheti pÊÓeti. 
SamaÓabrÈhmaÓesu uddhaggikaÑ dakkhiÓaÑ patiÔÔhÈpeti sovaggikaÑ 
sukhavipÈkaÑ saggasaÑvattanikaÑ. Tassa te bhoge evaÑ sammÈ 
paribhuÒjiyamÈne neva rÈjÈno haranti, na corÈ haranti, na aggi Éahati, na 
udakaÑ vahati, na appiyÈ dÈyÈdÈ haranti. EvaÑsa te mahÈrÈja bhogÈ sammÈ 
paribhuÒjiyamÈnÈ paribhogaÑ gacchanti, no parikkhayanti. 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑ sante (SÊ, I) 
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   AmanussaÔÔhÈne udakaÑva sÊtaÑ, 
   tadapeyyamÈnaÑ parisosameti. 
   EvaÑ dhanaÑ kÈpuriso labhitvÈ, 
   nevattanÈ bhuÒjati no dadÈti. 

   DhÊro ca viÒÒ| adhigamma bhoge, 
   so bhuÒjati kiccakaro ca hoti. 
   So ÒÈtisaÑghaÑ nisabho bharitvÈ, 
   anindito saggamupeti ÔhÈnanti. 
 

10. Dutiya-aputtakasutta 

 131. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo divÈ divassa yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisinnaÑ kho rÈjÈnaÑ 
PasenadiÑ KosalaÑ BhagavÈ etadavoca “handa kuto nu tvaÑ mahÈrÈja 
Ègacchasi divÈ divassÈ”ti. 

 Idha bhante SÈvatthiyaÑ seÔÔhi gahapati kÈla~kato, tamahaÑ aputtakaÑ 
sÈpateyyaÑ rÈjantepuraÑ atiharitvÈ ÈgacchÈmi. SataÑ bhante satasahassÈni 
hiraÒÒasseva, ko pana vÈdo r|piyassa. Tassa kho pana bhante seÔÔhissa 
gahapatissa evar|po bhattabhogo ahosi “kaÓÈjakaÑ bhuÒjati 
bila~gadutiyaÑ”. Evar|po vatthabhogo ahosi “sÈÓaÑ dhÈreti 
tipakkhavasanaÑ”. Evar|po yÈnabhogo ahosi “jajjararathakena yÈti 
paÓÓachattekena dhÈriyamÈnenÈ”ti. 

 EvametaÑ mahÈrÈja, evametaÑ mahÈrÈja, bh|tapubbaÑ so mahÈrÈja 
seÔÔhi gahapati TaggarasikhiÑ nÈma PaccekasambuddhaÑ piÓÉapÈtena 
paÔipÈdesi, “detha samaÓassa piÓÉan”ti vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. DatvÈ ca 
pana pacchÈ vippaÔisÈrÊ ahosi “varametaÑ piÓÉapÈtaÑ dÈsÈ vÈ kammakarÈ 
vÈ bhuÒjeyyun”ti. BhÈtu ca pana ekaputtakaÑ sÈpateyyassa kÈraÓÈ jÊvitÈ 
voropesi. 

 YaÑ kho so mahÈrÈja seÔÔhi gahapati TaggarasikhiÑ 
PaccekasambuddhaÑ piÓÉapÈtena paÔipÈdesi, tassa kammassa vipÈkena 
sattakkhattuÑ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajji, tasseva kammassa 
vipÈkÈvasesena imissÈyeva 
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SÈvatthiyÈ sattakkhattuÑ seÔÔhittaÑ kÈresi. YaÑ kho so mahÈrÈja seÔÔhi 
gahapati datvÈ pacchÈ vippaÔisÈrÊ ahosi “varametaÑ piÓÉapÈtaÑ dÈsÈ vÈ 
kammakarÈ vÈ bhuÒjeyyun”ti, tassa kammassa vipÈkena nÈssuÄÈrÈya 
bhattabhogÈya cittaÑ namati, nÈssuÄÈrÈya vatthabhogÈya cittaÑ namati, 
nÈssuÄÈrÈya yÈnabhogÈya cittaÑ namati, nÈssuÄÈrÈnaÑ paÒcannaÑ 
kÈmaguÓÈnaÑ bhogÈya cittaÑ namati. YaÑ kho so mahÈrÈja seÔÔhi gahapati 
bhÈtu ca pana ekaputtakaÑ sÈpateyyassa kÈraÓÈ jÊvitÈ voropesi, tassa 
kammassa vipÈkena bah|ni vassÈni bah|ni vassasatÈni bah|ni 
vassasahassÈni bah|ni vassasatasahassÈni niraye paccittha, tasseva 
kammassa vipÈkÈvasesena idaÑ sattamaÑ aputtakaÑ sÈpateyyaÑ rÈjakosaÑ 
paveseti. Tassa kho mahÈrÈja seÔÔhissa gahapatissa purÈÓaÒca puÒÒaÑ 
parikkhÊÓaÑ navaÒca puÒÒaÑ anupacitaÑ, ajja pana mahÈrÈja seÔÔhi 
gahapati MahÈroruve niraye paccatÊti. EvaÑ bhante seÔÔhi gahapati 
MahÈroruvaÑ nirayaÑ upapannoti. EvaÑ mahÈrÈja seÔÔhi gahapati 
MahÈroruvaÑ nirayaÑ upapannoti. Idamavoca -pa-. 

 DhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ jÈtar|paÑ, pariggahaÑ vÈpi yadatthi kiÒci. 
 DÈsÈ kammakarÈ pessÈ, ye cassa anujÊvino. 

 SabbaÑ nÈdÈya gantabbaÑ, sabbaÑ nikkhippagÈminaÑ1. 
 YaÒca karoti kÈyena, vÈcÈya uda cetasÈ. 

 TaÑ hi tassa sakaÑ hoti, taÒca ÈdÈya gacchati. 
 TaÒcassa anugaÑ hoti, chÈyÈva anapÈyinÊ. 

 TasmÈ kareyya kalyÈÓaÑ, nicayaÑ samparÈyikaÑ. 
 PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinanti. 
 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   JaÔilÈ PaÒca rÈjÈno, DoÓapÈkakurena ca. 
   Sa~gÈmena dve vuttÈni, MallikÈ2 dve AppamÈdena ca. 
   Aputtakena dve vuttÈ, vaggo tena pavuccatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. NikkhÊpagÈminaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. DhÊtarÈ (bah|su) 
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3. Tatiyavagga 
 

1. Puggalasutta 

 132. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho rÈjÈnaÑ PasenadiÑ KosalaÑ BhagavÈ etadavoca 
“cattÈrome mahÈrÈja puggalÈ santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. Katame 
cattÈro, tamotamaparÈyano tamojotiparÈyano jotitamaparÈyano 
jotijotiparÈyano. 

 KathaÒca mahÈrÈja puggalo tamotamaparÈyano hoti, idha mahÈrÈja 
ekacco puggalo nÊce kule paccÈjÈto hoti caÓÉÈlakule vÈ venakule1 vÈ 
nesÈdakule vÈ rathakÈrakule vÈ pukkusakule vÈ dalidde 
appannapÈnabhojane kasiravuttike, yattha kasirena ghÈsacchÈdo labbhati. So 
ca hoti dubbaÓÓo duddasiko okoÔimako bavhÈbÈdho2 kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ 
khaÒjo vÈ pakkhahato vÈ, na lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa 
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena duccaritaÑ 
carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So kÈyena 
duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. 

 SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso andhakÈrÈ vÈ andhakÈraÑ gaccheyya, tamÈ 
vÈ tamaÑ gaccheyya, lohitamalÈ vÈ lohitamalaÑ gaccheyya. Tath|pamÈhaÑ 
mahÈrÈja imaÑ puggalaÑ vadÈmi. EvaÑ kho mahÈrÈja puggalo 
tamotamaparÈyano hoti. 

 KathaÒca mahÈrÈja puggalo tamojotiparÈyano hoti, idha mahÈrÈja 
ekacco puggalo nÊce kule paccÈjÈto hoti caÓÉÈlakule vÈ venakule vÈ 
nesÈdakule vÈ rathakÈrakule vÈ pukkusakule vÈ dalidde 
appannapÈnabhojane kasiravuttike, yattha kasirena ghÈsacchÈdo labbhati. So 
ca kho hoti dubbaÓÓo 
______________________________________________________________ 
 1. VeÓakule (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. BahvÈbÈdho (Ka) 
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duddasiko okoÔimako bavhÈbÈdho kÈÓo vÈ kuÓÊ vÈ khaÒjo vÈ pakkhahato 
vÈ, na lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa mÈlÈgandhavilepanassa 
seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ 
carati, manasÈ sucaritaÑ carati. So kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya 
sucaritaÑ caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. 

 SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso pathaviyÈ vÈ palla~kaÑ Èroheyya, palla~kÈ 
vÈ assapiÔÔhiÑ Èroheyya, assapiÔÔhiyÈ vÈ hatthikkhandhaÑ Èroheyya, 
hatthikkhandhÈ vÈ pÈsÈdaÑ Èroheyya. Tath|pamÈhaÑ mahÈrÈja imaÑ 
puggalaÑ vadÈmi. EvaÑ kho mahÈrÈja puggalo tamojotiparÈyano hoti. 

 KathaÒca mahÈrÈja puggalo jotitamaparÈyano hoti, idha mahÈrÈja 
ekacco puggalo ucce kule paccÈjÈto hoti khattiyamahÈsÈlakule vÈ 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule vÈ gahapatimahÈsÈlakule vÈ aÉÉhe mahaddhane 
mahÈbhoge pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe pah|tadhanadhaÒÒe, 
so ca hoti abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya 
samannÈgato, lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa 
mÈlÈgandhavilepanassa seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena duccaritaÑ 
carati, vÈcÈya duccaritaÑ carati, manasÈ duccaritaÑ carati. So kÈyena 
duccaritaÑ caritvÈ vÈcÈya duccaritaÑ caritvÈ manasÈ duccaritaÑ caritvÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. 

 SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso pÈsÈdÈ vÈ hatthikkhandhaÑ oroheyya, 
hatthikkhandhÈ vÈ assapiÔÔhiÑ oroheyya, assapiÔÔhiyÈ vÈ palla~kaÑ 
oroheyya. Palla~kÈ vÈ pathaviÑ oroheyya, pathaviyÈ vÈ andhakÈraÑ 
paviseyya, tath|pamÈhaÑ mahÈrÈja imaÑ puggalaÑ vadÈmi. EvaÑ kho 
mahÈrÈja puggalo jotitamaparÈyano hoti. 

 KathaÒca mahÈrÈja puggalo jotijotiparÈyano hoti, idha mahÈrÈja ekacco 
puggalo ucce kule paccÈjÈto hoti khattiyamahÈsÈlakule vÈ 
brÈhmaÓamahÈsÈlakule vÈ 
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gahapatimahÈsÈlakule vÈ aÉÉhe mahaddhane mahÈbhoge 
pah|tajÈtar|parajate pah|tavitt|pakaraÓe pah|tadhanadhaÒÒe, so ca hoti 
abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato, 
lÈbhÊ annassa pÈnassa vatthassa yÈnassa mÈlÈgandhavilepanassa 
seyyÈvasathapadÊpeyyassa. So kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ 
carati, manasÈ sucaritaÑ carati. So kÈyena sucaritaÑ caritvÈ vÈcÈya 
sucaritaÑ caritvÈ manasÈ sucaritaÑ caritvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. 

 SeyyathÈpi mahÈrÈja puriso palla~kÈ vÈ palla~kaÑ sa~kameyya, 
assapiÔÔhiyÈ vÈ assapiÔÔhiÑ sa~kameyya, hatthikkhandhÈ vÈ 
hatthikkhandhaÑ sa~kameyya, pÈsÈdÈ vÈ pÈsÈdaÑ sa~kameyya. 
Tath|pamÈhaÑ mahÈrÈja imaÑ puggalaÑ vadÈmi. EvaÑ kho mahÈrÈja 
puggalo jotijotiparÈyano hoti. Ime kho mahÈrÈja cattÈro puggalÈ santo 
saÑvijjamÈnÈ lokasminti. Idamavoca -pa-. 

   Daliddo puriso rÈja, assaddho hoti maccharÊ. 
   Kadariyo pÈpasa~kappo, micchÈdiÔÔhi anÈdaro. 

   SamaÓe brÈhmaÓe vÈpi, aÒÒe vÈpi vanibbake. 
   Akkosati paribhÈsati, natthiko hoti rosako. 

   DadamÈnaÑ nivÈreti, yÈcamÈnÈna bhojanaÑ. 
   TÈdiso puriso rÈja, mÊyamÈno janÈdhipa. 
   Upeti nirayaÑ ghoraÑ, tamotamaparÈyano. 

   Daliddo puriso rÈja, saddho hoti amaccharÊ. 
   DadÈti seÔÔhasa~kappo, abyaggamanaso naro. 

   SamaÓe brÈhmaÓe vÈpi, aÒÒe vÈpi vanibbake. 
   UÔÔhÈya abhivÈdeti, samacariyÈya sikkhati. 

   DadamÈnaÑ na vÈreti1, yÈcamÈnÈna bhojanaÑ. 
   TÈdiso puriso rÈja, mÊyamÈno janÈdhipa. 
   Upeti tidivaÑ ÔhÈnaÑ, tamojotiparÈyano. 
______________________________________________________________ 
 1. Na nivÈreti (SÊ) 
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   AÉÉho ce1 puriso rÈja, assaddho hoti maccharÊ. 
   Kadariyo pÈpasa~kappo, micchÈdiÔÔhi anÈdaro. 

   SamaÓe brÈhmaÓe vÈpi, aÒÒe vÈpi vanibbake. 
   Akkosati paribhÈsati, natthiko hoti rosako. 

   DadamÈnaÑ nivÈreti, yÈcamÈnÈna bhojanaÑ. 
   TÈdiso puriso rÈja, mÊyamÈno janÈdhipa. 
   Upeti nirayaÑ ghoraÑ, jotitamaparÈyano. 

   AÉÉho ce puriso rÈja, saddho hoti amaccharÊ. 
   DadÈti seÔÔhasa~kappo, abyaggamanaso naro. 

   SamaÓe brÈhmaÓe vÈpi, aÒÒe vÈpi vanibbake. 
   UÔÔhÈya abhivÈdeti, samacariyÈya sikkhati. 

   DadamÈnaÑ na vÈreti, yÈcamÈnÈna bhojanaÑ. 
   TÈdiso puriso rÈja, mÊyamÈno janÈdhipa. 
   Upeti tidivaÑ ÔhÈnaÑ, jotijotiparÈyanoti. 
 

2. AyyikÈsutta 

 133. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho rÈjÈnaÑ PasenadiÑ 
KosalaÑ BhagavÈ etadavoca “handa kuto nu tvaÑ mahÈrÈja Ègacchasi divÈ 
divassÈ”ti. 

 AyyikÈ me bhante kÈla~katÈ jiÓÓÈ vuÉÉhÈ mahallikÈ addhagatÈ vayo-
anuppattÈ vÊsavassasatikÈ jÈtiyÈ. AyyikÈ kho pana me bhante piyÈ hoti 
manÈpÈ. Hatthiratanena cepÈhaÑ bhante labheyyaÑ “mÈ me ayyikÈ 
kÈlamakÈsÊ”ti, hatthiratanampÈhaÑ dadeyyaÑ “mÈ me ayyikÈ kÈlamakÈsÊ”ti. 
Assaratanena cepÈhaÑ bhante labheyyaÑ “mÈ me ayyikÈ kÈlamakÈsÊ”ti, 
assaratanampÈhaÑ dadeyyaÑ “mÈ me ayyikÈ kÈlamakÈsÊ”ti. GÈmavarena 
cepÈhaÑ bhante labheyyaÑ “mÈ me ayyikÈ kÈlamakÈsÊ”ti, 
gÈmavarampÈhaÑ dadeyyaÑ “mÈ me ayyikÈ kÈlamakÈsÊ”ti. 
Janapadapadesena2 cepÈhaÑ bhante 
______________________________________________________________ 
 1. AÉÉho ve (I, Ka) 2. Janapadena (SÊ, SyÈ, I) 
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labheyyaÑ “mÈ me ayyikÈ kÈlamakÈsÊ”ti, janapadapadesampÈhaÑ 
dadeyyaÑ “mÈ me ayyikÈ kÈlamakÈsÊ”ti. Sabbe sattÈ mahÈrÈja 
maraÓadhammÈ maraÓapariyosÈnÈ maraÓaÑ anatÊtÈti. AcchariyaÑ bhante, 
abbhutaÑ bhante, yÈvasubhÈsitamidaÑ bhante BhagavatÈ “sabbe sattÈ 
maraÓadhammÈ maraÓapariyosÈnÈ maraÓaÑ anatÊtÈ”ti. 

 EvametaÑ mahÈrÈja, evametaÑ mahÈrÈja, sabbe sattÈ maraÓadhammÈ 
maraÓapariyosÈnÈ maraÓaÑ anatÊtÈ. SeyyathÈpi mahÈrÈja yÈni kÈnici 
kumbhakÈrabhÈjanÈni ÈmakÈni ceva pakkÈni ca, sabbÈni tÈni 
bhedanadhammÈni bhedanapariyosÈnÈni bhedanaÑ anatÊtÈni. Evameva kho 
mahÈrÈja sabbe sattÈ maraÓadhammÈ maraÓapariyosÈnÈ maraÓaÑ anatÊtÈti. 
Idamavoca -pa-.  

   Sabbe sattÈ marissanti, maraÓantaÑ hi jÊvitaÑ.  
   YathÈkammaÑ gamissanti, puÒÒapÈpaphal|pagÈ. 
   NirayaÑ pÈpakammantÈ, puÒÒakammÈ ca suggatiÑ. 

   TasmÈ kareyya kalyÈÓaÑ, nicayaÑ samparÈyikaÑ. 
   PuÒÒÈni paralokasmiÑ, patiÔÔhÈ honti pÈÓinanti. 
 

3. Lokasutta 

 134. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca “kati nu kho bhante lokassa dhammÈ uppajjamÈnÈ 
uppajjanti ahitÈya dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈyÈ”ti. Tayo kho mahÈrÈja lokassa 
dhammÈ uppajjamÈnÈ uppajjanti ahitÈya dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈya. Katame 
tayo, lobho kho mahÈrÈja lokassa dhammo uppajjamÈno uppajjati ahitÈya 
dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈya. Doso kho mahÈrÈja lokassa dhammo 
uppajjamÈno uppajjati ahitÈya dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈya. Moho kho 
mahÈrÈja lokassa dhammo uppajjamÈno uppajjati ahitÈya dukkhÈya 
aphÈsuvihÈrÈya. Ime kho mahÈrÈja tayo lokassa dhammÈ uppajjamÈnÈ 
uppajjanti ahitÈya dukkhÈya aphÈsuvihÈrÈyÈti. Idamavoca -pa-. 
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   Lobho doso ca moho ca, purisaÑ pÈpacetasaÑ.  
   HiÑsanti attasambh|tÈ, tacasÈraÑva samphalanti. 
 

4. Issattasutta 

 135. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
BhagavantaÑ etadavoca “kattha nu kho bhante dÈnaÑ dÈtabban”ti. Yattha 
kho mahÈrÈja cittaÑ pasÊdatÊti. Kattha pana bhante dinnaÑ mahapphalanti. 
AÒÒaÑ kho etaÑ mahÈrÈja kattha dÈnaÑ dÈtabbaÑ, aÒÒaÑ panetaÑ kattha 
dinnaÑ mahapphalanti. SÊlavato kho mahÈrÈja dinnaÑ mahapphalaÑ, no 
tathÈ dussÊle. Tena hi mahÈrÈja taÒÒevettha paÔipucchissÈmi. YathÈ te 
khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha tyassa 
yuddhaÑ paccupaÔÔhitaÑ sa~gÈmo samupaby|Äho1. Atha Ègaccheyya 
khattiyakumÈro asikkhito akatahattho akatayoggo akat|pÈsano bhÊru 
chambhÊ utrÈsÊ palÈyÊ, bhareyyÈsi taÑ purisaÑ, attho ca te tÈdisena 
purisenÈti. NÈhaÑ bhante bhareyyaÑ taÑ purisaÑ, na ca me attho tÈdisena 
purisenÈti. Atha Ègaccheyya brÈhmaÓakumÈro asikkhito -pa-. Atha 
Ègaccheyya vessakumÈro asikkhito -pa-. Atha Ègaccheyya suddakumÈro 
asikkhito -pa- na ca me attho tÈdisena purisenÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha tyassa yuddhaÑ paccupaÔÔhitaÑ 
sa~gÈmo samupaby|Äho. Atha Ègaccheyya khattiyakumÈro susikkhito 
katahattho katayoggo kat|pÈsano abhÊru acchambhÊ anutrÈsÊ apalÈyÊ, 
bhareyyÈsi taÑ purisaÑ, attho ca te tÈdisena purisenÈti. BhareyyÈhaÑ 
bhante taÑ purisaÑ, attho ca me tÈdisena purisenÈti. Atha Ègaccheyya 
brÈhmaÓakumÈro -pa-. Atha Ègaccheyya vessakumÈro -pa-. Atha 
Ègaccheyya SuddakumÈro susikkhito katahattho katayoggo kat|pÈsano 
abhÊru acchambhÊ anutrÈsÊ apalÈyÊ, bhareyyÈsi taÑ purisaÑ, attho ca te 
tÈdisena purisenÈti. BhareyyÈhaÑ bhante taÑ purisaÑ, attho ca me tÈdisena 
purisenÈti. 

 Evameva kho mahÈrÈja yasmÈ kasmÈ cepi2 kulÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito hoti, so ca hoti paÒca~gavippahÊno paÒca~gasamannÈgato, 
______________________________________________________________ 
 1. Sam|pabb|Äho (SÊ), samupabbuÄho (I) 2. YasmÈ cepi (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 
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tasmiÑ dinnaÑ mahapphalaÑ hoti. KatamÈni paÒca~gÈni pahÊnÈni honti. 
KÈmacchando pahÊno hoti, byÈpÈdo pahÊno hoti, thinamiddhaÑ pahÊnaÑ 
hoti, uddhaccakukkuccaÑ pahÊnaÑ hoti, vicikicchÈ pahÊnÈ hoti. ImÈni 
paÒca~gÈni pahÊnÈni honti. Katamehi paÒcaha~gehi samannÈgato hoti. 
Asekkhena sÊlakkhandhena samannÈgato hoti, asekkhena 
samÈdhikkhandhena samannÈgato hoti, asekkhena paÒÒÈkkhandhena 
samannÈgato hoti, asekkhena vimuttikkhandhena samannÈgato hoti, 
asekkhena vimuttiÒÈÓadassanakkhandhena samannÈgato hoti. Imehi 
paÒcaha~gehi samannÈgato hoti. Iti paÒca~gavippahÊne 
paÒca~gasamannÈgate dinnaÑ mahapphalanti. Idamavoca BhagavÈ -pa- 
SatthÈ– 

   “IssattaÑ1 balavÊriyaÒca2, yasmiÑ vijjetha mÈÓave. 
   TaÑ yuddhattho bhare rÈjÈ, nÈs|raÑ jÈtipaccayÈ. 

   Tatheva khantisoraccaÑ, dhammÈ yasmiÑ patiÔÔhitÈ. 
   AriyavuttiÑ medhÈviÑ, hÊnajaccampi p|jaye. 

   KÈraye assame ramme, vÈsayettha bahussute. 
   PapaÒca vivane kayirÈ, dugge sa~kamanÈni ca. 

   AnnaÑ pÈnaÑ khÈdanÊyaÑ, vatthasenÈsanÈni ca. 
   Dadeyya ujubh|tesu, vippasannena cetasÈ. 

   YathÈ hi megho thanayaÑ, vijjumÈlÊ satakkaku. 
   ThalaÑ ninnaÒca p|reti, abhivassaÑ vasundharaÑ. 

   Tatheva saddho sutavÈ, abhisa~khacca bhojanaÑ. 
   Vanibbake tappayati, annapÈnena paÓÉito. 

   ŒmodamÈno pakireti, detha dethÈti bhÈsati. 
   TaÑ hissa gajjitaÑ hoti, devasseva pavassato. 
   SÈ puÒÒadhÈrÈ vipulÈ, dÈtÈraÑ abhivassatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. IssatthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. BalaviriyaÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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5. Pabbat|pamasutta 

 136. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho rÈjÈnaÑ PasenadiÑ 
KosalaÑ BhagavÈ etadavoca “kanda kuto nu tvaÑ mahÈrÈja Ègacchasi divÈ 
divassÈ”ti. YÈni tÈni bhante raÒÒaÑ khattiyÈnaÑ muddhÈvasittÈnaÑ 
issariyamadamattÈnaÑ kÈmagedhapariyuÔÔhitÈnaÑ 
janapadatthÈvariyappattÈnaÑ mahantaÑ pathavimaÓÉalaÑ abhivijiya 
ajjhÈvasantÈnaÑ rÈjakaraÓÊyÈni bhavanti, tesu khvÈhaÑ etarahi 
ussukkamÈpannoti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, idha te puriso Ègaccheyya puratthimÈya 
disÈya saddhÈyiko paccayiko, so taÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “yagghe 
mahÈrÈja jÈneyyÈsi, ahaÑ ÈgacchÈmi puratthimÈya disÈya, tatthaddasaÑ 
mahantaÑ pabbataÑ abbhasamaÑ, sabbe pÈÓe nippothento Ègacchati. YaÑ 
te mahÈrÈja karaÓÊyaÑ, taÑ karohÊ”ti. Atha dutiyo puriso Ègaccheyya 
pacchimÈya disÈya -pa-. Atha tatiyo puriso Ègaccheyya uttarÈya disÈya. 
Atha catuttho puriso Ègaccheyya dakkhiÓÈya disÈya saddhÈyiko paccayiko, 
so taÑ upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “yagghe mahÈrÈja jÈneyyÈsi, ahaÑ 
ÈgacchÈmi dakkhiÓÈya disÈya tatthaddasaÑ mahantaÑ pabbataÑ 
abbhasamaÑ, sabbe pÈÓe nippothento Ègacchati. YaÑ te mahÈrÈja 
karaÓÊyaÑ, taÑ karohÊ”ti. Evar|pe te mahÈrÈja mahati mahabbhaye 
samuppanne dÈruÓe manussakkhaye1 dullabhe manussatte kimassa 
karaÓÊyanti. 

 Evar|pe me bhante mahati mahabbhaye samuppanne dÈruÓe 
manussakkhaye dullabhe manussatte kimassa karaÓÊyaÑ aÒÒatra 
dhammacariyÈya aÒÒatra samacariyÈya aÒÒatra kusalakiriyÈya aÒÒatra 
puÒÒakiriyÈyÈti. 

 Œrocemi kho te mahÈrÈja, paÔivedemi kho te mahÈrÈja, adhivattati kho 
taÑ mahÈrÈja jarÈmaraÓaÑ, adhivattamÈne ce te mahÈrÈja jarÈmaraÓe 
kimassa karaÓÊyanti. AdhivattamÈne ca me bhante jarÈmaraÓe kimassa 
karaÓÊyaÑ aÒÒatra dhammacariyÈya samacariyÈya kusalakiriyÈya 
puÒÒakiriyÈya. YÈni tÈni bhante raÒÒaÑ khattiyÈnaÑ muddhÈvasittÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. ManussakÈye (Ka) 
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issariyamadamattÈnaÑ kÈmagedhapariyuÔÔhitÈnaÑ 
janapadatthÈvariyappattÈnaÑ mahantaÑ pathavimaÓÉalaÑ abhivijiya 
ajjhÈvasantÈnaÑ hatthiyuddhÈni bhavanti, tesampi bhante hatthiyuddhÈnaÑ 
natthi gati natthi visayo adhivattamÈne jarÈmaraÓe. YÈnipi tÈni bhante 
raÒÒaÑ khattiyÈnaÑ muddhÈvasittÈnaÑ -pa- ajjhÈvasantÈnaÑ assayuddhÈni 
bhavanti -pa- rathayuddhÈni bhavanti -pa- pattiyuddhÈni bhavanti, tesampi 
bhante pattiyuddhÈnaÑ natthi gati natthi visayo adhivattamÈne jarÈmaraÓe. 
Santi kho pana bhante imasmiÑ rÈjakule mantino mahÈmattÈ, ye pahonti1 
Ègate paccatthike mantehi bhedayituÑ, tesampi bhante mantayuddhÈnaÑ 
natthi gati natthi visayo adhivattamÈne jarÈmaraÓe. SaÑvijjati kho pana 
bhante imasmiÑ rÈjakule pah|taÑ hiraÒÒasuvaÓÓaÑ bh|migataÒceva 
vehÈsaÔÔhaÒca, yena mayaÑ pahoma Ègate paccatthike dhanena upalÈpetuÑ, 
tesampi bhante dhanayuddhÈnaÑ natthi gati natthi visayo adhivattamÈne 
jarÈmaraÓe. AdhivattamÈne ca me bhante jarÈmaraÓe kimassa karaÓÊyaÑ 
aÒÒatra dhammacariyÈya samacariyÈya kusalakiriyÈya puÒÒakiriyÈyÈti. 

 EvametaÑ mahÈrÈja, evametaÑ mahÈrÈja, adhivattamÈne jarÈmaraÓe 
kimassa karaÓÊyaÑ aÒÒatra dhammacariyÈya samacariyÈya kusalakiriyÈya 
puÒÒakiriyÈyÈti. Idamavoca BhagavÈ -pa- SatthÈ– 

   “YathÈpi selÈ vipulÈ, nabhaÑ Èhacca pabbatÈ. 
   SamantÈnupariyÈyeyyuÑ, nippothento catuddisÈ. 

   EvaÑ jarÈ ca maccu ca, adhivattanti pÈÓine2.  
   Khattiye brÈhmaÓe vesse, sudde caÓÉÈlapukkuse. 
   Na kiÒci3 parivajjeti, sabbamevÈbhimaddati. 

   Na tattha hatthÊnaÑ bh|mi, na rathÈnaÑ na pattiyÈ. 
   Na cÈpi mantayuddhena, sakkÈ jetuÑ dhanena vÈ. 

   TasmÈ hi paÓÉito poso, sampassaÑ atthamattano.  
   Buddhe dhamme ca saÑghe ca, dhÊro saddhaÑ nivesaye. 
______________________________________________________________ 
 1. YesaÑ honti (Ka) 2. PÈÓino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. Na kaÒci (?) 
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   Yo dhammaÑ cari1 kÈyena, vÈcÈya uda cetasÈ. 
   Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊ”ti. 
 

Tatiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Puggalo AyyikÈ Loko, IssattaÑ2 Pabbat|pamÈ. 
   DesitaÑ BuddhaseÔÔhena, imaÑ KosalapaÒcakanti. 

 
 

KosalasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. DhammacÈrÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. IssatthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ)

 



   

4. MÈrasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. Tapokammasutta 

 137. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati 
najjÈ NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodham|le paÔhamÈbhisambuddho. Atha 
kho Bhagavato rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi 
“mutto vatamhi tÈya dukkarakÈrikÈya, sÈdhu mutto vatamhi tÈya 
anatthasaÑhitÈya dukkarakÈrikÈya, sÈdhu vatamhi mutto bodhiÑ 
samajjhaganti1. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ Bhagavato cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “TapokammÈ apakkamma, ye na sujjhanti mÈÓavÈ. 
   Asuddho maÒÒasi suddho, suddhimaggÈ aparaddho”2 ti. 

 Atha kho BhagavÈ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ 
gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “AnatthasaÑhitaÑ ÒatvÈ, yaÑ kiÒci amaraÑ tapaÑ3. 
   SabbaÑ natthÈvahaÑ hoti, phiyÈrittaÑva dhammani4. 

   SÊlaÑ samÈdhi paÒÒaÒca, maggaÑ bodhÈya bhÈvayaÑ. 
   Pattosmi paramaÑ suddhiÑ, nihato tvamasi antakÈ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈdhu Ôhito sato bodhiÑ samajjhaganti (SÊ, I), sÈdhu vatamhi satto 
 bodhisamajjhag|ti (SyÈ, KaÑ) 
 2. Suddhimaggamaparaddho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. AparaÑ tapaÑ (Ka) 
 4. Vammani (SÊ), dhammaniÑ (I), jammaniÑ (Ka) etthÈyaÑ dhammasaddo sakkate 
 dhanvani-saddena sadiso maruvÈcakoti veditabbo, yathÈ daÄhadhammÈtipadaÑ. 
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2. HatthirÈjavaÓÓasutta 

 138. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati 
najjÈ NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodham|le paÔhamÈbhisambuddho. Tena 
kho pana samayena BhagavÈ rattandhakÈratimisÈyaÑ abbhokÈse nisinno 
hoti, devo ca ekamekaÑ phusÈyati. Atha kho mÈro pÈpimÈ Bhagavato 
bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo mahantaÑ 
hatthirÈjavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami. SeyyathÈpi 
nÈma mahÈ-ariÔÔhako maÓi, evamassa sÊsaÑ hoti. SeyyathÈpi nÈma suddhaÑ 
r|piyaÑ, evamassa dantÈ honti. SeyyathÈpi nÈma mahatÊ na~galÊsÈ1, 
evamassa soÓÉo hoti. Atha kho BhagavÈ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ 
mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ, vaÓÓaÑ katvÈ subhÈsubhaÑ. 
   AlaÑ te tena pÈpima, nihato tvamasi antakÈ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

3. Subhasutta 

 139. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati 
najjÈ NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodham|le paÔhamÈbhisambuddho. Tena 
kho pana samayena BhagavÈ rattandhakÈratimisÈyaÑ abbhokÈse nisinno 
hoti, devo ca ekamekaÑ phusÈyati. Atha kho mÈro pÈpimÈ Bhagavato 
bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato avid|re uccÈvacÈ vaÓÓanibhÈ 
upadaÑseti subhÈ ceva asubhÈ ca. Atha kho BhagavÈ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti 
viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ, vaÓÓaÑ katvÈ subhÈsubhaÑ. 
   AlaÑ te tena pÈpima, nihato tvamasi antaka. 
______________________________________________________________ 
 1. Na~galasÊsÈ (I, Ka)
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   Ye ca kÈyena vÈcÈya, manasÈ ca susaÑvutÈ. 
   Na te mÈravasÈnugÈ, na te mÈrassa baddhag|”1 ti. 

 Atha kho mÈro -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
 

4. PaÔhama mÈrapÈsasutta 

 140. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati 
Isipatane migadÈye. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 MayhaÑ kho bhikkhave yoniso manasikÈrÈ yoniso sammappadhÈnÈ 
anuttarÈ vimutti anuppattÈ, anuttarÈ vimutti sacchikatÈ. Tumhepi bhikkhave 
yoniso manasikÈrÈ yoniso sammappadhÈnÈ anuttaraÑ vimuttiÑ 
anupÈpuÓÈtha, anuttaraÑ vimuttiÑ sacchikarothÈti. Atha kho mÈro pÈpimÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “Baddhosi mÈrapÈsena, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. 
   MÈrabandhanabaddhosi, na me samaÓa mokkhasÊ”ti. 

   MuttÈhaÑ2 mÈrapÈsena, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. 
   MÈrabandhanamuttomhi, nihato tvamasi antakÈti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
 

5. DutiyamÈrapÈsasutta 

 141. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane 
migadÈye. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 MuttÈhaÑ bhikkhave sabbapÈsehi ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. Tumhepi 
bhikkhave muttÈ sabbapÈsehi ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. Caratha bhikkhave 
cÈrikaÑ bahujanahitÈya bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya 
sukhÈya devamanussÈnaÑ, mÈ ekena dve agamittha, desetha bhikkhave 
dhammaÑ ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Baddhabh| (Ka), paccag| (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. MuttohaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsetha, 
santi sattÈ apparajakkhajÈtikÈ assavanatÈ dhammassa parihÈyanti, 
bhavissanti dhammassa aÒÒÈtÈro. Ahampi bhikkhave yena UruvelÈ 
senÈnigamo tenupasa~kamissÈmi dhammadesanÈyÈti. Atha kho mÈro 
pÈpimÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “Baddhosi sabbapÈsehi, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ. 
   MahÈbandhanabaddhosi, na me samaÓa mokkhasÊ”ti. 

   MuttÈhaÑ sabbapÈsehi, ye dibbÈ ye ca mÈnusÈ, 
   MahÈbandhanamuttomhi, nihato tvamasi antakÈti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
 

6. Sappasutta  

 142. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
rattandhakÈratimisÈyaÑ abbhokÈse nisinno hoti, devo ca ekamekaÑ 
phusÈyati. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ Bhagavato bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ 
uppÈdetukÈmo mahantaÑ sapparÈjavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami. SeyyathÈpi nÈma mahatÊ ekarukkhikÈ nÈvÈ, evamassa kÈyo 
hoti. SeyyathÈpi nÈma mahantaÑ soÓÉikÈkiÄaÒjaÑ, evamassa phaÓo hoti. 
SeyyathÈpi nÈma mahatÊ KosalikÈ kaÑsapÈti, evamassa akkhÊni bhavanti. 
SeyyathÈpi nÈma deve gaÄagaÄÈyante vijjullatÈ niccharanti, evamassa 
mukhato jivhÈ niccharati. SeyyathÈpi nÈma kammÈragaggariyÈ 
dhamamÈnÈya saddo hoti, evamassa assÈsapassÈsÈnaÑ saddo hoti. 

 Atha kho BhagavÈ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ 
gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “Yo suÒÒagehÈni sevati, 
   SeyyÈ so Muni attasaÒÒato. 
   Vossajja careyya tattha so, 
   Patir|paÑ hi tathÈvidhassa taÑ. 
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   CarakÈ bah| bheravÈ bah|, 
   Atho ÉaÑsasarÊsapÈ1 bah|. 
   Lomampi na tattha iÒjaye, 
   SuÒÒÈgÈragato MahÈmuni. 

   NabhaÑ phaleyya pathavÊ caleyya, 
   Sabbepi pÈÓÈ uda santaseyyuÑ. 
   Sallampi ce urasi pakappayeyyuÑ, 
   UpadhÊsu tÈÓaÑ na karonti BuddhÈ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

7. Supatisutta 

 143. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha kho BhagavÈ bahudevarattiÑ abbhokÈse ca~kamitvÈ 
rattiyÈ pacc|sasamayaÑ pÈde pakkhÈletvÈ vihÈraÑ pavisitvÈ dakkhiÓena 
passena sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno 
uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

    “KiÑ soppasi kiÑ nu soppasi, 
    KimidaÑ soppasi dubbhago2 viya. 
    SuÒÒamagÈranti soppasi, 
    KimidaÑ soppasi s|riye uggate”ti. 

    Yassa jÈlinÊ visattikÈ, 
    TaÓhÈ natthi kuhiÒci netave. 
    Sabb|padhiparikkhayÈ Buddho, 
    Soppati kiÑ tavettha mÈrÈti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. �aÑsa siriÑsapÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Dubbhato (SyÈ, KaÑ), dubbhayo (I) 
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8. Nandatisutta 

 144. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Nandati puttehi puttimÈ, gomÈ gobhi tatheva nandati. 
   UpadhÊhi narassa nandanÈ, na hi so nandati yo nir|padhÊ”ti. 

   Socati puttehi puttimÈ, gomÈ gobhi tatheva socati. 
   UpadhÊhi narassa socanÈ, na hi so socati yo nir|padhÊti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

9. PaÔhama-Èyusutta 

 145. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 AppamidaÑ bhikkhave manussÈnaÑ Èyu, gamanÊyo samparÈyo 
kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa amaraÓaÑ. 
Yo bhikkhave ciraÑ jÊvati, so vassasataÑ appaÑ vÈ bhiyyoti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “DÊghamÈyu manussÈnaÑ, na naÑ hÊÄe suporiso. 
   Careyya khÊramattova, natthi maccussa Ègamo”ti. 

   AppamÈyu manussÈnaÑ, hÊÄeyya naÑ suporiso. 
   CareyyÈdittasÊsova, natthi maccussa nÈgamoti. 

 Atha kho mÈro -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
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10. Dutiya-Èyusutta 

 146. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tatra kho BhagavÈ -pa- etadavoca– 

 AppamidaÑ bhikkhave manussÈnaÑ Èyu, gamanÊyo samparÈyo, 
kattabbaÑ kusalaÑ, caritabbaÑ brahmacariyaÑ, natthi jÈtassa amaraÓaÑ. 
Yo bhikkhave ciraÑ jÊvati, so vassasataÑ appaÑ vÈ bhiyyoti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “NÈccayanti ahorattÈ, jÊvitaÑ n|parujjhati. 
   Œyu anupariyÈyati maccÈnaÑ, nemÊva rathakubbaran”ti. 

   Accayanti ahorattÈ, jÊvitaÑ uparujjhati. 
   Œyu khÊyati maccÈnaÑ, kunnadÊnaÑva odakanti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TapokammaÒca NÈgo ca, SubhaÑ PÈsena te duve. 
   Sappo Supati NandanaÑ, ŒyunÈ apare duveti. 

_____ 
 

2. Dutiyavagga 
 

1. PÈsÈÓasutta 

 147. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Tena kho pana samayena BhagavÈ rattandhakÈratimisÈyaÑ abbhokÈse 
nisinno hoti, devo ca ekamekaÑ phusÈyati. Atha kho mÈro pÈpimÈ 
Bhagavato bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo yena 
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BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato avid|re mahante pÈsÈÓe 
padÈlesi. 

 Atha kho BhagavÈ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Sacepi kevalaÑ sabbaÑ, Gijjhak|ÔaÑ calessasi1. 
   Neva sammÈvimuttÈnaÑ, BuddhÈnaÑ atthi iÒjitan”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

2. KinnusÊhasutta 

 148. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena BhagavÈ mahatiyÈ 
parisÈya parivuto dhammaÑ deseti. 

 Atha kho mÈrassa pÈpimato etadahosi “ayaÑ kho samaÓo Gotamo 
mahatiyÈ parisÈya parivuto dhammaÑ deseti, yaÑn|nÈhaÑ yena samaÓo 
Gotamo tenupasa~kameyyaÑ vicakkhukammÈyÈ”ti. Atha kho mÈro pÈpimÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “Kinnu sÊhova nadasi, parisÈyaÑ visÈrado. 
   PaÔimallo hi te atthi, vijitÈvÊ nu maÒÒasÊ”ti. 

   Nadanti ve mahÈvÊrÈ, parisÈsu visÈradÈ. 
   TathÈgatÈ balappattÈ, tiÓÓÈ loke visattikanti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

3. Sakalikasutta 

 149. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
MaddakucchismiÑ migadÈye. Tena kho pana samayena Bhagavato pÈdo 
______________________________________________________________
 1. GaÄeyyasi (SyÈ, KaÑ), caleyyÈsi (Ka) 
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sakalikÈya khato hoti, bhusÈ sudaÑ Bhagavato vedanÈ vattanti sÈrÊrikÈ 
dukkhÈ tibbÈ kharÈ kaÔukÈ asÈtÈ amanÈpÈ. TÈ sudaÑ BhagavÈ sato 
sampajÈno adhivÈseti avihaÒÒamÈno. Atha kho BhagavÈ catugguÓaÑ 
sa~ghÈÔiÑ paÒÒapetvÈ dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ 
accÈdhÈya sato sampajÈno. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “MandiyÈ nu kho sesi udÈhu kÈveyyamatto, 
   AtthÈ nu te sampacurÈ na santi. 
   Eko vivitte sayanÈsanamhi, 
   NiddÈmukho kimidaÑ soppase vÈ”ti. 

   Na mandiyÈ sayÈmi nÈpi kÈveyyamatto, 
   AtthaÑ sameccÈhamapetasoko. 
   Eko vivitte sayanÈsanamhi, 
   SayÈmahaÑ sabbabh|tÈnukampÊ. 

   Yesampi sallaÑ urasi paviÔÔhaÑ, 
   MuhuÑ muhuÑ hadayaÑ vedhamÈnaÑ. 
   TepÊdha soppaÑ labhare sasallÈ, 
   TasmÈ ahaÑ na supe vÊtasallo. 

   JaggaÑ na sa~ke napi bhemi sottuÑ, 
   RattindivÈ nÈnutapanti mÈmaÑ. 
   HÈniÑ na passÈmi kuhiÒci loke, 
   TasmÈ supe sabbabh|tÈnukampÊti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

4. Patir|pasutta 

 150. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati ekasÈlÈyaÑ 
brÈhmaÓagÈme. Tena kho pana samayena BhagavÈ mahatiyÈ gihiparisÈya 
parivuto dhammaÑ deseti. 
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 Atha kho mÈrassa pÈpimato etadahosi “ayaÑ kho samaÓo Gotamo 
mahatiyÈ gihiparisÈya parivuto dhammaÑ deseti, yaÑn|nÈhaÑ yena 
samaÓo Gotamo tenupasa~kameyyaÑ vicakkhukammÈyÈ”ti. Atha kho mÈro 
pÈpimÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “NetaÑ tava patir|paÑ, yadaÒÒamanusÈsasi. 
   Anurodhavirodhesu, mÈ sajjittho tadÈcaran”ti. 

   HitÈnukampÊ Sambuddho, yadaÒÒamanusÈsati. 
   Anurodhavirodhehi, vippamutto TathÈgatoti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

5. MÈnasasutta 

 151. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Antalikkhacaro pÈso, yvÈyaÑ carati mÈnaso. 
   Tena taÑ bÈdhayissÈmi, na me samaÓa mokkhasÊ”ti. 

   R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ, phoÔÔhabbÈ ca manoramÈ. 
   Ettha me vigato chando, nihato tvamasi antakÈti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

6. Pattasutta 

 152. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ paÒcannaÑ 
upÈdÈnakkhandhÈnaÑ upÈdÈya bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya sandasseti 
samÈdapeti1 samuttejeti sampahaÑseti. Te ca bhikkh| aÔÔhiÑ katvÈ2 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdÈpeti (?) 2. AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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manasi katvÈ sabbacetasÈ1 samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ suÓanti. 

 Atha kho mÈrassa pÈpimato etadahosi “ayaÑ kho samaÓo Gotamo 
paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ upÈdÈya bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Te ca bhikkh| aÔÔhiÑ 
katvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ 
suÓanti. YaÑn|nÈhaÑ yena samaÓo Gotamo tenupasa~kameyyaÑ 
vicakkhukammÈyÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena sambahulÈ pattÈ abbhokÈse nikkhittÈ honti. 
Atha kho mÈro pÈpimÈ balÊbaddavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ yena te pattÈ 
tenupasa~kami. Atha kho aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“bhikkhu bhikkhu eso balÊbaddo patte bhindeyyÈ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ 
taÑ bhikkhuÑ etadavoca “na so bhikkhu balÊbaddo, mÈro eso pÈpimÈ 
tumhÈkaÑ vicakkhukammÈya Ègato”ti. Atha kho BhagavÈ mÈro ayaÑ 
pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “R|paÑ vedayitaÑ saÒÒÈ, viÒÒÈÓaÑ yaÒca sa~khataÑ. 
   Nesohamasmi netaÑ me, evaÑ tattha virajjati. 

   EvaÑ virattaÑ khemattaÑ, sabbasaÑyojanÈtigaÑ. 
   AnvesaÑ sabbaÔÔhÈnesu, mÈrasenÈpi nÈjjhagÈ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
 

7. ChaphassÈyatanasutta 

 153. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ channaÑ 
phassÈyatanÈnaÑ upÈdÈya bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya sandasseti 
samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Te ca bhikkh| aÔÔhiÑ katvÈ manasi 
katvÈ sabbacetasÈ samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ suÓanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbacetaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), sabbaÑ cetasÈ (Ka) 
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 Atha kho mÈrassa pÈpimato etadahosi “ayaÑ kho samaÓo Gotamo 
channaÑ phassÈyatanÈnaÑ upÈdÈya bhikkh|naÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti. Te ca bhikkh| aÔÔhiÑ 
katvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ 
suÓanti. YaÑn|nÈhaÑ yena samaÓo Gotamo tenupasa~kameyyaÑ 
vicakkhukammÈyÈ”ti. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ Bhagavato avid|re mahantaÑ bhayabheravaÑ saddamakÈsi, 
apissudaÑ pathavÊ maÒÒe undrÊyati1. Atha kho aÒÒataro bhikkhu aÒÒataraÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “bhikkhu bhikkhu esÈ pathavÊ maÒÒe undrÊyatÊ”ti. 
EvaÑ vutte BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “nesÈ bhikkhu pathavÊ 
undrÊyati, mÈro eso pÈpimÈ tumhÈkaÑ vicakkhukammÈya Ègato”ti. Atha 
kho BhagavÈ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ, phassÈ dhammÈ ca kevalÈ. 
   EtaÑ lokÈmisaÑ ghoraÑ, ettha loko vimucchito. 

   EtaÒca samatikkamma, sato Buddhassa sÈvako. 
   MÈradheyyaÑ atikkamma, Èdiccova virocatÊ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
 

8. PiÓÉasutta 

 154. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu viharati PaÒcasÈlÈyaÑ 
brÈhmaÓagÈme. Tena kho pana samayena PaÒcasÈlÈyaÑ BrÈhmaÓagÈme 
kumÈrikÈnaÑ pÈhunakÈni bhavanti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya PaÒcasÈlaÑ BrÈhmaÓagÈmaÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
Tena kho pana samayena PaÒcasÈleyyakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ mÈrena 
pÈpimatÈ anvÈviÔÔhÈ bhavanti “mÈ samaÓo Gotamo piÓÉamalatthÈ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ yathÈdhotena pattena PaÒcasÈlaÑ brÈhmaÓagÈmaÑ 
piÓÉÈya pÈvisi, tathÈdhotena2 pattena paÔikkami. Atha kho mÈro pÈpimÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
______________________________________________________________ 
 1. UdrÊyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), u + dara + ya + ti = udrÊyati. 2. YathÈdhotena (?) 
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“api tvaÑ samaÓa piÓÉamalatthÈ”ti. TathÈ nu tvaÑ pÈpima akÈsi, yathÈhaÑ 
piÓÉaÑ na labheyyanti. Tena hi bhante BhagavÈ dutiyampi PaÒcasÈlaÑ 
BrÈhmaÓagÈmaÑ piÓÉÈya pavisatu, tathÈhaÑ karissÈmi, yathÈ BhagavÈ 
piÓÉaÑ lacchatÊti. 

   ApuÒÒaÑ pasavi mÈro, Èsajja naÑ TathÈgataÑ. 
   KiÑ nu maÒÒasi pÈpima, na me pÈpaÑ vipaccati. 

   SusukhaÑ vata jÊvÈma, yesaÑ no natthi kiÒcanaÑ. 
   PÊtibhakkhÈ bhavissÈma, devÈ ÈbhassarÈ yathÈti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

9. Kassakasutta 

 155. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ bhikkh|naÑ 
nibbÈnapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti 
sampahaÑseti. Te ca bhikkh| aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ 
samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ suÓanti. 

 Atha kho mÈrassa pÈpimato etadahosi “ayaÑ kho samaÓo Gotamo 
bhikkh|naÑ nibbÈnapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya -pa-. YaÑn|nÈhaÑ 
yena samaÓo Gotamo tenupasa~kameyyaÑ vicakkhukammÈyÈ”ti. Atha kho 
mÈro pÈpimÈ kassakavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ mahantaÑ na~galaÑ khandhe 
karitvÈ dÊghapÈcanayaÔÔhiÑ gahetvÈ haÔahaÔakeso sÈÓasÈÔinivattho 
kaddamamakkhitehi pÈdehi yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca “api samaÓa balÊbadde addasÈ”ti. KiÑ pana pÈpima 
te balÊbaddehÊti. Mameva samaÓa cakkhu, mama r|pÈ, mama 
cakkhusamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ, kuhiÑ me samaÓa gantvÈ mokkhasi. 
Mameva samaÓa sotaÑ, mama saddÈ -pa-. Mameva samaÓa ghÈnaÑ, mama 
gandhÈ. Mameva samaÓa jivhÈ, mama rasÈ. Mameva samaÓa kÈyo, mama 
phoÔÔhabbÈ. Mameva samaÓa mano, mama dhammÈ, mama 
manosamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ, kuhiÑ me samaÓa gantvÈ mokkhasÊti. 
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 Taveva pÈpima cakkhu, tava r|pÈ, tava 
cakkhusamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ. Yattha ca kho pÈpima natthi cakkhu, 
natthir|pÈ,natthicakkhusamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ, agati tava tattha pÈpima. 
Taveva pÈpima sotaÑ, tava saddÈ, tava sotasamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ. 
Yattha ca kho pÈpima natthi sotaÑ, natthi saddÈ, natthi 
sotasamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ, agati tava tattha pÈpima. Taveva pÈpima 
ghÈnaÑ, tava gandhÈ, tava ghÈnasamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ. Yattha ca kho 
pÈpima natthi ghÈnaÑ, natthi gandhÈ, natthi 
ghÈnasamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ, agati tava tattha pÈpima. Taveva pÈpima 
jivhÈ, tava rasÈ, tava jivhÈsamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ -pa-. Taveva pÈpima 
kÈyo, tava phoÔÔhabbÈ, tava kÈyasamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ -pa-. Taveva 
pÈpima mano, tava dhammÈ, tava manosamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ. Yattha 
ca kho pÈpima natthi mano, natthi dhammÈ, natthi 
manosamphassaviÒÒÈÓÈyatanaÑ, agati tava tattha pÈpimÈti. 

   YaÑ vadanti mama yidanti, ye vadanti mamanti ca. 
   Ettha ce te mano atthi, na me samaÓa mokkhasÊti. 

   YaÑ vadanti na taÑ mayhaÑ, ye vadanti na te ahaÑ. 
   EvaÑ pÈpima jÈnÈhi, na me maggampi dakkhasÊti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ -pa- tatthevantaradhÈyÊti. 
 

10. Rajjasutta 

 156. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati Himavantapadese1 

araÒÒakuÔikÈyaÑ. Atha kho Bhagavato rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ 
cetaso parivitakko udapÈdi “sakkÈ nu kho rajjaÑ kÈretuÑ ahanaÑ 
aghÈtayaÑ ajinaÑ ajÈpayaÑ asocaÑ asocÈpayaÑ dhammenÈ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ Bhagavato cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “kÈretu 
bhante BhagavÈ rajjaÑ, kÈretu Sugato rajjaÑ ahanaÑ aghÈtayaÑ ajinaÑ 
ajÈpayaÑ asocaÑ asocÈpayaÑ dhammenÈ”ti. KiÑ pana me tvaÑ pÈpima 
passasi, yaÑ maÑ tvaÑ evaÑ vadesi “kÈretu bhante BhagavÈ rajjaÑ, kÈretu 
Sugato rajjaÑ ahanaÑ aghÈtayaÑ ajinaÑ ajÈpayaÑ asocaÑ 
______________________________________________________________
 1. Himavantapasse (SÊ) 
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asocÈpayaÑ dhammenÈ”ti. BhagavatÈ kho bhante cattÈro iddhipÈdÈ bhÈvitÈ 
bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ, 
Èka~khamÈno ca bhante BhagavÈ HimavantaÑ pabbatarÈjaÑ suvaÓÓaÑtveva 
adhimucceyya, suvaÓÓaÒca panassÈti1. 

   Pabbatassa suvaÓÓassa, jÈtar|passa kevalo. 
   DvittÈva nÈlamekassa, iti vidvÈ samaÒcare. 

   Yo dukkhamaddakkhi yatonidÈnaÑ, 
   KÈmesu so jantu kathaÑ nameyya. 
   UpadhiÑ viditvÈ sa~goti loke, 
   Tasseva jantu vinayÈya sikkheti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ BhagavÈ, jÈnÈti maÑ Sugato”ti 
dukkhÊ dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PÈsÈÓo SÊho SakalikaÑ2, Patir|paÒca MÈnasaÑ. 
   PattaÑ ŒyatanaÑ PiÓÉaÑ, KassakaÑ Rajjena te dasÈti. 

_____ 
 

3. Tatiyavagga 
 

1. Sambahulasutta 

 157. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
SilÈvatiyaÑ. Tena kho pana samayena sambahulÈ bhikkh| Bhagavato 
avid|re appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ viharanti. Atha kho mÈro pÈpimÈ 
brÈhmaÓavaÓÓaÑ abhinimminitvÈ mahantena jaÔaÓÉuvena 
ajinakkhipanivattho jiÓÓo gopÈnasiva~ko ghurughurupassÈsÊ 
udumbaradaÓÉaÑ gahetvÈ yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
te bhikkh| etadavoca “daharÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SuvaÓÓapabbatassÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ), suvaÓÓaÒca pabbatassÈti (I) 
 2. SakkhalikaÑ (Ka) 
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bhavanto pabbajitÈ sus| kÈÄakesÈ bhadrena yobbanena samannÈgatÈ 
paÔhamena vayasÈ anikkÊÄitÈvino kÈmesu, bhuÒjantu bhavanto mÈnusake 
kÈme, mÈ sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvitthÈ”ti. Na kho mayaÑ 
brÈhmaÓa sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvÈma, kÈlikaÒca kho mayaÑ 
brÈhmaÓa hitvÈ sandiÔÔhikaÑ anudhÈvÈma, kÈlikÈ hi brÈhmaÓa kÈmÈ vuttÈ 
BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha bhiyyo, sandiÔÔhiko ayaÑ 
dhammo akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti. 
EvaÑ vutte mÈro pÈpimÈ sÊsaÑ okampetvÈ jivhaÑ nillÈletvÈ tivisÈkhaÑ 
nalÈÔe nalÈÔikaÑ vuÔÔhÈpetvÈ daÓÉamolubbha pakkÈmi. 

 Atha kho te bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha mayaÑ bhante Bhagavato avid|re 
appamattÈ ÈtÈpino pahitattÈ viharÈma, atha kho bhante aÒÒataro brÈhmaÓo 
mahantena jaÔaÓÉuvena ajinakkhipanivattho jiÓÓo gopÈnasiva~ko 
ghurughurupassÈsÊ udumbaradaÓÉaÑ gahetvÈ yena mayaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ amhe etadavoca ‘daharÈ bhavanto pabbajitÈ sus| kÈÄakesÈ 
bhadrena yobbanena samannÈgatÈ paÔhamena vayasÈ anikkÊÄitÈvino kÈmesu, 
bhuÒjantu bhavanto mÈnusake kÈme, mÈ sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ 
anudhÈvitthÈ’ti”. EvaÑ vutte mayaÑ bhante taÑ brÈhmaÓaÑ etadavocumha 
“na kho mayaÑ brÈhmaÓa sandiÔÔhikaÑ hitvÈ kÈlikaÑ anudhÈvÈma, 
kÈlikaÒca kho mayaÑ brÈhmaÓa hitvÈ sandiÔÔhikaÑ anudhÈvÈma, kÈlikÈ hi 
brÈhmaÓa kÈmÈ vuttÈ BhagavatÈ bahudukkhÈ bahupÈyÈsÈ, ÈdÊnavo ettha 
bhiyyo, sandiÔÔhiko ayaÑ dhammo akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. EvaÑ vutte bhante so brÈhmaÓo sÊsaÑ okampetvÈ 
jivhaÑ nillÈletvÈ tivisÈkhaÑ nalÈÔe nalÈÔikaÑ vuÔÔhÈpetvÈ daÓÉamolubbha 
pakkantoti. 

 Neso bhikkhave brÈhmaÓo, mÈro eso pÈpimÈ tumhÈkaÑ 
vicakkhukammÈya Ègatoti. Atha kho BhagavÈ etamatthaÑ viditvÈ tÈyaÑ 
velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 
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   “Yo dukkhamaddakkhi yatonidÈnaÑ, 
   KÈmesu so jantu kathaÑ nameyya. 
   UpadhiÑ viditvÈ sa~goti loke, 
   Tasseva jantu vinayÈya sikkhe”ti. 
 

2. Samiddhisutta 

 158. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati SilÈvatiyaÑ. Tena kho 
pana samayena ÈyasmÈ Samiddhi Bhagavato avid|re appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto viharati. Atha kho Èyasmato Samiddhissa rahogatassa 
paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ 
vata me, yassa me SatthÈ ArahaÑ SammÈsambuddho, lÈbhÈ vata me, 
suladdhaÑ vata me, yvÈhaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajito, 
lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, yassa me sabrahmacÈrino sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ”ti. Atha kho mÈro pÈpimÈ Èyasmato Samiddhissa cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya yenÈyasmÈ Samiddhi tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ Èyasmato Samiddhissa avid|re mahantaÑ bhayabheravaÑ 
saddamakÈsi. ApissudaÑ pathavÊ maÒÒe undrÊyati. 

 Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno ÈyasmÈ Samiddhi BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante 
Bhagavato avid|re appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharÈmi, tassa mayhaÑ bhante 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi ‘lÈbhÈ vata me, 
suladdhaÑ vata me, yassa me SatthÈ ArahaÑ SammÈsambuddho, lÈbhÈ vata 
me, suladdhaÑ vata me, yvÈhaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajito, 
lÈbhÈ vata me, suladdhaÑ vata me, yassa me sabrahmacÈrino sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ’ti. Tassa mayhaÑ bhante avid|re mahÈbhayabheravasaddo 
ahosi. ApissudaÑ pathavÊ maÒÒe undrÊyatÊ”ti. 

 NesÈ Samiddhi pathavÊ undrÊyati, mÈro eso pÈpimÈ tuyhaÑ 
vicakkhukammÈya Ègato. Gaccha tvaÑ Samiddhi tattheva appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto viharÈhÊti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ Samiddhi Bhagavato  
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paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Samiddhi tattheva appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto vihÈsi. Dutiyampi kho Èyasmato Samiddhissa rahogatassa 
paÔisallÊnassa -pa-. Dutiyampi kho mÈro pÈpimÈ Èyasmato Samiddhissa 
cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya -pa-. ApissudaÑ pathavÊ maÒÒe undrÊyati. 
Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “SaddhÈyÈhaÑ pabbajito, agÈrasmÈ anagÈriyaÑ. 
   Sati paÒÒÈ ca me BuddhÈ, cittaÒca susamÈhitaÑ. 
   KÈmaÑ karassu r|pÈni, neva maÑ byÈdhayissasÊ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ Samiddhi bhikkh|”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

3. Godhikasutta 

 159. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Godhiko 
Isigilipasse viharati KÈÄasilÈyaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Godhiko appamatto 
ÈtÈpÊ pahitatto viharanto sÈmayikaÑ cetovimuttiÑ phusi. Atha kho ÈyasmÈ 
Godhiko tamhÈ sÈmayikÈya cetovimuttiyÈ parihÈyi. Dutiyampi kho ÈyasmÈ 
Godhiko appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto sÈmayikaÑ cetovimuttiÑ 
phusi. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Godhiko tamhÈ sÈmayikÈya cetovimuttiyÈ 
parihÈyi. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Godhiko appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
viharanto sÈmayikaÑ cetovimuttiÑ phusi. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Godhiko 
tamhÈ -pa- parihÈyi. Catutthampi kho ÈyasmÈ Godhiko appamatto -pa- 
vimuttiÑ phusi. Catutthampi kho ÈyasmÈ Godhiko tamhÈ -pa- parihÈyi. 
PaÒcamampi kho ÈyasmÈ Godhiko -pa- cetovimuttiÑ phusi. PaÒcamampi 
kho ÈyasmÈ -pa- vimuttiyÈ parihÈyi. ChaÔÔhampi kho ÈyasmÈ Godhiko 
appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto sÈmayikaÑ cetovimuttiÑ phusi. 
ChaÔÔhampi kho ÈyasmÈ Godhiko tamhÈ sÈmayikÈya cetovimuttiyÈ parihÈyi. 
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sattamampi kho ÈyasmÈ Godhiko appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
sÈmayikaÑ cetovimuttiÑ phusi. 

 Atha kho Èyasmato Godhikassa etadahosi “yÈva chaÔÔhaÑ khvÈhaÑ 
sÈmayikÈya cetovimuttiyÈ parihÊno, yaÑn|nÈhaÑ SatthaÑ Èhareyyan”ti. 
Atha kho mÈro pÈpimÈ Èyasmato Godhikassa cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “MahÈvÊra mahÈpaÒÒa, iddhiyÈ yasasÈ jala. 
   SabbaverabhayÈtÊta, pÈde vandÈmi cakkhuma. 

   SÈvako te mahÈvÊra, maraÓaÑ maraÓÈbhibh|. 
   Œka~khati cetayati, taÑ nisedha jutindhara. 

   KathaÑ hi BhagavÈ tuyhaÑ, sÈvako sÈsane rato. 
   AppattamÈnaso sekkho, kÈlaÑ kayirÈ janesutÈ”ti. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmatÈ Godhikena SatthaÑ ÈharitaÑ hoti. 
Atha kho BhagavÈ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “EvaÑ hi dhÊrÈ kubbanti, nÈvaka~khanti jÊvitaÑ. 
   Sam|laÑ taÓhamabbuyha, Godhiko parinibbuto”ti. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “ÈyÈma bhikkhave yena 
IsigilipassaÑ KÈÄasilÈ tenupasa~kamissÈma, yattha Godhikena kulaputtena 
SatthaÑ Èharitan”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato 
paccassosuÑ. 

 Atha kho BhagavÈ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ yena IsigilipassaÑ 
KÈÄasilÈ tenupasa~kami. AddasÈ kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ GodhikaÑ 
d|ratova maÒcake vivattakkhandhaÑ semÈnaÑ1. Tena kho pana samayena 
dh|mÈyitattaÑ timirÈyitattaÑ gacchateva purimaÑ disaÑ, gacchati 
pacchimaÑ disaÑ, gacchati uttaraÑ disaÑ, gacchati dakkhiÓaÑ disaÑ, 
gacchati uddhaÑ, gacchati adho, gacchati anudisaÑ. 
______________________________________________________________
 1. SeyyamÈnaÑ (SyÈ, KaÑ), soppamÈnaÑ (Ka) 
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 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “passatha no tumhe bhikkhave 
etaÑ dh|mÈyitattaÑ timirÈyitattaÑ gacchateva purimaÑ disaÑ, gacchati 
pacchimaÑ disaÑ, gacchati uttaraÑ disaÑ, gacchati dakkhiÓaÑ disaÑ, 
gacchati uddhaÑ, gacchati adho, gacchati anudisan”ti. EvaÑ bhante. Eso 
kho bhikkhave mÈro pÈpimÈ Godhikassa kulaputtassa viÒÒÈÓaÑ 
samanvesati “kattha Godhikassa kulaputtassa viÒÒÈÓaÑ patiÔÔhitan”ti. 
AppatiÔÔhitena ca bhikkhave viÒÒÈÓena Godhiko kulaputto parinibbutoti. 
Atha kho mÈro pÈpimÈ beluvapaÓÉuvÊÓaÑ ÈdÈya yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “UddhaÑ adho ca tiriyaÑ, disÈ anudisÈ svahaÑ. 
   AnvesaÑ nÈdhigacchÈmi, Godhiko so kuhiÑ gato”ti. 

   Yo1 dhÊro dhitisampanno, jhÈyÊ jhÈnarato sadÈ. 
   AhorattaÑ anuyuÒjaÑ, jÊvitaÑ anikÈmayaÑ. 

   JetvÈna maccuno2 senaÑ, anÈgantvÈ punabbhavaÑ. 
   Sam|laÑ taÓhamabbuyha, Godhiko parinibbutoti. 

   Tassa sokaparetassa, vÊÓÈ kacchÈ abhassatha. 
   Tato so dummano yakkho, tatthevantaradhÈyathÈti3. 
 

4. SattavassÈnubandhasutta 

 160. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati 
najjÈ NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodhe. Tena kho pana samayena mÈro 
pÈpimÈ sattavassÈni BhagavantaÑ anubandho hoti otÈrÈpekkho otÈraÑ 
alabhamÈno. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi–  

   “SokÈvatiÓÓo nu vanamhi jhÈyasi, 
   VittaÑ nu jÊno uda patthayÈno. 
   ŒguÑ nu gÈmasmimakÈsi kiÒci, 
   KasmÈ janena na karosi sakkhiÑ. 
   SakkhÊ na sampajjati kenaci te”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. So (SÊ, I) 2. BhetvÈ namucino (SÊ) 
 3. TatthevantaradhÈyithÈti (SyÈ, KaÑ), tattheva antaradhÈyÊti (Ka) 
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   Sokassa m|laÑ palikhÈya sabbaÑ, 
   AnÈgu jhÈyÈmi asocamÈno. 
   ChetvÈna sabbaÑ bhavalobhajappaÑ, 
   AnÈsavo jhÈyÈmi pamattabandh|ti. 

   YaÑ vadanti mama yidanti, ye vadanti mamanti ca. 
   Ettha ce te mano atthi, na me samaÓa mokkhasÊti. 

   YaÑ vadanti na taÑ mayhaÑ, ye vadanti na te ahaÑ. 
   EvaÑ pÈpima jÈnÈhi, na me maggampi dakkhasÊti. 

   Sace maggaÑ anubuddhaÑ, khemaÑ amatagÈminaÑ. 
   Apehi gaccha tvameveko, kimaÒÒamanusÈsasÊti. 

   AmaccudheyyaÑ pucchanti, ye janÈ pÈragÈmino. 
   TesÈhaÑ puÔÔho akkhÈmi, yaÑ saccaÑ taÑ nir|padhinti. 

 SeyyathÈpi bhante gÈmassa vÈ nigamassa vÈ avid|re pokkharaÓÊ, 
tatrassa kakkaÔako. Atha kho bhante sambahulÈ kumÈrakÈ vÈ kumÈrikÈyo vÈ 
tamhÈ gÈmÈ vÈ nigamÈ vÈ nikkhamitvÈ yena sÈ pokkharaÓÊ 
tenupasa~kameyyuÑ, upasa~kamitvÈ taÑ kakkaÔakaÑ udakÈ uddharitvÈ 
thale patiÔÔhapeyyuÑ. YaÑ yadeva hi so bhante kakkaÔako aÄaÑ 
abhininnÈmeyya. TaÑ tadeva te kumÈrakÈ vÈ kumÈrikÈyo vÈ kaÔÔhena vÈ 
kathalÈya vÈ saÒchindeyyuÑ sambhaÒjeyyuÑ sampalibhaÒjeyyuÑ, evaÑ hi 
so bhante kakkaÔako sabbehi aÄehi saÒchinnehi sambhaggehi 
sampalibhaggehi abhabbo taÑ pokkharaÓiÑ otarituÑ. Evameva kho bhante 
yÈni kÈnici vis|kÈyikÈni1 visevitÈni vipphanditÈni sabbÈni tÈni2 BhagavatÈ 
saÒchinnÈni sambhaggÈni sampalibhaggÈni, abhabbo dÈnÈhaÑ bhante puna 
BhagavantaÑ upasa~kamituÑ, yadidaÑ otÈrÈpekkhoti. Atha kho mÈro 
pÈpimÈ Bhagavato santike imÈ nibbejanÊyÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “MedavaÓÓaÒca pÈsÈÓaÑ, vÈyaso anupariyagÈ. 
   Apettha muduÑ vindema, api assÈdanÈ siyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. YÈni visukÈyikÈni (SÊ, I, Ka) 2. KÈnici kÈnici sabbÈni (SÊ, I, Ka) 
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   AladdhÈ tattha assÈdaÑ, vÈyasetto apakkame. 
   KÈkova selamÈsajja, nibbijjÈpema GotamÈ”ti. 
 

5. MÈradhÊtusutta 

 161. Atha kho mÈro pÈpimÈ Bhagavato santike imÈ nibbejanÊyÈ gÈthÈyo 
abhÈsitvÈ tamhÈ ÔhÈnÈ apakkamma Bhagavato avid|re pathaviyaÑ 
palla~kena nisÊdi tuÓhÊbh|to ma~kubh|to pattakkhandho adhomukho 
pajjhÈyanto appaÔibhÈno kaÔÔhena bh|miÑ vilikhanto. Atha kho TaÓhÈ ca 
Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro yena mÈro pÈpimÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsiÑsu– 

   “KenÈsi dummano tÈta, purisaÑ kaÑ nu socasi. 
   MayaÑ taÑ rÈgapÈsena, ÈraÒÒamiva kuÒjaraÑ. 
   BandhitvÈ ÈnayissÈma, vasago te bhavissatÊ”ti. 

   ArahaÑ Sugato loke, na rÈgena suvÈnayo. 
   MÈradheyyaÑ atikkanto, tasmÈ socÈmahaÑ bhusanti. 

 Atha kho TaÓhÈ ca Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “pÈde te 
samaÓa paricÈremÈ”ti. Atha kho BhagavÈ na manasÈkÈsi, yathÈ taÑ anuttare 
upadhisa~khaye vimutto. 

 Atha kho TaÓhÈ ca Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro ekamantaÑ 
apakkamma evaÑ samacintesuÑ “uccÈvacÈ kho purisÈnaÑ adhippÈyÈ, 
yaÑn|na mayaÑ ekasataÑ ekasataÑ kumÈrivaÓÓasataÑ 
abhinimmineyyÈmÈ”ti. Atha kho TaÓhÈ ca Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro 
ekasataÑ ekasataÑ kumÈrivaÓÓasataÑ abhinimminitvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “pÈde te 
samaÓa paricÈremÈ”ti. Tampi BhagavÈ na manasÈkÈsi, yathÈ taÑ anuttare 
upadhisa~khaye vimutto. 

 Atha kho TaÓhÈ ca Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro ekamantaÑ 
apakkamma evaÑ samacintesuÑ “uccÈvacÈ kho purisÈnaÑ adhippÈyÈ, 
yaÑn|na mayaÑ ekasataÑ 
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ekasataÑ avijÈtavaÓÓasataÑ abhinimmineyyÈmÈ”ti. Atha kho TaÓhÈ ca 
Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro ekasataÑ ekasataÑ avijÈtavaÓÓasataÑ 
abhinimminitvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ etadavocuÑ “pÈde te samaÓa paricÈremÈ”ti. Tampi BhagavÈ 
na manasÈkÈsi, yathÈ taÑ anuttare upadhisa~khaye vimutto. 

 Atha kho TaÓhÈ ca -pa- yaÑn|na mayaÑ ekasataÑ ekasataÑ sakiÑ 
vijÈtavaÓÓasataÑ abhinimmineyyÈmÈti. Atha kho TaÓhÈ ca -pa- sakiÑ 
vijÈtavaÓÓasataÑ abhinimminitvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavocuÑ “pÈde te samaÓa paricÈremÈ”ti. 
Tampi BhagavÈ na manasÈkÈsi, yathÈ taÑ anuttare upadhisa~khaye vimutto. 

 Atha kho TaÓhÈ ca -pa- yaÑn|na mayaÑ ekasataÑ ekasataÑ 
duvijÈtavaÓÓasataÑ abhinimmineyyÈmÈti. Atha kho TaÓhÈ ca -pa- 
duvijÈtavaÓÓasataÑ abhinimminitvÈ yena BhagavÈ -pa- yathÈ taÑ anuttare 
upadhisa~khaye vimutto. Atha kho TaÓhÈ ca -pa- majjhimitthivaÓÓasataÑ 
abhinimmineyyÈmÈti. Atha kho TaÓhÈ ca -pa- majjhimitthivaÓÓasataÑ 
abhinimminitvÈ -pa- anuttare upadhisa~khaye vimutto. 

 Atha kho TaÓhÈ ca -pa- mahitthivaÓÓasataÑ abhinimmineyyÈmÈti. Atha 
kho TaÓhÈ ca -pa- mahitthivaÓÓasataÑ abhinimminitvÈ yena BhagavÈ -pa- 
anuttare upadhisa~khaye vimutto. Atha kho TaÓhÈ ca Arati ca RagÈ ca 
mÈradhÊtaro ekamantaÑ apakkamma etadavocuÑ “saccaÑ kira no pitÈ 
avoca– 

   ‘ArahaÑ Sugato loke, na rÈgena suvÈnayo. 
   MÈradheyyaÑ atikkanto, tasmÈ socÈmahaÑ bhusan’ti”. 

 YaÑ hi mayaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ avÊtarÈgaÑ iminÈ 
upakkamena upakkameyyÈma, hadayaÑ vÈssa phaleyya, uÓhaÑ lohitaÑ vÈ 
mukhato uggaccheyya, ummÈdaÑ vÈ pÈpuÓeyya cittakkhepaÑ vÈ. SeyyathÈ 
vÈ pana naÄo harito luto ussussati visussati milÈyati. Evameva ussusseyya 
visusseyya milÈyeyyÈti. 
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 Atha kho TaÓhÈ ca Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ 
kho TaÓhÈ mÈradhÊtÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “SokÈvatiÓÓo nu vanamhi jhÈyasi, 
   VittaÑ nu jÊno uda patthayÈno. 
   ŒguÑ nu gÈmasmimakÈsi kiÒci, 
   KasmÈ janena na karosi sakkhiÑ. 
   SakkhÊ na sampajjati kenaci te”ti. 

   Atthassa pattiÑ hadayassa santiÑ, 
   JetvÈna senaÑ piyasÈtar|paÑ.  
   EkohaÑ1 jhÈyaÑ sukhamanubodhiÑ, 
   TasmÈ janena na karomi sakkhiÑ. 
   SakkhÊ na sampajjati kenaci meti. 

 Atha kho Arati2 mÈradhÊtÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “KathaÑvihÈrÊbahulodha bhikkhu, 
   PaÒcoghatiÓÓo atarÊdha chaÔÔhaÑ. 
   KathaÑ jhÈyiÑ3 bahulaÑ kÈmasaÒÒÈ, 
   ParibÈhirÈ honti aladdha yo tan”ti. 

   PassaddhakÈyo suvimuttacitto, 
   Asa~kharÈno satimÈ anoko. 
   AÒÒÈya dhammaÑ avitakkajhÈyÊ, 
   Na kuppati na sarati na thino4. 

   EvaÑvihÈrÊbahulodha bhikkhu, 
   PaÒcoghatiÓÓo atarÊdha chaÔÔhaÑ. 
   EvaÑ jhÈyiÑ bahulaÑ kÈmasaÒÒÈ, 
   ParibÈhirÈ honti aladdha yo tanti. 
______________________________________________________________ 
 1. EkÈhaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. Arati ca (Ka) 
 3. KathaÑ jhÈyaÑ (SyÈ, KaÑ, I), kathajjhÈyaÑ (Ka) 4. Na kuppatÊ nassaratÊ na thÊno (SÊ) 
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 Atha kho RagÈ1 mÈradhÊtÈ Bhagavato santike gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
   “Acchejja taÓhaÑ gaÓasa~ghacÈrÊ, 
   AddhÈ carissanti2 bah| ca saddhÈ. 
   BahuÑ vatÈyaÑ janataÑ anoko, 
   Acchejja nessati maccurÈjassa pÈranti. 

   Nayanti ve mahÈvÊrÈ, saddhammena TathÈgatÈ. 
   Dhammena nayamÈnÈnaÑ, kÈ us|yÈ vijÈnatan”ti. 

 Atha kho TaÓhÈ ca Arati ca RagÈ ca mÈradhÊtaro yena mÈro pÈpimÈ 
tenupasa~kamiÑsu. AddasÈ kho mÈro pÈpimÈ TaÓhaÒca AratiÒca RagaÒca 
mÈradhÊtaro d|ratova Ègacchantiyo, disvÈna gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “BÈlÈ kumudanÈÄehi, pabbataÑ abhimatthatha3. 
   GiriÑ nakhena khanatha, ayo dantehi khÈdatha. 

   SelaÑva siras|hacca4, pÈtÈle gÈdhamesatha. 
   KhÈÓuÑva urasÈsajja, nibbijjÈpetha GotamÈ”ti. 

   DaddallamÈnÈ ÈgaÒchuÑ, TaÓhÈ ca AratÊ RagÈ. 
   TÈ tattha panudÊ SatthÈ, t|laÑ bhaÔÔhaÑva mÈlutoti. 
 

Tatiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SambahulÈ Samiddhi ca, GodhikaÑ SattavassÈni. 
   DhÊtaraÑ desitaÑ Buddha, seÔÔhena imaÑ MÈrapaÒcakanti. 

 
 

MÈrasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 
______________________________________________________________ 
 1. RagÈ ca (Ka) 2. Tarissanti (SÊ) 
 3. Abhimanthatha (SÊ) 4. Sirasi |hacca (SÊ), sirasi ohacca (SyÈ, KaÑ)

 



   

5. BhikkhunÊsaÑyutta 
 

1. ŒÄavikÈsutta 

 162. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ŒÄavikÈ bhikkhunÊ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, 
SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena 
AndhavanaÑ tenupasa~kami vivekatthinÊ. Atha kho mÈro pÈpimÈ ŒÄavikÈya 
bhikkhuniyÈ bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo 
vivekamhÈ cÈvetukÈmo yena ŒÄavikÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ŒÄavikaÑ bhikkhuniÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Natthi nissaraÓaÑ loke, kiÑ vivekena kÈhasi. 
   BhuÒjassu kÈmaratiyo, mÈhu pacchÈnutÈpinÊ”ti. 

 Atha kho ŒÄavikÈya bhikkhuniyÈ etadahosi “ko nu khvÈyaÑ, manusso 
vÈ amanusso vÈ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho ŒÄavikÈya bhikkhuniyÈ 
etadahosi “mÈro kho ayaÑ pÈpimÈ mama bhayaÑ chambhitattaÑ 
lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo vivekamhÈ cÈvetukÈmo gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. 
Atha kho ŒÄavikÈ bhikkhunÊ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ 
pÈpimantaÑ gÈthÈhi paccabhÈsi– 

   “Atthi nissaraÓaÑ loke, paÒÒÈya me suphussitaÑ1. 
   Pamattabandhu pÈpima, na tvaÑ jÈnÈsi taÑ padaÑ. 

   Sattis|l|pamÈ kÈmÈ, khandhÈsaÑ adhikuÔÔanÈ. 
   YaÑ tvaÑ kÈmaratiÑ br|si, arati mayha sÈ ah|”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ ŒÄavikÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
______________________________________________________________
 1. SuphassitaÑ (SÊ, I) 
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2. SomÈsutta 

 163. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho SomÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena AndhavanaÑ 
tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho mÈro pÈpimÈ SomÈya 
bhikkhuniyÈ bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo 
samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo yena SomÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ SomaÑ bhikkhuniÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “YaÑ taÑ isÊhi pattabbaÑ, ÔhÈnaÑ durabhisambhavaÑ. 
   Na taÑ dva~gulapaÒÒÈya, sakkÈ pappotumitthiyÈ”ti. 

 Atha kho SomÈya bhikkhuniyÈ etadahosi “ko nu khvÈyaÑ, manusso vÈ 
amanusso vÈ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho SomÈya bhikkhuniyÈ etadahosi 
“mÈro kho ayaÑ pÈpimÈ mama bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ 
uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho SomÈ 
bhikkhunÊ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈhi 
paccabhÈsi– 

   “ItthibhÈvo kiÑ kayirÈ, cittamhi susamÈhite. 
   ©ÈÓamhi vattamÈnamhi, sammÈ dhammaÑ vipassato. 

   Yassa n|na siyÈ evaÑ, itthÈhaÑ purisoti vÈ. 
   KiÒci vÈ pana aÒÒasmi1, taÑ mÈro vattumarahatÊ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ SomÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

3. KisÈgotamÊsutta 

 164. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho KisÈgotamÊ bhikkhunÊ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, 
SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena 
AndhavanaÑ 
______________________________________________________________
 1. AsmÊti (SyÈ, KaÑ, I)
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tenupasa~kami divÈvihÈrÈya. AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho mÈro pÈpimÈ KisÈgotamiyÈ 
bhikkhuniyÈ bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo 
samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo yena KisÈgotamÊ bhikkhunÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ KisÈgotamiÑ bhikkhuniÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “KiÑ nu tvaÑ mataputtÈva, ekamÈsi rudammukhÊ. 
   VanamajjhagatÈ ekÈ, purisaÑ nu gavesasÊ”ti. 

 Atha kho KisÈgotamiyÈ bhikkhuniyÈ etadahosi “ko nu khvÈyaÑ, 
manusso vÈ amanusso vÈ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho KisÈgotamiyÈ 
bhikkhuniyÈ etadahosi “mÈro kho ayaÑ pÈpimÈ mama bhayaÑ 
chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo 
gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. 

 Atha kho KisÈgotamÊ bhikkhunÊ mÈro ayaÑ pÈpimÈ iti viditvÈ mÈraÑ 
pÈpimantaÑ gÈthÈhi paccabhÈsi– 

   “AccantaÑ mataputtÈmhi, purisÈ etadantikÈ. 
   Na socÈmi na rodÈmi, na taÑ bhÈyÈmi Èvuso. 
   Sabbattha vihatÈ nandÊ, tamokkhandho padÈlito. 
   JetvÈna maccuno1 senaÑ, viharÈmi anÈsavÈ”ti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ KisÈgotamÊ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

4. VijayÈsutta 

 165. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho VijayÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ -pa- aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho 
mÈro pÈpimÈ VijayÈya bhikkhuniyÈ bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ 
uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo yena VijayÈ bhikkhunÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ VijayaÑ bhikkhuniÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
______________________________________________________________
 1. JetvÈ namucino (SÊ) 
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   “DaharÈ tvaÑ r|pavatÊ, ahaÒca daharo susu. 
   PaÒca~gikena turiyena, ehayyebhiramÈmase”ti1. 

 Atha kho VijayÈya bhikkhuniyÈ etadahosi “ko nu khvÈyaÑ, manusso vÈ 
amanusso vÈ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho VijayÈya bhikkhuniyÈ etadahosi 
“mÈro kho ayaÑ pÈpimÈ mama bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ 
uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho VijayÈ 
bhikkhunÊ “mÈro ayaÑ pÈpimÈ” iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈhi 
paccabhÈsi– 

   R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ, phoÔÔhabbÈ ca manoramÈ. 
   NiyyÈtayÈmi tuyheva, mÈra nÈhaÑ tenatthikÈ. 

   IminÈ p|tikÈyena, bhindanena pabha~gunÈ. 
   AÔÔÊyÈmi harÈyÈmi, kÈmataÓhÈ sam|hatÈ. 

   Ye ca r|p|pagÈ sattÈ, ye ca ar|paÔÔhÈyino2. 
   YÈ ca santÈ samÈpatti, sabbattha vihato tamoti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ VijayÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

5. UppalavaÓÓÈsutta 

 166. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ -pa- aÒÒatarasmiÑ supupphitasÈlarukkham|le 
aÔÔhÈsi. Atha kho mÈro pÈpimÈ UppalavaÓÓÈya bhikkhuniyÈ bhayaÑ 
chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo yena 
UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ UppalavaÓÓaÑ 
bhikkhuniÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   SupupphitaggaÑ upagamma bhikkhuni, 
   EkÈ tuvaÑ tiÔÔhasi sÈlam|le. 
   Na catthi te dutiyÈ vaÓÓadhÈtu, 
   BÈle na tvaÑ bhÈyasi dhuttakÈnanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ehi ayye ramÈmaseti (SÊ) 2. ŒruppaÔÔhÈyino (SÊ, I) 
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 Atha kho UppalavaÓÓÈya bhikkhuniyÈ etadahosi “ko nu khvÈyaÑ, 
manusso vÈ amanusso vÈ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho UppalavaÓÓÈya 
bhikkhuniyÈ etadahosi “mÈro kho ayaÑ pÈpimÈ mama bhayaÑ 
chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo 
gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ “mÈro ayaÑ pÈpimÈ” 
iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈhi paccabhÈsi– 

   SataÑ sahassÈnipi dhuttakÈnaÑ, 
   IdhÈgatÈ tÈdisakÈ bhaveyyuÑ. 
   LomaÑ na iÒjÈmi na santasÈmi, 
   Na mÈra bhÈyÈmi tamekikÈpi. 

   EsÈ antaradhÈyÈmi, kucchiÑ vÈ pavisÈmi te. 
   PakhumantarikÈyampi, tiÔÔhantiÑ maÑ na dakkhasi. 

   CittasmiÑ vasÊbh|tÈmhi, iddhipÈdÈ subhÈvitÈ. 
   SabbabandhanamuttÈmhi, na taÑ bhÈyÈmi Èvusoti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ UppalavaÓÓÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 

 
6. CÈlÈsutta 

 167. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho CÈlÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ -pa- aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho 
mÈro pÈpimÈ yena CÈlÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ CÈlaÑ 
bhikkhuniÑ etadavoca “kiÑ nu tvaÑ bhikkhuni na rocesÊ”ti. JÈtiÑ khvÈhaÑ 
Èvuso na rocemÊti. 

   KiÑ nu jÈtiÑ na rocesi, jÈto kÈmÈni bhuÒjati. 
   Ko nu taÑ idamÈdapayi, jÈtiÑ mÈ roca1 bhikkhunÊti. 

   JÈtassa maraÓaÑ hoti, jÈto dukkhÈni phussati2. 
   BandhaÑ vadhaÑ pariklesaÑ, tasmÈ jÈtiÑ na rocaye. 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ rocesi (SÊ, I) 2. Passati (SÊ, I) 
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   Buddho dhammamadesesi, jÈtiyÈ samatikkamaÑ. 
   SabbadukkhappahÈnÈya, so maÑ sacce nivesayi. 

   Ye ca r|p|pagÈ sattÈ, ye ca ar|paÔÔhÈyino. 
   NirodhaÑ appajÈnantÈ, ÈgantÈro punabbhavanti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ CÈlÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

7. UpacÈlÈsutta 

 168. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho UpacÈlÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ -pa- aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho 
mÈro pÈpimÈ yena UpacÈlÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
UpacÈlaÑ bhikkhuniÑ etadavoca “kattha nu tvaÑ bhikkhuni 
uppajjitukÈmÈ”ti. Na khvÈhaÑ Èvuso katthaci uppajjitukÈmÈti.  

   TÈvatiÑsÈ ca YÈmÈ ca, TusitÈ cÈpi devatÈ. 
   NimmÈnaratino devÈ, ye devÈ Vasavattino. 
   Tattha cittaÑ paÓidhehi, ratiÑ paccanubhossasÊti. 

   TÈvatiÑsÈ ca YÈmÈ ca, TusitÈ cÈpi devatÈ. 
   NimmÈnaratino devÈ, ye devÈ Vasavattino. 
   KÈmabandhanabaddhÈ te, enti mÈravasaÑ puna. 

   Sabbo ÈdÊpito1 loko, sabbo loko padh|pito. 
   Sabbo pajjÈlito2 loko, sabbo loko pakampito. 

   AkampitaÑ apajjalitaÑ3, aputhujjanasevitaÑ. 
   Agati yattha mÈrassa, tattha me nirato manoti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ UpacÈlÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbova Èditto (SyÈ, KaÑ) 2. Pajjalito (sabbattha) 3. AcalitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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8. SÊsupacÈlÈsutta 

 169. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho SÊsupacÈlÈ1 bhikkhunÊ 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ -pa- aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ 
nisÊdi. Atha kho mÈro pÈpimÈ yena SÊsupacÈlÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ SÊsupacÈlaÑ bhikkhuniÑ etadavoca “kassa nu tvaÑ 
bhikkhuni pÈsaÓÉaÑ rocesÊ”ti. Na khvÈhaÑ Èvuso kassaci pÈsaÓÉaÑ 
rocemÊti. 

   KaÑ nu uddissa muÓÉÈsi, samaÓÊ viya dissasi, 
   Na ca rocesi pÈsaÓÉaÑ, kimiva carasi mom|hÈti. 

   Ito bahiddhÈ pÈsaÓÉÈ, diÔÔhÊsu pasÊdanti te. 
   Na tesaÑ dhammaÑ rocemi, te dhammassa akovidÈ. 

   Atthi Sakyakule jÈto, Buddho appaÔipuggalo. 
   SabbÈbhibh| mÈranudo, sabbatthamaparÈjito. 

   Sabbattha mutto asito, sabbaÑ passati cakkhumÈ. 
   SabbakammakkhayaÑ patto, vimutto upadhisa~khaye. 
   So mayhaÑ BhagavÈ SatthÈ, tassa rocemi sÈsananti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ SÊsupacÈlÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

9. SelÈsutta 

 170. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho SelÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ -pa- aÒÒatarasmiÑ rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho 
mÈro pÈpimÈ SelÈya bhikkhuniyÈ bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ 
uppÈdetukÈmo -pa- SelaÑ bhikkhuniÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   KenidaÑ pakataÑ bimbaÑ, kvanu2 bimbassa kÈrako. 
   Kvanu bimbaÑ samuppannaÑ, kvanu bimbaÑ nirujjhatÊti. 

 Atha kho SelÈya bhikkhuniyÈ etadahosi “ko nu khvÈyaÑ, manusso vÈ 
amanusso vÈ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho SelÈya 
______________________________________________________________ 
 1. SÊs|pacÈlÈ (SÊ) 2. Kvannu (SÊ, I), kvaci (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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bhikkhuniyÈ etadahosi “mÈro kho ayaÑ pÈpimÈ mama bhayaÑ 
chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo 
gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho SelÈ bhikkhunÊ “mÈro ayaÑ pÈpimÈ” iti viditvÈ 
mÈraÑ pÈpimantaÑ gÈthÈhi paccabhÈsi– 

   NayidaÑ attakataÑ1 bimbaÑ, nayidaÑ parakataÑ1 aghaÑ. 
   HetuÑ paÔicca sambh|taÑ, hetubha~gÈ nirujjhati. 

   YathÈ aÒÒataraÑ bÊjaÑ, khette vuttaÑ vir|hati. 
   PathavÊrasaÒcÈgamma, sinehaÒca tad|bhayaÑ. 

   EvaÑ khandhÈ ca dhÈtuyo, cha ca ÈyatanÈ ime. 
   HetuÑ paÔicca sambh|tÈ, hetubha~gÈ nirujjhareti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ SelÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ dummano 
tatthevantaradhÈyÊti.  
 

10. VajirÈsutta  

 171. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho VajirÈ bhikkhunÊ pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena AndhavanaÑ 
tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. Atha kho mÈro pÈpimÈ VajirÈya 
bhikkhuniyÈ bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ uppÈdetukÈmo 
samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo yena VajirÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ VajiraÑ bhikkhuniÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   KenÈyaÑ pakato satto, kuvaÑ sattassa kÈrako. 
   KuvaÑ satto samuppanno, kuvaÑ satto nirujjhatÊti. 

 Atha kho VajirÈya bhikkhuniyÈ etadahosi “ko nu khvÈyaÑ, manusso vÈ 
amanusso vÈ gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha kho VajirÈya bhikkhuniyÈ etadahosi 
“mÈro kho ayaÑ pÈpimÈ mama bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑsaÑ 
uppÈdetukÈmo samÈdhimhÈ cÈvetukÈmo gÈthaÑ bhÈsatÊ”ti. Atha  
______________________________________________________________
 1. NayidaÑ pakataÑ (SyÈ, KaÑ) 
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kho VajirÈ bhikkhunÊ “mÈro ayaÑ pÈpimÈ” iti viditvÈ mÈraÑ pÈpimantaÑ 
gÈthÈhi paccabhÈsi– 

   KiÑ nu sattoti paccesi, mÈra diÔÔhigataÑ nu te. 
   Suddhasa~khÈrapuÒjoyaÑ, nayidha sattupalabbhati. 

   YathÈ hi a~gasambhÈrÈ, hoti saddo ratho iti. 
   EvaÑ khandhesu santesu, hoti sattoti sammuti1. 

   Dukkhameva hi sambhoti, dukkhaÑ tiÔÔhati veti ca. 
   NÈÒÒatra dukkhÈ sambhoti, nÈÒÒaÑ dukkhÈ nirujjhatÊti. 

 Atha kho mÈro pÈpimÈ “jÈnÈti maÑ VajirÈ bhikkhunÊ”ti dukkhÊ 
dummano tatthevantaradhÈyÊti. 
 

BhikkhunÊsaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

    ŒÄavikÈ ca SomÈ ca, GotamÊ VijayÈ saha. 
    UppalavaÓÓÈ ca CÈlÈ, UpacÈlÈ SÊsupacÈlÈ ca. 
    SelÈ VajirÈya te dasÈti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________
 1. Sammati (SyÈ, KaÑ) 

 



    

6. BrahmasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. BrahmÈyÈcanasutta  

 172. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati 
najjÈ NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodham|le paÔhamÈbhisambuddho. Atha 
kho Bhagavato rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi 
“adhigato kho myÈyaÑ dhammo gambhÊro duddaso duranubodho santo 
paÓÊto atakkÈvacaro nipuÓo paÓÉitavedanÊyo, ÈlayarÈmÈ kho panÈyaÑ pajÈ 
ÈlayaratÈ ÈlayasammuditÈ, ÈlayarÈmÈya kho pana pajÈya ÈlayaratÈya 
ÈlayasammuditÈya duddasaÑ idaÑ ÔhÈnaÑ yadidaÑ 
idappaccayatÈpaÔiccasamuppÈdo, idampi kho ÔhÈnaÑ duddasaÑ yadidaÑ 
sabbasa~khÈrasamatho sabb|padhipaÔinissaggo taÓhÈkkhayo virÈgo nirodho 
nibbÈnaÑ. AhaÒceva kho pana dhammaÑ deseyyaÑ, pare ca me na 
ÈjÈneyyuÑ, so mamassa kilamatho, sÈ mamassa vihesÈ”ti. Apissu 
BhagavantaÑ imÈ anacchariyÈ gÈthÈyo paÔibhaÑsu pubbe assutapubbÈ– 

   Kicchena me adhigataÑ, halaÑ dÈni pakÈsituÑ. 
   RÈgadosaparetehi, nÈyaÑ dhammo susambudho. 

   PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ, gambhÊraÑ duddasaÑ aÓuÑ. 
   RÈgarattÈ na dakkhanti, tamokhandena ÈvuÔÈti1. 

 Itiha Bhagavato paÔisaÒcikkhato appossukkatÈya cittaÑ namati, no 
dhammadesanÈya. 

 Atha kho brahmuno Sahampatissa Bhagavato cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya etadahosi “nassati vata bho loko, vinassati vata bho 
loko, yatra hi nÈma TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa 
appossukkatÈya cittaÑ namati2, no dhammadesanÈyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tamokkhandhena ÈvutÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Namissati (?) 
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atha kho brahmÈ Sahampati seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ1 vÈ 
bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke 
antarahito Bhagavato purato pÈturahosi. Atha kho brahmÈ Sahampati 
ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ dakkhiÓajÈÓumaÓÉalaÑ pathaviyaÑ nihantvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “desetu bhante 
BhagavÈ dhammaÑ, desetu Sugato dhammaÑ, santi sattÈ 
apparajakkhajÈtikÈ, assavanatÈ dhammassa parihÈyanti, bhavissanti 
dhammassa aÒÒÈtÈro”ti. Idamavoca brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ 
athÈparaÑ etadavoca– 

    PÈturahosi Magadhesu pubbe, 
    Dhammo asuddho samalehi cintito. 
    ApÈpuretaÑ2 amatassa dvÈraÑ, 
    SuÓantu dhammaÑ vimalenÈnubuddhaÑ. 

    Sele yathÈ pabbatamuddhaniÔÔhito, 
    YathÈpi passe janataÑ samantato. 
    Tath|pamaÑ dhammamayaÑ sumedha, 
    PÈsÈdamÈruyha samantacakkhu. 
    SokÈvatiÓÓaÑ3 janatamapetasoko, 
    Avekkhassu jÈtijarÈbhibh|taÑ. 

    UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma, 
    SatthavÈha anaÓa4 vicara loke. 
    Desassu5 BhagavÈ dhammaÑ, 
    AÒÒÈtÈro bhavissantÊti. 

 Atha kho BhagavÈ brahmuno ca ajjhesanaÑ viditvÈ sattesu ca 
kÈruÒÒataÑ paÔicca BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokesi, addasÈ kho BhagavÈ 
BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento satte apparajakkhe mahÈrajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre suviÒÒÈpaye duviÒÒÈpaye 
appekacce 
______________________________________________________________ 
 1. SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. AvÈpuretaÑ (SÊ) 3. SokÈvakiÓÓaÑ (SÊ) 
 4. AÓaÓa (R|pasiddhiÔÊkÈ) 5. Desetu (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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paralokavajjabhayadassÈvine1 viharante appekacce na 
paralokavajjabhayadassÈvine viharante, seyyathÈpi nÈma uppaliniyaÑ vÈ 
paduminiyaÑ vÈ puÓÉarÊkiniyaÑ vÈ appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ 
puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈnuggatÈni anto 
nimuggaposÊni, appekaccÈni uppalÈni vÈ padumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake 
jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni samodakaÑ ÔhitÈni, appekaccÈni uppalÈni vÈ 
PadumÈni vÈ puÓÉarÊkÈni vÈ udake jÈtÈni udake saÑvaÉÉhÈni udakÈ 
accuggamma ÔhitÈni2 anupalittÈni udakena, evameva BhagavÈ 
BuddhacakkhunÈ lokaÑ volokento addasa satte apparajakkhe mahÈrajakkhe 
tikkhindriye mudindriye svÈkÈre dvÈkÈre suviÒÒÈpaye duviÒÒÈpaye 
appekacce paralokavajjabhayadassÈvine viharante appekacce na 
paralokavajjabhayadassÈvine viharante, disvÈna brahmÈnaÑ SahampatiÑ 
gÈthÈya paccabhÈsi– 

    ApÈrutÈ tesaÑ amatassa dvÈrÈ, 
    Ye sotavanto pamuÒcantu saddhaÑ. 
    VihiÑsasaÒÒÊ paguÓaÑ na bhÈsiÑ, 
    DhammaÑ paÓÊtaÑ manujesu brahmeti. 

 Atha kho brahmÈ Sahampati “katÈvakÈso khomhi BhagavatÈ 
dhammadesanÈyÈ”ti BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyÊti. 
 

2. GÈravasutta 

 173. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ UruvelÈyaÑ viharati 
najjÈ NeraÒjarÈya tÊre AjapÈlanigrodham|le paÔhamÈbhisambuddho. Atha 
kho Bhagavato rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi 
“dukkhaÑ kho agÈravo viharati appatisso, kaÑ nu khvÈhaÑ samaÓaÑ vÈ 
brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ3 upanissÈya vihareyyan”ti. 

 Atha kho Bhagavato etadahosi “aparipuÓÓassa kho sÊlakkhandhassa 
pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya 
______________________________________________________________ 
 1. DassÈvino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. TiÔÔhanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. GarukatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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vihareyyaÑ, na kho panÈhaÑ passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya attanÈ sÊlasampannataraÑ 
aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ, yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ katvÈ 
upanissÈya vihareyyaÑ. 

 AparipuÓÓassa kho samÈdhikkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ 
brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ, na kho 
panÈhaÑ passÈmi sadevake loke -pa- attanÈ samÈdhisampannataraÑ aÒÒaÑ 
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ, yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
vihareyyaÑ. 

 AparipuÓÓassa paÒÒÈkkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ 
brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ, na kho 
panÈhaÑ passÈmi sadevake -pa- attanÈ paÒÒÈsampannataraÑ aÒÒaÑ 
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ, yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
vihareyyaÑ. 

 AparipuÓÓassa kho vimuttikkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ 
brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ, na kho 
panÈhaÑ passÈmi sadevake -pa- attanÈ vimuttisampannataraÑ aÒÒaÑ 
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ, yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
vihareyyaÑ. 

 AparipuÓÓassa kho vimuttiÒÈÓadassanakkhandhassa pÈrip|riyÈ aÒÒaÑ 
samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ. 
Na kho panÈhaÑ passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya attanÈ 
vimuttiÒÈÓadassanasampannataraÑ aÒÒaÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ, 
yamahaÑ sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihareyyaÑ. YaÑn|nÈhaÑ 
yvÈyaÑ dhammo mayÈ abhisambuddho, tameva dhammaÑ sakkatvÈ garuÑ 
katvÈ upanissÈya vihareyyan”ti. 

 Atha kho brahmÈ Sahampati Bhagavato cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ 
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke antarahito Bhagavato purato 
pÈturahosi. Atha kho brahmÈ Sahampati ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “evametaÑ 
BhagavÈ, evametaÑ Sugata, yepi te bhante ahesuÑ atÊtamaddhÈnaÑ 
Arahanto SammÈsambuddhÈ, 
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tepi Bhagavanto dhammaÒÒeva sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya vihariÑsu. 
Yepi te bhante bhavissanti anÈgatamaddhÈnaÑ Arahanto SammÈsambuddhÈ, 
tepi Bhagavanto dhammaÒÒeva sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya 
viharissanti. BhagavÈpi bhante etarahi ArahaÑ SammÈsambuddho 
dhammaÒÒeva sakkatvÈ garuÑ katvÈ upanissÈya viharat|ti. Idamavoca 
brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ athÈparaÑ etadavoca– 

   Ye ca atÊtÈ SambuddhÈ, ye ca BuddhÈ anÈgatÈ. 
   Yo cetarahi Sambuddho, bah|naÑ1 sokanÈsano. 

   Sabbe saddhammagaruno, vihaÑsu2 viharanti ca. 
   TathÈpi viharissanti, esÈ BuddhÈna dhammatÈ. 

   TasmÈ hi attakÈmena3, mahattamabhika~khatÈ. 
   Saddhammo garukÈtabbo, saraÑ BuddhÈna sÈsananti. 
 

3. Brahmadevasutta 

 174. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarissÈ 
brÈhmaÓiyÈ Brahmadevo nÈma putto Bhagavato santike agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito hoti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Brahmadevo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsi, aÒÒataro ca panÈyasmÈ Brahmadevo arahataÑ ahosi. 

 Atha kho ÈyasmÈ Brahmadevo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ sapadÈnaÑ 
piÓÉÈya caramÈno yena sakamÈtu nivesanaÑ tenupasa~kami. Tena kho pana 
samayena Èyasmato Brahmadevassa mÈtÈ brÈhmaÓÊ brahmuno ÈhutiÑ 
niccaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. BahunnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. VihariÑsu (SÊ, SyÈ,KaÑ, I) 
 3. AtthakÈmena (SÊ, I, Ka) 
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paggaÓhÈti. Atha kho brahmuno Sahampatissa etadahosi “ayaÑ kho 
Èyasmato Brahmadevassa mÈtÈ brÈhmaÓÊ brahmuno ÈhutiÑ niccaÑ 
paggaÓhÈti, yaÑn|nÈhaÑ taÑ upasa~kamitvÈ saÑvejeyyan”ti. Atha kho 
brahmÈ Sahampati seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ 
pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva brahmaloke antarahito 
Èyasmato Brahmadevassa mÈtu nivesane pÈturahosi. Atha kho brahmÈ 
Sahampati vehÈsaÑ Ôhito Èyasmato Brahmadevassa mÈtaraÑ brÈhmaÓiÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

    D|re ito brÈhmaÓi brahmaloko, 
    YassÈhutiÑ paggaÓhÈsi niccaÑ. 
    NetÈdiso brÈhmaÓi brahmabhakkho, 
    KiÑ jappasi brahmapathaÑ ajÈnaÑ1. 

    Eso hi te brÈhmaÓi Brahmadevo, 
    Nir|padhiko atidevapatto. 
    AkiÒcano bhikkhu anaÒÒaposÊ, 
    Yo te so2 piÓÉÈya gharaÑ paviÔÔho. 

    Œhuneyyo vedagu bhÈvitatto, 
    NarÈnaÑ devÈnaÒca dakkhiÓeyyo. 
    BÈhitvÈ pÈpÈni an|palitto, 
    GhÈsesanaÑ iriyati sÊtibh|to. 

    Na tassa pacchÈ na puratthamatthi, 
    Santo vidh|mo anigho nirÈso. 
    NikkhittadaÓÉo tasathÈvaresu, 
    So tyÈhutiÑ bhuÒjatu aggapiÓÉaÑ. 

    Visenibh|to upasantacitto, 
    NÈgova danto carati anejo. 
    Bhikkhu susÊlo suvimuttacitto, 
    So tyÈhutiÑ bhuÒjatu aggapiÓÉaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AjÈnantÊ (SÊ, I, Ka) 2. Te so (SÊ, I), yo te sa (?) 
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    TasmiÑ pasannÈ avikampamÈnÈ, 
    PatiÔÔhapehi dakkhiÓaÑ dakkhiÓeyye. 
    Karohi puÒÒaÑ sukhamÈyatikaÑ, 
    DisvÈ MuniÑ brÈhmaÓi oghatiÓÓanti. 

    TasmiÑ pasannÈ avikampamÈnÈ, 
    PatiÔÔhapesi dakkhiÓaÑ dakkhiÓeyye. 
    AkÈsi puÒÒaÑ sukhamÈyatikaÑ, 
    DisvÈ muniÑ brÈhmaÓÊ oghatiÓÓanti. 
 

4. Bakabrahmasutta 

 175. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena Bakassa 
brahmuno evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “idaÑ niccaÑ 
idaÑ dhuvaÑ idaÑ sassataÑ idaÑ kevalaÑ idaÑ acavanadhammaÑ, idaÑ 
hi na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati, ito ca panaÒÒaÑ 
uttari1 nissaraÓaÑ natthÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ Bakassa brahmuno cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ 
vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva Jetavane antarahito tasmiÑ brahmaloke 
pÈturahosi. AddasÈ kho Bako brahmÈ BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, 
disvÈna BhagavantaÑ etadavoca “ehi kho mÈrisa, svÈgataÑ te mÈrisa, 
cirassaÑ kho mÈrisa imaÑ pariyÈyamakÈsi, yadidaÑ idhÈgamanÈya. IdaÑ 
hi mÈrisa niccaÑ idaÑ dhuvaÑ idaÑ sassataÑ idaÑ kevalaÑ idaÑ 
acavanadhammaÑ, idaÑ hi na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na 
upapajjati, ito ca panaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ natthÊ”ti. 

 EvaÑ vutte BhagavÈ BakaÑ brahmÈnaÑ etadavoca “avijjÈgato vata bho 
Bako brahmÈ, avijjÈgato vata bho Bako brahmÈ, 
______________________________________________________________
 1. UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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yatra hi nÈma aniccaÑyeva samÈnaÑ ‘niccan’ti vakkhati, adhuvaÑyeva 
samÈnaÑ ‘dhuvan’ti vakkhati, asassataÑyeva samÈnaÑ ‘sassatan’ti 
vakkhati, akevalaÑyeva samÈnaÑ ‘kevalan’ti vakkhati, 
cavanadhammaÑyeva samÈnaÑ ‘acavanadhamman’ti vakkhati. Yattha ca 
pana jÈyati ca jÊyati ca mÊyati ca cavati ca upapajjati ca, taÒca tathÈ 
vakkhati. IdaÑ hi na jÈyati na jÊyati na mÊyati na cavati na upapajjati, 
santaÒca panaÒÒaÑ uttari nissaraÓaÑ, natthaÒÒaÑ uttari nissaraÓanti 
vakkhatÊ”ti. 

    DvÈsattati Gotama puÒÒakammÈ, 
    Vasavattino jÈtijaraÑ atÊtÈ. 
    AyamantimÈ vedag| brahmupapatti, 
    AsmÈbhijappanti janÈ anekÈti. 

    AppaÑ hi etaÑ na hi dÊghamÈyu, 
    YaÑ tvaÑ Baka maÒÒasi dÊghamÈyuÑ. 
    SataÑ sahassÈnaÑ1 NirabbudÈnaÑ, 
    ŒyuÑ pajÈnÈmi tavÈhaÑ brahmeti. 

    AnantadassÊ BhagavÈhamasmi, 
    JÈtijaraÑ sokamupÈtivatto. 
    KiÑ me purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ, 
    Œcikkha me taÑ yamahaÑ vijaÒÒÈti. 

    YaÑ tvaÑ apÈyesi bah| manusse, 
    PipÈsite ghammani samparete. 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ, 
    Suttappabuddhova anussarÈmi. 

    YaÑ eÓik|lasmiÑ janaÑ gahÊtaÑ, 
    AmocayÊ gayhakaÑ nÊyamÈnaÑ. 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ, 
    Suttappabuddhova anussarÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. SahassÈna (SyÈ, KaÑ) 
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    Ga~gÈya sotasmiÑ gahÊtanÈvaÑ, 
    Luddena nÈgena manussakamyÈ. 
    Pamocayittha balasÈ pasayha, 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ. 
    Suttappabuddhova anussarÈmi. 

    Kappo ca te baddhacaro ahosiÑ, 
    SambuddhimantaÑ1 vatinaÑ amaÒÒi. 
    TaÑ te purÈÓaÑ vatasÊlavattaÑ, 
    Suttappabuddhova anussarÈmÊti. 

    AddhÈ pajÈnÈsi mametamÈyuÑ, 
    AÒÒepi2 jÈnÈsi tathÈ hi Buddho. 
    TathÈ hi tyÈyaÑ jalitÈnubhÈvo, 
    ObhÈsayaÑ tiÔÔhati brahmalokanti. 
 

5. AÒÒatarabrahmasutta 

 176. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa brahmuno 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “natthi so samaÓo vÈ 
brÈhmaÓo vÈ, yo idha ÈgaccheyyÈ”ti. Atha kho BhagavÈ tassa brahmuno 
cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa- tasmiÑ 
brahmaloke pÈturahosi. Atha kho BhagavÈ tassa brahmuno upari vehÈsaÑ 
palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ. 

 Atha kho Èyasmato MahÈmoggallÈnassa etadahosi “kahaÑ nu kho 
BhagavÈ etarahi viharatÊ”ti. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno3 
BhagavantaÑ dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena tassa 
brahmuno uparivehÈsaÑ palla~kena nisinnaÑ tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, 
disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, 
pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva Jetavane antarahito tasmiÑ 
brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ  
______________________________________________________________ 
 1. SambuddhivantaÑ (bah|su) 2. AÒÒampi (SÊ, I) 3. MahÈmoggalÈno (Ka) 
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MahÈmoggallÈno puratthimaÑ disaÑ nissÈya1 tassa brahmuno upari 
vehÈsaÑ palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

 Atha kho Èyasmato MahÈkassapassa etadahosi “kahaÑ nu kho BhagavÈ 
etarahi viharatÊ”ti. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈkassapo BhagavantaÑ dibbena 
cakkhunÈ -pa- disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa- evameva 
Jetavane antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈkassapo dakkhiÓaÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno upari vehÈsaÑ 
palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ Bhagavato. 

 Atha kho Èyasmato MahÈkappinassa etadahosi “kahaÑ nu kho BhagavÈ 
etarahi viharatÊ”ti. AddasÈ kho ÈyasmÈ MahÈkappino BhagavantaÑ dibbena 
cakkhunÈ -pa- tejodhÈtuÑ samÈpannaÑ, disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ 
puriso -pa- evameva Jetavane antarahito tasmiÑ brahmaloke pÈturahosi. 
Atha kho ÈyasmÈ MahÈkappino pacchimaÑ disaÑ nissÈya tassa brahmuno 
upari vehÈsaÑ palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ nÊcataraÑ 
Bhagavato. 

 Atha kho Èyasmato Anuruddhassa etadahosi “kahaÑ nu kho BhagavÈ 
etarahi viharatÊ”ti. AddasÈ kho ÈyasmÈ Anuruddho -pa- tejodhÈtuÑ 
samÈpannaÑ, disvÈna seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa- tasmiÑ 
brahmaloke pÈturahosi. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho uttaraÑ disaÑ nissÈya 
tassa brahmuno upari vehÈsaÑ palla~kena nisÊdi tejodhÈtuÑ samÈpajjitvÈ 
nÊcataraÑ Bhagavato. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ta brahmÈnaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   AjjÈpi te Èvuso sÈ diÔÔhi, yÈ te diÔÔhi pure ahu. 
   Passasi vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaranti. 

   Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi, yÈ me diÔÔhi pure ahu. 
   PassÈmi vÊtivattantaÑ, brahmaloke pabhassaraÑ. 
   SvÈhaÑ ajja kathaÑ vajjaÑ, ahaÑ niccomhi sassatoti. 
______________________________________________________________ 
 1. UpanissÈya (SÊ) 
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 Atha kho BhagavÈ taÑ brahmÈnaÑ saÑvejetvÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ 
puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, 
evameva tasmiÑ brahmaloke antarahito Jetavane pÈturahosi. Atha kho so 
brahmÈ aÒÒataraÑ brahmapÈrisajjaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ mÈrisa yenÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ evaÑ vadehi ‘atthi nu kho mÈrisa MoggallÈna aÒÒepi 
tassa Bhagavato sÈvakÈ evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ seyyathÈpi 
bhavaÑ MoggallÈno Kassapo Kappino Anuruddho’ti”. “EvaÑ mÈrisÈ”ti kho 
so brahmapÈrisajjo tassa brahmuno paÔissutvÈ yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca 
“atthi nu kho mÈrisa MoggallÈna aÒÒepi tassa Bhagavato sÈvakÈ 
evaÑmahiddhikÈ evaÑmahÈnubhÈvÈ seyyathÈpi bhavaÑ MoggallÈno 
Kassapo Kappino Anuruddho”ti. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno taÑ 
brahmapÈrisajjaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   TevijjÈ iddhipattÈ ca, cetopariyÈyakovidÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ arahanto, bah| Buddhassa sÈvakÈti. 

 Atha kho so brahmapÈrisajjo Èyasmato MahÈmoggallÈnassa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ yena so brahmÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
taÑ brahmÈnaÑ etadavoca “ÈyasmÈ mÈrisa MahÈmoggallÈno evamÈha– 

   “TevijjÈ iddhipattÈ ca, cetopariyÈyakovidÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ arahanto, bah| Buddhassa sÈvakÈ”ti. 

 Idamavoca so brahmapÈrisajjo. Attamano ca so brahmÈ tassa 
brahmapÈrisajjassa bhÈsitaÑ abhinandÊti. 
 

6. Brahmalokasutta 

 177. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
divÈvihÈragato hoti paÔisallÊno. Atha kho SubrahmÈ ca paccekabrahmÈ  
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SuddhÈvÈso ca paccekabrahmÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ paccekaÑ dvÈrabÈhaÑ1 upanissÈya aÔÔhaÑsu. Atha kho 
SubrahmÈ paccekabrahmÈ SuddhÈvÈsaÑ paccekabrahmÈnaÑ etadavoca 
“akÈlo kho tÈva mÈrisa BhagavantaÑ payirupÈsituÑ, divÈvihÈragato 
BhagavÈ paÔisallÊno ca, asuko ca brahmaloko iddho ceva phÊto ca, brahmÈ 
ca tatra pamÈdavihÈraÑ viharati, ÈyÈma mÈrisa yena so brahmaloko 
tenupasa~kamissÈma, upasa~kamitvÈ taÑ brahmÈnaÑ saÑvejeyyÈmÈ”ti. 
“EvaÑ mÈrisÈ”ti kho SuddhÈvÈso paccekabrahmÈ Subrahmuno 
paccekabrahmuno paccassosi. 

 Atha kho SubrahmÈ ca paccekabrahmÈ SuddhÈvÈso ca paccekabrahmÈ 
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso -pa- evameva Bhagavato purato antarahitÈ 
tasmiÑ brahmaloke pÈturahesuÑ. AddasÈ kho so brahmÈ te brahmÈno 
d|ratova Ègacchante, disvÈna te brahmÈno etadavoca “handa kuto nu tumhe 
mÈrisÈ ÈgacchathÈ”ti. ŒgatÈ kho mayaÑ mÈrisa amha tassa Bhagavato 
santikÈ Arahato SammÈsambuddhassa, gaccheyyÈsi pana tvaÑ mÈrisa tassa 
Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈti. 

 EvaÑ vutto2 kho so brahmÈ taÑ vacanaÑ anadhivÈsento 
sahassakkhattuÑ attÈnaÑ abhinimminitvÈ SubrahmÈnaÑ 
paccekabrahmÈnaÑ etadavoca “passasi me no tvaÑ mÈrisa evar|paÑ 
iddhÈnubhÈvan”ti. PassÈmi kho tyÈhaÑ mÈrisa evar|paÑ iddhÈnubhÈvanti. 
So khvÈhaÑ mÈrisa evaÑmahiddhiko evaÑmahÈnubhÈvo kassa aÒÒassa 
samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ upaÔÔhÈnaÑ gamissÈmÊti. 

 Atha kho SubrahmÈ paccekabrahmÈ dvisahassakkhattuÑ attÈnaÑ 
abhinimminitvÈ taÑ brahmÈnaÑ etadavoca “passasi me no tvaÑ mÈrisa 
evar|paÑ iddhÈnubhÈvan”ti. PassÈmi kho tyÈhaÑ mÈrisa evar|paÑ 
iddhÈnubhÈvanti. TayÈ ca kho mÈrisa mayÈ ca sveva BhagavÈ 
mahiddhikataro ceva mahÈnubhÈvataro ca, gaccheyyÈsi tvaÑ mÈrisa tassa 
Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ Arahato SammÈsambuddhassÈti. Atha kho so brahmÈ 
SubrahmÈnaÑ paccekabrahmÈnaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. PaccekadvÈrabÈhaÑ (I, Ka) 2. EvaÑ vutte (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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   “Tayo supaÓÓÈ caturo ca haÑsÈ, 
   ByagghÊnisÈ paÒcasatÈ ca jhÈyino. 
   TayidaÑ vimÈnaÑ jalate ca1 brahme, 
   ObhÈsayaÑ uttarassaÑ disÈyan”ti. 

   KiÒcÈpi te taÑ jalate vimÈnaÑ, 
   ObhÈsayaÑ uttarassaÑ disÈyaÑ. 
   R|pe raÓaÑ disvÈ sadÈ pavedhitaÑ, 
   TasmÈ na r|pe ramatÊ sumedhoti. 

 Atha kho SubrahmÈ ca paccekabrahmÈ SuddhÈvÈso ca paccekabrahmÈ 
taÑ brahmÈnaÑ saÑvejetvÈ tatthevantaradhÈyiÑsu. AgamÈsi ca kho so 
brahmÈ aparena samayena Bhagavato upaÔÔhÈnaÑ Arahato 
SammÈsambuddhassÈti. 
 

7. KokÈlikasutta 

 178. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
divÈvihÈragato hoti paÔisallÊno. Atha kho SubrahmÈ ca paccekabrahmÈ 
SuddhÈvÈso ca paccekabrahmÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ paccekaÑ dvÈrabÈhaÑ nissÈya aÔÔhaÑsu. Atha kho 
SubrahmÈ paccekabrahmÈ KokÈlikaÑ bhikkhuÑ Èrabbha Bhagavato santike 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “AppameyyaÑ paminanto, kodha vidvÈ vikappaye. 
   AppameyyaÑ pamÈyinaÑ, nivutaÑ taÑ maÒÒe puthujjanan”ti. 
 

8. Katamodakatissasutta 

 179. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
divÈvihÈragato hoti paÔisallÊno. Atha kho SubrahmÈ ca paccekabrahmÈ 
SuddhÈvÈso ca paccekabrahmÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ paccekaÑ dvÈrabÈhaÑ nissÈya aÔÔhaÑsu. Atha kho 
SuddhÈvÈso paccekabrahmÈ KatamodakatissakaÑ2 bhikkhuÑ Èrabbha 
Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. Jalateva (I, Ka) 2. KatamorakatissakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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   “AppameyyaÑ paminanto, kodha vidvÈ vikappaye. 
   AppameyyaÑ pamÈyinaÑ, nivutaÑ taÑ maÒÒe akissavan”ti. 
 

9. Tur|brahmasutta 

 180. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena KokÈliko bhikkhu 
ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho Tur|1 paccekabrahmÈ 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ 
yena KokÈliko bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ vehÈsaÑ Ôhito 
KokÈlikaÑ bhikkhuÑ etadavoca “pasÈdehi KokÈlika SÈriputtamoggallÈnesu 
cittaÑ, pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈ”ti. Kosi tvaÑ Èvusoti. AhaÑ Tur| 
paccekabrahmÈti. Nanu tvaÑ Èvuso BhagavatÈ anÈgÈmÊ byÈkato, atha 
kiÒcarahi idhÈgato, passa yÈvaÒca te idaÑ aparaddhanti. 

   Purisassa hi jÈtassa, kuÔhÈrÊ2 jÈyate mukhe. 
   YÈya chindati attÈnaÑ, bÈlo dubbhÈsitaÑ bhaÓaÑ. 

   Yo nindiyaÑ pasaÑsati, 
   TaÑ vÈ nindati yo pasaÑsiyo. 
   VicinÈti mukhena so kaliÑ, 
   KalinÈ tena sukhaÑ na vindati. 

   Appamattako ayaÑ kali, 
   Yo akkhesu dhanaparÈjayo. 
   SabbassÈpi sahÈpi attanÈ, 
   Ayameva mahantataro kali. 
   Yo Sugatesu manaÑ padosaye. 

   SataÑ sahassÈnaÑ NirabbudÈnaÑ, 
   ChattiÑsati paÒca ca AbbudÈni. 
   YamariyagarahÊ3 nirayaÑ upeti, 
   VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya pÈpakanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tudu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. KudhÈrÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 3. Yamariye garahÊ (SyÈ, KaÑ), yamariyaÑ garahaÑ (Ka) 
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10. KokÈlikasutta 

 181. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho KokÈliko bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho KokÈliko bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“pÈpicchÈ bhante SÈriputtamoggallÈnÈ, pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ vasaÑ gatÈ”ti. 
EvaÑ vutte BhagavÈ KokÈlikaÑ bhikkhuÑ etadavoca “mÈ hevaÑ KokÈlika 
avaca, mÈ hevaÑ KokÈlika avaca, pasÈdehi KokÈlika SÈriputtamoggallÈnesu 
cittaÑ, pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈ”ti. Dutiyampi kho KokÈliko bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “kiÒcÈpi me bhante BhagavÈ saddhÈyiko paccayiko, 
atha kho pÈpicchÈva bhante SÈriputtamoggallÈnÈ, pÈpikÈnaÑ icchÈnaÑ 
vasaÑ gatÈ”ti. Dutiyampi kho BhagavÈ KokÈlikaÑ bhikkhuÑ etadavoca 
“mÈ hevaÑ KokÈlika avaca, mÈ hevaÑ KokÈlika avaca, pasÈdehi KokÈlika 
SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ, pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈ”ti. Tatiyampi kho 
KokÈliko bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kiÒcÈpi -pa- icchÈnaÑ vasaÑ 
gatÈ”ti. Tatiyampi kho BhagavÈ KokÈlikaÑ bhikkhuÑ etadavoca “mÈ 
hevaÑ -pa- pesalÈ SÈriputtamoggallÈnÈ”ti. 

 Atha kho KokÈliko bhikkhu uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Acirapakkantassa ca KokÈlikassa bhikkhuno 
sÈsapamattÊhi pÊÄakÈhi1 sabbo kÈyo phuÔo ahosi, sÈsapamattiyo hutvÈ 
muggamattiyo ahesuÑ, muggamattiyo hutvÈ kalÈyamattiyo ahesuÑ, 
kalÈyamattiyo hutvÈ kolaÔÔhimattiyo ahesuÑ, kolaÔÔhimattiyo hutvÈ 
kolamattiyo ahesuÑ, kolamattiyo hutvÈ Èmalakamattiyo ahesuÑ, 
Èmalakamattiyo hutvÈ beluvasalÈÔukamattiyo ahesuÑ, 
beluvasalÈÔukamattiyo hutvÈ billamattiyo ahesuÑ, billamattiyo hutvÈ 
pabhijjiÑsu, pubbaÒca lohitaÒca pagghariÑsu. Atha kho KokÈliko bhikkhu 
teneva ÈbÈdhena kÈlamakÈsi, kÈla~kato ca KokÈliko bhikkhu PadumaÑ 
nirayaÑ upapajji SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. PiÄakÈhi (SÊ, I) 
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 Atha kho brahmÈ Sahampati abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo 
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
Ôhito kho brahmÈ Sahampati BhagavantaÑ etadavoca “kokÈliko bhante 
bhikkhu kÈla~kato, kÈla~kato ca bhante KokÈliko bhikkhu PadumaÑ 
nirayaÑ upapanno SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈ”ti. Idamavoca 
brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ tatthevantaradhÈyÊti. 

 Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi “imaÑ 
bhikkhave rattiÑ brahmÈ Sahampati abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo 
kevalakappaÑ JetavanaÑ obhÈsetvÈ yenÈhaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ maÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho 
bhikkhave brahmÈ Sahampati maÑ etadavoca ‘KokÈliko bhante bhikkhu 
kÈla~kato, kÈla~kato ca bhante KokÈliko bhikkhu PadumaÑ nirayaÑ 
upapanno SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈ’ti. Idamavoca bhikkhave 
brahmÈ Sahampati, idaÑ vatvÈ maÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyÊ”ti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kÊvadÊghaÑ nu 
kho bhante Padume niraye ÈyuppamÈÓan”ti. DÊghaÑ kho bhikkhu Padume 
niraye ÈyuppamÈÓaÑ, taÑ na sukaraÑ sa~khÈtuÑ–ettakÈni vassÈni iti vÈ, 
ettakÈni vassasatÈni iti vÈ, ettakÈni vassasahassÈni iti vÈ, ettakÈni 
vassasatasahassÈni iti vÈti. SakkÈ pana bhante upamaÑ kÈtunti. “SakkÈ 
bhikkh|”ti BhagavÈ avoca– 

 SeyyathÈpi bhikkhu vÊsatikhÈriko Kosalako tilavÈho, tato puriso 
vassasatassa vassasatassa accayena ekamekaÑ tilaÑ uddhareyya, 
khippataraÑ kho so bhikkhu vÊsatikhÈriko Kosalako tilavÈho iminÈ 
upakkamena parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya, na tveva eko Abbudo 
nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AbbudÈ nirayÈ, evameko 
Nirabbudanirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati NirabbudÈ nirayÈ, evameko 
Ababo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AbabÈ nirayÈ, 
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evameko AÔaÔo nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AÔaÔÈ nirayÈ, evameko 
Ahaho nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati AhahÈ nirayÈ, evameko Kumudo 
nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati KumudÈ nirayÈ, evameko Sogandhiko 
nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati SogandhikÈ nirayÈ, evameko 
Uppalanirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati UppalÈ nirayÈ, evameko PuÓÉariko 
nirayo. SeyyathÈpi bhikkhu vÊsati PuÓÉarikÈ nirayÈ, evameko Padumo 
nirayo. Padume pana bhikkhu niraye KokÈliko bhikkhu upapanno 
SÈriputtamoggallÈnesu cittaÑ ÈghÈtetvÈti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ 
vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ– 

    “Purisassa hi jÈtassa, 
    KuÔhÈrÊ jÈyate mukhe. 
    YÈya chindati attÈnaÑ, 
    BÈlo dubbhÈsitaÑ bhaÓaÑ. 

    Yo nindiyaÑ pasaÑsati, 
    TaÑ vÈ nindati yo pasaÑsiyo. 
    VicinÈti mukhena so kaliÑ, 
    KalinÈ tena sukhaÑ na vindati. 

    Appamattako ayaÑ kali, 
    Yo akkhesu dhanaparÈjayo. 
    SabbassÈpi sahÈpi attanÈ, 
    Ayameva mahantataro kali. 
    Yo Sugatesu manaÑ padosaye. 

    SataÑ sahassÈnaÑ NirabbudÈnaÑ, 
    ChattiÑsati paÒca ca AbbudÈni. 
    YamariyagarahÊ nirayaÑ upeti, 
    VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya pÈpakan”ti. 
 

PaÔhamo vaggo. 
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TassuddÈnaÑ 

    ŒyÈcanaÑ GÈravo Brahmadevo, 
    Bako ca brahmÈ aparÈ ca diÔÔhi. 
    PamÈdakokÈlikatissako ca, 
    Tur| ca brahmÈ aparo ca KokÈlikoti. 

_____ 
 

2. Dutiyavagga 
 

1. Sana~kumÈrasutta 

 182. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
SappinÊtÊre. Atha kho brahmÈ Sana~kumÈro abhikkantÈya rattiyÈ 
abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ SappinÊtÊraÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho brahmÈ Sana~kumÈro Bhagavato santike imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino. 
   VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuse”ti. 

 Idamavoca brahmÈ Sana~kumÈro, samanuÒÒo SatthÈ ahosi. Atha kho 
brahmÈ Sana~kumÈro “samanuÒÒo me SatthÈ”ti BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ tatthevantaradhÈyÊti. 
 

2. Devadattasutta 

 183. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
Gijjhak|Ôe pabbate acirapakkante Devadatte. Atha kho brahmÈ Sahampati 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ Gijjhak|ÔaÑ pabbataÑ 
obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho brahmÈ Sahampati 
DevadattaÑ Èrabbha Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 
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   “PhalaÑ ve kadaliÑ hanti, phalaÑ veÄuÑ phalaÑ naÄaÑ. 
   SakkÈro kÈpurisaÑ hanti, gabbho assatariÑ yathÈ”ti. 
 

3. Andhakavindasutta 

 184. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ MÈgadhesu viharati Andhakavinde. Tena 
kho pana samayena BhagavÈ rattandhakÈratimisÈyaÑ abbhokÈse nisinno 
hoti, devo ca ekamekaÑ phusÈyati. Atha kho brahmÈ Sahampati 
abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓo kevalakappaÑ AndhakavindaÑ 
obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho brahmÈ Sahampati 
Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Sevetha pantÈni senÈsanÈni, 
   Careyya saÑyojanavippamokkhÈ. 
   Sace ratiÑ nÈdhigaccheyya tattha, 
   SaÑghe vase rakkhitatto satÊmÈ. 

   KulÈkulaÑ piÓÉikÈya caranto, 
   Indriyagutto nipako satimÈ. 
   Sevetha pantÈni senÈsanÈni, 
   BhayÈ pamutto abhaye vimutto. 

   Yattha bheravÈ sarÊsapÈ1, 
   Vijju saÒcarati thanayati devo. 
   AndhakÈratimisÈya rattiyÈ, 
   NisÊdi tattha bhikkhu vigatalomahaÑso. 

   IdaÑ hi jÈtu me diÔÔhaÑ, na yidaÑ itihÊtihaÑ. 
   EkasmiÑ brahmacariyasmiÑ, sahassaÑ maccuhÈyinaÑ. 

   Bhiyyo2 paÒcasatÈ sekkhÈ, dasÈ ca dasadhÈ dasa. 
   Sabbe sotasamÈpannÈ, atiracchÈnagÈmino. 
______________________________________________________________ 
 1. SiriÑsapÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. BhÊyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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   AthÈyaÑ1 itarÈ pajÈ, puÒÒabhÈgÈti me mano. 
   Sa~khÈtuÑ nopi sakkomi, musÈvÈdassa ottapan”ti2. 
 

4. AruÓavatÊsutta 

 185. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
-pa-. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave rÈjÈ ahosi AruÓavÈ nÈma. RaÒÒo kho pana 
bhikkhave AruÓavato AruÓavatÊ nÈma rÈjadhÈnÊ ahosi. AruÓavatiÑ kho 
pana bhikkhave rÈjadhÈniÑ3 SikhÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
upanissÈya vihÈsi. Sikhissa kho pana bhikkhave Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa Abhibh|sambhavaÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ 
bhaddayugaÑ. Atha kho bhikkhave SikhÊ BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho AbhibhuÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ÈyÈma brÈhmaÓa yena 
aÒÒataro brahmaloko tenupasa~kamissÈma yÈva bhattassa kÈlo bhavissatÊ”ti. 
“EvaÑ bhante”ti kho bhikkhave Abhibh| bhikkhu Sikhissa Bhagavato 
Arahato SammÈsambuddhassa paccassosi. Atha kho bhikkhave SikhÊ 
BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho Abhibh| ca bhikkhu seyyathÈpi nÈma 
balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ 
samiÒjeyya, evameva AruÓavatiyÈ rÈjadhÈniyÈ antarahitÈ tasmiÑ 
brahmaloke pÈturahesuÑ. 

 Atha kho bhikkhave SikhÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
AbhibhuÑ bhikkhuÑ Èmantesi “paÔibhÈtu brÈhmaÓa taÑ brahmuno ca 
brahmaparisÈya ca brahmapÈrisajjÈnaÒca dhammÊ kathÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti 
kho bhikkhave Abhibh| bhikkhu Sikhissa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa paÔissutvÈ brahmÈnaÒca brahmaparisaÒca 
brahmapÈrisajje ca dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi 
sampahaÑsesi. Tatra sudaÑ bhikkhave brahmÈ ca brahmaparisÈ ca 
brahmapÈrisajjÈ ca ujjhÈyanti khiyyanti4 vipÈcenti “acchariyaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AtthÈyaÑ-itipi DÊ 2 (176) piÔÔhe. 2. Ottapeti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), ottappeti (Ka) 
 3. AruÓavatiyaÑ kho pana bhikkhave rÈjadhÈniyaÑ (I, Ka) 
 4. KhÊyanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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vata bho, abbhutaÑ vata bho, kathaÑ hi nÈma Satthari sammukhÊbh|te 
sÈvako dhammaÑ desessatÊ”ti. 

 Atha kho bhikkhave SikhÊ BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
AbhibhuÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ujjhÈyanti kho te brÈhmaÓa brahmÈ ca 
brahmaparisÈ ca brahmapÈrisajjÈ ca ‘acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata 
bho, kathaÑ hi nÈma Satthari sammukhÊbh|te sÈvako dhammaÑ 
desessatÊ’ti. Tena hi tvaÑ brÈhmaÓa bhiyyoso mattÈya brahmÈnaÒca 
brahmaparisaÒca brahmapÈrisajje ca saÑvejehÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho 
bhikkhave Abhibh| bhikkhu Sikhissa Bhagavato Arahato SammÈ-
sambuddhassa paÔissutvÈ dissamÈnenapi kÈyena dhammaÑ desesi, 
adissamÈnenapi kÈyena dhammaÑ desesi, dissamÈnenapi heÔÔhimena 
upaÉÉhakÈyena adissamÈnena uparimena upaÉÉhakÈyena dhammaÑ desesi, 
dissamÈnenapi uparimena upaÉÉhakÈyena adissamÈnena heÔÔhimena 
upaÉÉhakÈyena dhammaÑ desesi. Tatra sudaÑ bhikkhave brahmÈ ca 
brahmaparisÈ ca brahmapÈrisajjÈ ca acchariyabbhutacittajÈtÈ ahesuÑ 
“acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho samaÓassa mahiddhikatÈ 
mahÈnubhÈvatÈ”ti. 

 Atha kho Abhibh| bhikkhu SikhiÑ BhagavantaÑ ArahantaÑ 
SammÈsambuddhaÑ etadavoca “abhijÈnÈmi khvÈhaÑ bhante 
bhikkhusaÑghassa majjhe evar|piÑ vÈcaÑ bhÈsitÈ ‘pahomi khvÈhaÑ Èvuso 
brahmaloke Ôhito sahassilokadhÈtuÑ1 sarena viÒÒÈpetun’ti”. Etassa 
brÈhmaÓa kÈlo, etassa brÈhmaÓa kÈlo, yaÑ tvaÑ brÈhmaÓa brahmaloke 
Ôhito sahassilokadhÈtuÑ sarena viÒÒÈpeyyÈsÊti. “EvaÑ bhante”ti kho 
bhikkhave Abhibh| bhikkhu Sikhissa Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa paÔissutvÈ brahmaloke Ôhito imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Œrambhatha2 nikkamatha3, yuÒjatha BuddhasÈsane. 
   DhunÈtha maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro. 

   Yo imasmiÑ dhammavinaye, appamatto vihassati. 
   PahÈya jÈtisaÑsÈraÑ, dukkhassantaÑ karissatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SahassÊlokadhÈtuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Œrabbhatha (sabbattha) 
 3. Nikkhamatha (SÊ, I) 
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 Atha kho bhikkhave SikhÊ ca BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
Abhibh| ca bhikkhu brahmÈnaÒca brahmaparisaÒca brahmapÈrisajje ca 
saÑvejetvÈ seyyathÈpi nÈma -pa- tasmiÑ brahmaloke antarahitÈ 
AruÓavatiyÈ rÈjadhÈniyÈ pÈturahesuÑ. Atha kho bhikkhave SikhÊ BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho bhikkh| Èmantesi “assuttha no tumhe bhikkhave 
Abhibhussa bhikkhuno brahmaloke Ôhitassa gÈthÈyo bhÈsamÈnassÈ”ti. 
Assumha kho mayaÑ bhante Abhibhussa bhikkhuno brahmaloke Ôhitassa 
gÈthÈyo bhÈsamÈnassÈti. YathÈ kathaÑ pana tumhe bhikkhave assuttha 
Abhibhussa bhikkhuno brahmaloke Ôhitassa gÈthÈyo bhÈsamÈnassÈti. EvaÑ 
kho mayaÑ bhante assumha Abhibhussa bhikkhuno brahmaloke Ôhitassa 
gÈthÈyo bhÈsamÈnassa– 

   “Œrambhatha nikkamatha, yuÒjatha BuddhasÈsane. 
   DhunÈtha maccuno senaÑ, naÄÈgÈraÑva kuÒjaro. 

   Yo imasmiÑ dhammavinaye, appamatto vihassati. 
   PahÈya jÈtisaÑsÈraÑ, dukkhassantaÑ karissatÊ”ti. 

 EvaÑ kho mayaÑ bhante assumha Abhibhussa bhikkhuno brahmaloke 
Ôhitassa gÈthÈyo bhÈsamÈnassÈti. SÈdhu sÈdhu bhikkhave, sÈdhu kho tumhe 
bhikkhave assuttha Abhibhussa bhikkhuno brahmaloke Ôhitassa gÈthÈyo 
bhÈsamÈnassÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. 
 

5. ParinibbÈnasutta 

 186. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KusinÈrÈyaÑ viharati Upavattane 
MallÈnaÑ sÈlavane antarena yamakasÈlÈnaÑ parinibbÈnasamaye. Atha kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “handa dÈni bhikkhave ÈmantayÈmi vo, 
vayadhammÈ sa~khÈrÈ, appamÈdena sampÈdethÈ”ti. AyaÑ TathÈgatassa 
pacchimÈ vÈcÈ. 
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 Atha kho BhagavÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ1 samÈpajji, paÔhamÈ jhÈnÈ2 

vuÔÔhahitvÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, dutiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ tatiyaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajji, tatiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, 
catutthÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samÈpajji, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanÈ 
vuÔÔhahitvÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpajji, viÒÒÈÓaÒcÈyatanÈ vuÔÔhahitvÈ 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajji, ÈkiÒcaÒÒÈyatanÈ vuÔÔhahitvÈ 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpajji, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanÈ vuÔÔhahitvÈ 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajji. 

 SaÒÒÈvedayitanirodhÈ vuÔÔhahitvÈ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpajji, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanÈ vuÔÔhahitvÈ ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpajji, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanÈ vuÔÔhahitvÈ viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpajji, 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanÈ vuÔÔhahitvÈ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samÈpajji, 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanÈ vuÔÔhahitvÈ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, catutthÈ jhÈnÈ 
vuÔÔhahitvÈ tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, tatiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ dutiyaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajji, dutiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, 
paÔhamÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, dutiyÈ jhÈnÈ 
vuÔÔhahitvÈ tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajji, tatiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ catutthaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajji, catutthÈ jhÈnÈ vuÔÔhahitvÈ samanantaraÑ BhagavÈ 
parinibbÈyi, parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ brahmÈ Sahampati 
imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Sabbeva nikkhipissanti, bh|tÈ loke samussayaÑ. 
   Yattha etÈdiso SatthÈ, loke appaÔipuggalo. 
   TathÈgato balappatto, Sambuddho parinibbuto”ti. 

 Parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ Sakko DevÈnamindo imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

   “AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino. 
   UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔhamajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ) evaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ iccÈdÊsupi. 
 2. PaÔhamajjhÈnÈ (SyÈ, KaÑ) evaÑ dutiyÈ jhÈnÈ iccÈdÊsupi. 
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 Parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ ÈyasmÈ Œnando imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

   “TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ, tadÈsi lomahaÑsanaÑ. 
   SabbÈkÈravar|pete, Sambuddhe parinibbute”ti. 

 Parinibbute Bhagavati saha parinibbÈnÈ ÈyasmÈ Anuruddho imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 

   “NÈhu assÈsapassÈso, Ôhitacittassa tÈdino. 
   Anejo santimÈrabbha, cakkhumÈ parinibbuto1. 

   AsallÊnena cittena, vedanaÑ ajjhavÈsayi. 
   Pajjotasseva nibbÈnaÑ, vimokkho cetaso ah|”ti. 
 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   BrahmÈsanaÑ Devadatto, Andhakavindo AruÓavatÊ. 
   ParinibbÈnena ca desitaÑ, idaÑ brahmapaÒcakanti. 

 
 

BrahmasaÑyuttaÑ samattaÑ2. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________
 1. YaÑ kÈlamakarÊ Muni (MahÈparinibbÈnasutte) 
 2. Ito paraÑ Maramma-potthakesu evampi dissati– 
 BrahmÈyÈcanaÑ agÈravaÒca, Brahmadevo Bako ca brahmÈ. 
 AÒÒataro ca brahmÈ KokÈlikaÒca, tissakaÒca tur| ca. 
 BrahmÈ KokÈlikabhikkhu, Sana~kumÈrena DevadattaÑ. 
 AndhakavindaÑ AruÓavati, parinibbÈnena pannarasÈti.

 



     

7. BrÈhmaÓasaÑyutta 
 

1. Arahantavagga 
 

1. DhanaÒjÈnÊsutta 

 187. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa 
BhÈradvÈjagottassa brÈhmaÓassa DhanaÒjÈnÊ1 nÈma brÈhmaÓÊ abhippasannÈ 
hoti Buddhe ca dhamme ca saÑghe ca. Atha kho DhanaÒjÈnÊ brÈhmaÓÊ 
BhÈradvÈjagottassa brÈhmaÓassa bhattaÑ upasaÑharantÊ upakkhalitvÈ 
tikkhattuÑ udÈnaÑ udÈnesi– 

   “Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
   Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
   Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassÈ”ti. 

 EvaÑ vutte BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo DhanaÒjÈniÑ brÈhmaÓiÑ 
etadavoca “evamevaÑ panÈyaÑ vasalÊ yasmiÑ vÈ tasmiÑ vÈ tassa 
muÓÉakassa samaÓassa vaÓÓaÑ bhÈsati, idÈni tyÈhaÑ vasali tassa Satthuno 
vÈdaÑ ÈropessÈmÊ”ti. Na khvÈhaÑ taÑ brÈhmaÓa passÈmi sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yo 
tassa Bhagavato vÈdaÑ Èropeyya Arahato SammÈsambuddhassa. Api ca 
tvaÑ brÈhmaÓa gaccha, gantvÈ vijÈnissasÊti2. 

 Atha kho BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo kupito anattamano yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti, kiÑsu chetvÈ na socati. 
   Kissassu ekadhammassa, vadhaÑ rocesi GotamÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈnaÒjÈnÊ (I, SÊ-®Ôha) 2. GantvÈpi jÈnissasÊti (SyÈ, KaÑ) 
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   KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti, kodhaÑ chetvÈ na socati. 
   Kodhassa visam|lassa, madhuraggassa brÈhmaÓa. 
   VadhaÑ ariyÈ pasaÑsanti, taÑ hi chetvÈ na socatÊti. 

 EvaÑ vutte BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhante BhagavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhoto Gotamassa santike 
pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadan”ti. 

 Alattha kho BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo Bhagavato santike pabbajjaÑ, 
alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno kho panÈyasmÈ BhÈradvÈjo eko 
v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto nacirasseva yassatthÈya 
kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ BhÈradvÈjo 
arahataÑ ahosÊti. 
 

2. Akkosasutta 

 188. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Assosi kho AkkosakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo 
“bhÈradvÈjagotto kira brÈhmaÓo samaÓassa Gotamassa santike agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito”ti, kupito anattamano yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ asabbhÈhi pharusÈhi vÈcÈhi akkosati 
paribhÈsati. 

 EvaÑ vutte BhagavÈ AkkosakabhÈradvÈjaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca 
“taÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, api nu kho te Ègacchanti mittÈmaccÈ 
ÒÈtisÈlohitÈ atithiyo1”ti. AppekadÈ me bho Gotama Ègacchanti  
______________________________________________________________ 
 1. Atithayo (?)
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mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ ati thiyoti. TaÑ kiÑ maÒÒasi brÈhmaÓa, api nu 
tesaÑ anuppadesi khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ sÈyanÊyaÑ vÈti. AppekadÈ 
nesÈhaÑ bho Gotama anuppademi khÈdanÊyaÑ vÈ bhojanÊyaÑ vÈ 
sÈyanÊyaÑ vÈti. Sace kho pana te brÈhmaÓa nappaÔiggaÓhanti, kassa taÑ 
hotÊti. Sace te bho Gotama nappaÔiggaÓhanti, amhÈkameva taÑ hotÊti. 
Evameva kho brÈhmaÓa yaÑ tvaÑ amhe anakkosante akkosasi, arosente 
rosesi, abhaÓÉante bhaÓÉasi, taÑ te mayaÑ nappaÔiggaÓhÈma, tavevetaÑ 
brÈhmaÓa hoti, tavevetaÑ brÈhmaÓa hoti. 

 Yo kho brÈhmaÓa akkosantaÑ paccakkosati, rosentaÑ paÔiroseti, 
bhaÓÉantaÑ paÔibhaÓÉati, ayaÑ vuccati brÈhmaÓa sambhuÒjati vÊtiharatÊti. 
Te mayaÑ tayÈ neva sambhuÒjÈma na vÊtiharÈma. TavevetaÑ brÈhmaÓa 
hoti, tavevetaÑ brÈhmaÓa hotÊti. BhavantaÑ kho GotamaÑ sarÈjikÈ parisÈ 
evaÑ jÈnÈti “ArahaÑ samaÓo Gotamo”ti, atha ca pana bhavaÑ Gotamo 
kujjhatÊti. 

   Akkodhassa kuto kodho, dantassa samajÊvino. 
   SammadaÒÒÈ vimuttassa, upasantassa tÈdino. 

   Tasseva tena pÈpiyo, yo kuddhaÑ paÔikujjhati. 
   KuddhaÑ appaÔikujjhanto, sa~gÈmaÑ jeti dujjayaÑ. 

   UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca. 
   ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammati. 

   UbhinnaÑ tikicchantÈnaÑ, attano ca parassa ca. 
   JanÈ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈti. 

 EvaÑ vutte AkkosakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama -pa- esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ 
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhante bhoto 
Gotamassa santike pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadan”ti. 

 Alattha kho AkkosakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo Bhagavato santike 
pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno kho panÈyasmÈ 
AkkosakabhÈradvÈjo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
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viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 

anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva 

dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, 

vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 

abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ BhÈradvÈjo arahataÑ ahosÊti. 

 

3. Asurindakasutta 

 189. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 

KalandakanivÈpe. Assosi kho AsurindakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo 

“bhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo kira samaÓassa Gotamassa santike agÈrasmÈ 

anagÈriyaÑ pabbajito”ti kupito anattamano yena BhagavÈ tenupasa~kami, 

upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ asabbhÈhi pharusÈhi vÈcÈhi akkosati 

paribhÈsati. EvaÑ vutte BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Atha kho 

AsurindakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “jitosi samaÓa, 

jihosi samaÓÈ”ti. 

   JayaÑ ve maÒÒati bÈlo, vÈcÈya pharusaÑ bhaÓaÑ. 

   JayaÒcevassa taÑ hoti, yÈ titikkhÈ vijÈnato. 

   Tasseva tena pÈpiyo, yo kuddhaÑ paÔikujjhati. 

   KuddhaÑ appaÔikujjhanto, sa~gÈmaÑ jeti dujjayaÑ. 

   UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca. 

   ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammati. 

   UbhinnaÑ tikicchantÈnaÑ, attano ca parassa ca. 

   JanÈ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈti. 

 EvaÑ vutte AsurindakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 

abhikkantaÑ bho Gotama -pa- abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ 

BhÈradvÈjo arahataÑ ahosÊti. 
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4. Bila~gikasutta 

 190. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Assosi kho Bila~gikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo 
“bhÈradvÈjagotto kira brÈhmaÓo samaÓassa Gotamassa santike agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito”ti kupito anattamano yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ tuÓhÊbh|to ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha kho BhagavÈ 
Bila~gikassa BhÈradvÈjassa brÈhmaÓassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
Bila~gikaÑ BhÈradvÈjaÑ brÈhmaÓaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Yo appaduÔÔhassa narassa dussati, 
   Suddhassa posassa ana~gaÓassa. 
   Tameva bÈlaÑ pacceti pÈpaÑ, 
   Sukhumo rajo paÔivÈtaÑva khitto”ti. 

 EvaÑ vutte Bila~gikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
abhikkantaÑ bho Gotama -pa- abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ 
BhÈradvÈjo arahataÑ ahosÊti. 
 

5. AhiÑsakasutta 

 191. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho AhiÑsakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho AhiÑsakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“ahiÑsakÈhaÑ bho Gotama, AhiÑsakÈhaÑ bho GotamÈ”ti. 

   YathÈ nÈmaÑ tathÈ cassa, siyÈ kho tvaÑ AhiÑsako. 
   Yo ca kÈyena vÈcÈya, manasÈ ca na hiÑsati. 
   Sa ve AhiÑsako hoti, yo paraÑ na vihiÑsatÊti. 

 EvaÑ vutte AhiÑsakabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
abhikkantaÑ bho Gotama -pa- abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ 
AhiÑsakabhÈradvÈjo arahataÑ ahosÊti.  
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6. JaÔÈsutta 

 192. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho JaÔÈbhÈradvÈjo brÈhmaÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho JaÔÈbhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “AntojaÔÈ bahijaÔÈ, jaÔÈya jaÔitÈ pajÈ. 
   TaÑ taÑ Gotama pucchÈmi, ko imaÑ vijaÔaye jaÔan”ti. 

   SÊle patiÔÔhÈya naro sapaÒÒo, cittaÑ paÒÒaÒca bhÈvayaÑ. 
   ŒtÈpÊ nipako bhikkhu, so imaÑ vijaÔaye jaÔaÑ. 

   YesaÑ rÈgo ca doso ca, avijjÈ ca virÈjitÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ arahanto, tesaÑ vijaÔitÈ jaÔÈ. 

   Yattha nÈmaÒca r|paÒca, asesaÑ uparujjhati. 
   PaÔighaÑ r|pasaÒÒÈ ca, etthesÈ chijjate jaÔÈti. 

 EvaÑ vutte JaÔÈbhÈradvÈjo BhagavantaÑ etadavoca abhikkantaÑ bho 
Gotama -pa-. AÒÒataro ca panÈyasmÈ BhÈradvÈjo arahataÑ ahosÊti. 
 

7. Suddhikasutta 

 193. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho SuddhikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho SuddhikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ 
ajjhabhÈsi– 

   “Na brÈhmaÓo1 sujjhati koci, loke sÊlavÈpi tapokaraÑ. 
   VijjÈcaraÓasampanno, so sujjhati na aÒÒÈ itarÈ pajÈ”ti. 

   Bahumpi palapaÑ jappaÑ, na jaccÈ hoti brÈhmaÓo. 
   Antokasambu saÑkiliÔÔho, kuhanaÑ upanissito. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈbrÈhmaÓo (?) 
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   Khattiyo brÈhmaÓo vesso, suddo caÓÉÈlapukkuso. 
   ŒraddhavÊriyo pahitatto, niccaÑ daÄhaparakkamo. 
   Pappoti paramaÑ suddhiÑ, evaÑ jÈnÈhi brÈhmaÓÈti. 

 EvaÑ vutte SuddhikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
abhikkantaÑ bho Gotama -pa-. AÒÒataro ca panÈyasmÈ BhÈradvÈjo 
arahataÑ ahosÊti. 
 

8. Aggikasutta 

 194. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena AggikabhÈradvÈjassa 
brÈhmaÓassa SappinÈ pÈyaso sannihito hoti “aggiÑ juhissÈmi, aggihuttaÑ 
paricarissÈmÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. RÈjagahe sapadÈnaÑ piÓÉÈya caramÈno yena 
AggikabhÈradvÈjassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. AddasÈ kho AggikabhÈradvÈjo 
brÈhmaÓo BhagavantaÑ piÓÉÈya ÔhitaÑ, disvÈna BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “TÊhi vijjÈhi sampanno, jÈtimÈ sutavÈ bah|. 
   VijjÈcaraÓasampanno, SomaÑ bhuÒjeyya pÈyasan”ti. 

   Bahumpi palapaÑ jappaÑ, na jaccÈ hoti brÈhmaÓo. 
   Antokasambu saÑkiliÔÔho, kuhanÈparivÈrito. 

   PubbenivÈsaÑ yo vedÊ, saggÈpÈyaÒca passati. 
   Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈvosito Muni. 

   EtÈhi tÊhi vijjÈhi, tevijjo hoti brÈhmaÓo. 
   VijjÈcaraÓasampanno, somaÑ bhuÒjeyya pÈyasanti. 

 BhuÒjatu bhavaÑ Gotamo, brÈhmaÓo bhavanti. 
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    GÈthÈbhigÊtaÑ me abhojaneyyaÑ, 
    SampassataÑ brÈhmaÓa nesa dhammo. 
    GÈthÈbhigÊtaÑ panudanti BuddhÈ, 
    Dhamme sati brÈhmaÓa vuttiresÈ. 

    AÒÒena ca kevalinaÑ mahesiÑ, 
    KhÊÓÈsavaÑ kukkuccav|pasantaÑ. 
    Annena pÈnena upaÔÔhahassu, 
    KhettaÑ hi taÑ puÒÒapekkhassa hotÊti. 

 EvaÑ vutte AggikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
abhikkantaÑ bho Gotama -pa-. AÒÒataro ca panÈyasmÈ AggikabhÈradvÈjo 
arahataÑ ahosÊti. 
 

9. Sundarikasutta 

 195. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati SundarikÈya nadiyÈ 
tÊre. Tena kho pana samayena SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo SundarikÈya 
nadiyÈ tÊre aggiÑ juhati aggihuttaÑ paricarati. Atha kho 
SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo aggiÑ juhitvÈ aggihuttaÑ paricaritvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ samantÈ catuddisÈ anuvilokesi “ko nu kho imaÑ habyasesaÑ 
bhuÒjeyyÈ”ti. AddasÈ kho SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le sasÊsaÑ pÈrutaÑ nisinnaÑ, disvÈna vÈmena 
hatthena habyasesaÑ gahetvÈ dakkhiÓena hatthena kamaÓÉaluÑ gahetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami. Atha kho BhagavÈ SundarikabhÈradvÈjassa 
brÈhmaÓassa padasaddena sÊsaÑ vivari. Atha kho SundarikabhÈradvÈjo 
brÈhmaÓo “muÓÉo ayaÑ bhavaÑ, muÓÉako ayaÑ bhavan”ti tatova puna 
nivattitukÈmo ahosi. Atha kho SundarikabhÈradvÈjassa brÈhmaÓassa 
etadahosi “muÓÉÈpi hi idhekacce brÈhmaÓÈ bhavanti, yaÑn|nÈhaÑ taÑ 
upasa~kamitvÈ jÈtiÑ puccheyyan”ti. 

 Atha kho SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ jacco bhavan”ti. 
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    MÈ jÈtiÑ puccha caraÓaÒca puccha, 
    KaÔÔhÈ have jÈyati jÈtavedo. 
    NÊcÈkulÊnopi Muni dhitimÈ, 
    ŒjÈnÊyo hoti hirÊnisedho. 

    Saccena danto damasÈ upeto, 
    Vedantag| vusitabrahmacariyo. 
    YaÒÒopanÊto tamupavhayetha, 
    KÈlena so juhati dakkhiÓeyyeti. 

    AddhÈ suyiÔÔhaÑ suhutaÑ mama yidaÑ, 
    YaÑ tÈdisaÑ vedagumaddasÈmi. 
    TumhÈdisÈnaÑ hi adassanena, 
    AÒÒo jano bhuÒjati habyasesanti. 

 BhuÒjatu bhavaÑ Gotamo, brÈhmaÓo bhavanti. 

    GÈthÈbhigÊtaÑ me abhojaneyyaÑ, 
    SampassataÑ brÈhmaÓa nesa dhammo. 
    GÈthÈbhigÊtaÑ panudanti BuddhÈ, 
    Dhamme sati brÈhmaÓa vuttiresÈ. 

    AÒÒena ca kevalinaÑ mahesiÑ, 
    KhÊÓÈsavaÑ kukkuccav|pasantaÑ. 
    Annena pÈnena upaÔÔhahassu, 
    KhettaÑ hi taÑ puÒÒapekkhassa hotÊti. 

 Atha kassa cÈhaÑ bho Gotama imaÑ habyasesaÑ dammÊti. Na 
khvÈhaÑ brÈhmaÓa passÈmi sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yasseso habyaseso bhutto 
sammÈ pariÓÈmaÑ gaccheyya, aÒÒatra brÈhmaÓa TathÈgatassa vÈ 
TathÈgatasÈvakassa vÈ. Tena hi tvaÑ brÈhmaÓa taÑ habyasesaÑ appaharite 
vÈ chaÔÔehi appÈÓake vÈ udake opilÈpehÊti. 

 Atha kho SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo taÑ habyasesaÑ appÈÓake 
udake opilÈpesi. Atha kho so habyaseso udake pakkhitto 
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cicciÔÈyati ciÔiciÔÈyati sandh|pÈyati sampadh|pÈyati. SeyyathÈpi nÈma 
phÈlo1 divasaÑsantatto2 udake pakkhitto cicciÔÈyati ciÔiciÔÈyati sandh|pÈyati 
sampadh|pÈyati, evameva so habyaseso udake pakkhitto cicciÔÈyati 
ciÔiciÔÈyati sandh|pÈyati sampadh|pÈyati. 

 Atha kho SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo saÑviggo lomahaÔÔhajÈto 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, 
ekamantaÑ ÔhitaÑ kho SundarikabhÈradvÈjaÑ brÈhmaÓaÑ BhagavÈ gÈthÈhi 
ajjhabhÈsi– 

    “MÈ brÈhmaÓa dÈru samÈdahÈno, 
    SuddhiÑ amaÒÒi bahiddhÈ hi etaÑ. 
    Na hi tena suddhiÑ kusalÈ vadanti, 
    Yo bÈhirena parisuddhimicche. 

    HitvÈ ahaÑ brÈhmaÓa dÈrudÈhaÑ, 
    AjjhattamevujjalayÈmi3 jotiÑ. 
    NiccagginÊ niccasamÈhitatto, 
    ArahaÑ ahaÑ brahmacariyaÑ carÈmi. 

    MÈno hi te brÈhmaÓa khÈribhÈro, 
    Kodho dhumo bhasmani mosavajjaÑ. 
    JivhÈ sujÈ hadayaÑ jotiÔhÈnaÑ, 
    AttÈ sudanto purisassa joti. 

    Dhammo rahado brÈhmaÓa sÊlatittho, 
    AnÈvilo sabbhi sataÑ pasattho. 
    Yattha have vedaguno sinÈtÈ, 
    AnallagattÈva4 taranti pÈraÑ. 

    SaccaÑ dhammo saÑyamo brahmacariyaÑ, 
    Majjhe sitÈ brÈhmaÓa brahmapatti. 
    Sa tujjubh|tesu namo karohi, 
    TamahaÑ naraÑ dhammasÈrÊti br|mÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Loho (Ka) 2. Divasasantatto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. Ajjhattameva jalayÈmi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. AnallÊnagattÈva (SÊ, I, Ka) 
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 EvaÑ vutte SundarikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
abhikkantaÑ bho Gotama -pa-. AÒÒataro ca panÈyasmÈ BhÈradvÈjo 
arahataÑ ahosÊti. 
 

10. BahudhÊtarasutta 

 196. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa BhÈradvÈjagottassa 
brÈhmaÓassa catuddasa balÊbaddÈ naÔÔhÈ honti. Atha kho BhÈradvÈjagotto 
brÈhmaÓo te balÊbadde gavesanto yena so vanasaÓÉo tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ addasa BhagavantaÑ tasmiÑ vanasaÓÉe nisinnaÑ palla~kaÑ 
ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, disvÈna 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Na hi n|nimassa1 samaÓassa, balÊbaddÈ catuddasa. 
   AjjasaÔÔhiÑ na dissanti, tenÈyaÑ samaÓo sukhÊ. 

   Na hi n|nimassa samaÓassa, tilÈkhettasmi pÈpakÈ. 
   EkapaÓÓÈ dupaÓÓÈ2 ca, tenÈyaÑ samaÓo sukhÊ. 

   Na hi n|nimassa samaÓassa, tucchakoÔÔhasmi m|sikÈ. 
   UssoÄhikÈya naccanti, tenÈyaÑ samaÓo sukhÊ. 

   Na hi n|nimassa samaÓassa, santhÈro sattamÈsiko. 
   UppÈÔakehi saÒchanno, tenÈyaÑ samaÓo sukhÊ. 

   Na hi n|nimassa samaÓassa, vidhavÈ satta dhÊtaro. 
   EkaputtÈ duputtÈ3 ca, tenÈyaÑ samaÓo sukhÊ. 

   Na hi n|nimassa samaÓassa, pi~galÈ tilakÈhatÈ. 
   SottaÑ pÈdena bodheti, tenÈyaÑ samaÓo sukhÊ. 

   Na hi n|nimassa samaÓassa, pacc|samhi iÓÈyikÈ. 
   Detha dethÈti codenti, tenÈyaÑ samaÓo sukhÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Nahan|nimassa (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. DvipaÓÓÈ (SÊ, I) 3. DviputtÈ (SÊ, I) 
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   Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa, balÊbaddÈ catuddasa. 
   AjjasaÔÔhiÑ na dissanti, tenÈhaÑ brÈhmaÓÈ sukhÊ. 

   Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa, tilÈkhettasmi pÈpakÈ. 
   EkapaÓÓÈ dupaÓÓÈ ca, tenÈhaÑ brÈhmaÓÈ sukhÊ. 

   Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa, tucchakoÔÔhasmi m|sikÈ. 
   UssoÄhikÈya naccanti, tenÈhaÑ brÈhmaÓÈ sukhÊ. 

   Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa, santhÈro sattamÈsiko. 
   UppÈÔakehi saÒchanno, tenÈhaÑ brÈhmaÓÈ sukhÊ. 

   Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa, vidhavÈ satta dhÊtaro. 
   EkaputtÈ duputtÈ ca, tenÈhaÑ brÈhmaÓÈ sukhÊ. 

   Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa, pi~galÈ tilakÈhatÈ. 
   SottaÑ pÈdena bodheti, tenÈhaÑ brÈhmaÓÈ sukhÊ.   

   Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa, pacc|samhi iÓÈyikÈ. 
   Detha dethÈti codenti, tenÈhaÑ brÈhmaÓÈ sukhÊti. 

 EvaÑ vutte BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, seyyathÈpi bho 
Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa 
vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto 
r|pÈni dakkantÊ’ti. Evameva bhotÈ Gotamena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhoto Gotamassa santike pabbajjaÑ, 
labheyyaÑ upasampadan”ti. 

 Alattha kho BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo Bhagavato santike pabbajjaÑ, 
alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno panÈyasmÈ BhÈradvÈjo eko 
v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto nacirasseva, yassatthÈya 
kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
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nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ BhÈradvÈjo 
arahataÑ ahosÊti. 
 

Arahantavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DhanaÒjÈnÊ ca AkkosaÑ, AsurindaÑ Bila~gikaÑ. 
   AhiÑsakaÑ jaÔÈ ceva, SuddhikaÑ ceva AggikÈ. 
   SundarikaÑ BahudhÊtarena ca te dasÈti. 

_____ 
 

2. UpÈsakavagga 
 

1. KasibhÈradvÈjasutta 

 197. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu viharati 
DakkhiÓÈgirismiÑ EkanÈÄÈyaÑ brÈhmaÓagÈme. Tena kho pana samayena 
KasibhÈradvÈjassa1 brÈhmaÓassa paÒcamattÈni na~galasatÈni payuttÈni honti 
vappakÈle. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena KasibhÈradvÈjassa brÈhmaÓassa kammanto 
tenupasa~kami. 

 Tena kho pana samayena KasibhÈradvÈjassa brÈhmaÓassa parivesanÈ 
vattati. Atha kho BhagavÈ yena parivesanÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. AddasÈ kho KasibhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ 
piÓÉÈya ÔhitaÑ disvÈ BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho samaÓa kasÈmi ca 
vapÈmi ca, kasitvÈ ca vapitvÈ ca bhuÒjÈmi, tvampi samaÓa kasassu ca 
vapassu ca, kasitvÈ ca vapitvÈ ca bhuÒjass|”ti. Ahampi kho brÈhmaÓa 
kasÈmi ca vapÈmi ca, kasitvÈ ca vapitvÈ ca bhuÒjÈmÊti. Na kho mayaÑ 
passÈma bhoto Gotamassa yugaÑ vÈ na~galaÑ vÈ phÈlaÑ vÈ pÈcanaÑ vÈ 
balÊbadde vÈ, atha ca pana bhavaÑ Gotamo evamÈha “ahampi kho 
brÈhmaÓa kasÈmi ca vapÈmi ca, kasitvÈ ca vapitvÈ ca  
______________________________________________________________ 
 1. KasikabhÈradvÈjassa (Ka) 
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bhuÒjÈmÊ”ti. Atha kho KasibhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “Kassako paÔijÈnÈsi, na ca passÈmi te kasiÑ. 
   Kassako pucchito br|hi, kathaÑ jÈnemu taÑ kasin”ti. 

   SaddÈ bÊjaÑ tapo vuÔÔhi, paÒÒÈ me yugana~galaÑ. 
   HirÊ ÊsÈ mano yottaÑ, sati me phÈlapÈcanaÑ. 

   KÈyagutto vacÊgutto, ÈhÈre udare yato. 
   SaccaÑ karomi niddÈnaÑ, soraccaÑ me pamocanaÑ. 

   VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ, yogakkhemÈdhivÈhanaÑ. 
   Gacchati anivattantaÑ, yattha gantvÈ na socati. 

   EvamesÈ kasÊ kaÔÔhÈ, sÈ hoti amatapphalÈ. 
   EtaÑ kasiÑ kasitvÈna, sabbadukkhÈ pamuccatÊti. 

 BhuÒjatu bhavaÑ Gotamo kassako bhavaÑ, yaÑ hi bhavaÑ Gotamo 
amatapphalampi kasiÑ kasatÊti1. 

   GÈthÈbhigÊtaÑ me abhojaneyyaÑ, 
   sampassataÑ brÈhmaÓa nesa dhammo. 
   GÈthÈbhigÊtaÑ panudanti BuddhÈ, 
   dhamme sati brÈhmaÓa vuttiresÈ. 

   AÒÒena ca kevalinaÑ mahesiÑ, 
   khÊÓÈsavaÑ kukkuccav|pasantaÑ. 
   Annena pÈnena upaÔÔhahassu, 
   khettaÑ hi taÑ puÒÒapekkhassa hotÊti. 

 EvaÑ vutte KasibhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

2. Udayasutta 

 198. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Udayassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami. 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈsatÊti (Ka) 
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Atha kho Udayo brÈhmaÓo Bhagavato pattaÑ odanena p|resi. Dutiyampi 
kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena 
Udayassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami -pa-. Tatiyampi kho 
Udayo brÈhmaÓo Bhagavato pattaÑ odanena p|retvÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “pakaÔÔhakoyaÑ samaÓo Gotamo punappunaÑ ÈgacchatÊ”ti. 

 PunappunaÑ ceva vapanti bÊjaÑ,  
 PunappunaÑ vassati devarÈjÈ. 
 PunappunaÑ khettaÑ kasanti kassakÈ,  
 PunappunaÑ dhaÒÒamupeti raÔÔhaÑ. 

 PunappunaÑ yÈcakÈ yÈcayanti, punappunaÑ dÈnapatÊ dadanti. 
 PunappunaÑ dÈnapatÊ daditvÈ, punappunaÑ saggamupenti ÔhÈnaÑ. 

 PunappunaÑ khÊranikÈ duhanti, punappunaÑ vaccho upeti mÈtaraÑ. 
 PunappunaÑ kilamati phandati ca, punappunaÑ gabbhamupeti mando. 

 PunappunaÑ jÈyati mÊyati ca, punappunaÑ SivathikaÑ1 haranti. 
 MaggaÒca laddhÈ apunabbhavÈya, na punappunaÑ jÈyati bh|ripaÒÒoti2. 

 EvaÑ vutte Udayo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

3. Devahitasutta 

 199. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena BhagavÈ vÈtehÈbÈdhiko 
hoti. ŒyasmÈ ca UpavÈÓo Bhagavato upaÔÔhÈko hoti. Atha kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ UpavÈÓaÑ Èmantesi “i~gha me tvaÑ UpavÈÓa uÓhodakaÑ 
jÈnÈhÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ UpavÈÓo Bhagavato paÔissutvÈ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena Devahitassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tuÓhÊbh|to ekamantaÑ aÔÔhÈsi. AddasÈ kho 
Devahito brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ UpavÈÓaÑ tuÓhÊbh|taÑ ekamantaÑ 
ÔhitaÑ, disvÈna ÈyasmantaÑ UpavÈÓaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. SÊvathikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. PunappunaÑ jÈyati bh|ripaÒÒoti (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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  “TuÓhÊbh|to bhavaÑ tiÔÔhaÑ, muÓÉo sa~ghÈÔipÈruto. 
  KiÑ patthayÈno kiÑ esaÑ, kiÑ nu yÈcitumÈgato”ti. 

  ArahaÑ Sugato loke, vÈtehÈbÈdhiko Muni. 
  Sace uÓhodakaÑ atthi, Munino dehi brÈhmaÓa. 

  P|jito p|janeyyÈnaÑ, sakkareyyÈna sakkato. 
  Apacito apaceyyÈnaÑ1, tassa icchÈmi hÈtaveti. 

 Atha kho Devahito brÈhmaÓo uÓhodakassa kÈjaÑ purisena gÈhÈpetvÈ 
phÈÓitassa ca puÔaÑ Èyasmato UpavÈÓassa pÈdÈsi. Atha kho ÈyasmÈ 
UpavÈÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
uÓhodakena nhÈpetvÈ2 uÓhodakena phÈÓitaÑ ÈloletvÈ Bhagavato pÈdÈsi. 
Atha kho Bhagavato ÈbÈdho paÔippassambhi. 

 Atha kho Devahito brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Devahito 
brÈhmaÓo BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

  “Kattha dajjÈ deyyadhammaÑ, kattha dinnaÑ mahapphalaÑ. 
  KathaÑ hi yajamÈnassa, kathaÑ ijjhati dakkhiÓÈ”ti. 

  PubbenivÈsaÑ yo vedÊ, saggÈpÈyaÒca passati. 
  Atho jÈtikkhayaÑ patto, abhiÒÒÈvosito Muni. 

  Ettha dajjÈ deyyadhammaÑ, ettha dinnaÑ mahapphalaÑ. 
  EvaÑ hi yajamÈnassa, evaÑ ijjhati dakkhiÓÈti. 

 EvaÑ vutte Devahito brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. ApacineyyÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 2. NahÈpetvÈ (SÊ, I) 

 



178 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi     

4. MahÈsÈlasutta 

 200. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓamahÈsÈlo l|kho 
l|khapÈvuraÓo1 yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho taÑ brÈhmaÓamahÈsÈlaÑ 
BhagavÈ etadavoca “kinnu tvaÑ brÈhmaÓa l|kho l|khapÈvuraÓo”ti. Idha me 
bho Gotama cattÈro puttÈ te maÑ dÈrehi saÑpuccha gharÈ nikkhÈmentÊti. 
Tena hi tvaÑ brÈhmaÓa imÈ gÈthÈyo pariyÈpuÓitvÈ sabhÈyaÑ mahÈjanakÈye 
sannipatite puttesu ca sannisinnesu bhÈsassu– 

   “Yehi jÈtehi nandissaÑ, yesaÒca bhavamicchisaÑ. 
   Te maÑ dÈrehi saÑpuccha, sÈva vÈrenti s|karaÑ. 

   AsantÈ kira maÑ jammÈ, tÈta tÈtÈti bhÈsare. 
   RakkhasÈ puttar|pena, te jahanti vayogataÑ. 

   Assova jiÓÓo nibbhogo, khÈdanÈ apanÊyati. 
   BÈlakÈnaÑ pitÈ Thero, parÈgÈresu bhikkhati. 

   DaÓÉova kira me seyyo, yaÒce puttÈ anassavÈ. 
   CaÓÉampi goÓaÑ vÈreti, atho caÓÉampi kukkuraÑ. 

   AndhakÈre pure hoti, gambhÊre gÈdhamedhati. 
   DaÓÉassa ÈnubhÈvena, khalitvÈ patitiÔÔhatÊ”ti. 

 Atha kho so brÈhmaÓamahÈsÈlo Bhagavato santike imÈ gÈthÈyo 
pariyÈpuÓitvÈ sabhÈyaÑ mahÈjanakÈye sannipatite puttesu ca sannisinnesu 
abhÈsi– 

   “Yehi jÈtehi nandissaÑ, yesaÒca bhavamicchisaÑ. 
   Te maÑ dÈrehi saÑpuccha, sÈva vÈrenti s|karaÑ. 

   AsantÈ kira maÑ jammÈ, tÈta tÈtÈti bhÈsare. 
   RakkhasÈ puttar|pena, te jahanti vayogataÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. L|khapÈpuraÓo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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   Assova jiÓÓo nibbhogo, khÈdanÈ apanÊyati. 
   BÈlakÈnaÑ pitÈ thero, parÈgÈresu bhikkhati. 

   DaÓÉova kira me seyyo, yaÒce puttÈ anassavÈ. 
   CaÓÉampi goÓaÑ vÈreti, atho caÓÉampi kukkuraÑ. 

   AndhakÈre pure hoti, gambhÊre gÈdhamedhati. 
   DaÓÉassa ÈnubhÈvena, khalitvÈ patitiÔÔhatÊ”ti. 

 Atha kho naÑ brÈhmaÓamahÈsÈlaÑ puttÈ gharaÑ netvÈ nhÈpetvÈ 
paccekaÑ dussayugena acchÈdesuÑ. Atha kho so brÈhmaÓamahÈsÈlo ekaÑ 
dussayugaÑ ÈdÈya yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho brÈhmaÓamahÈsÈlo BhagavantaÑ 
etadavoca “mayaÑ bho Gotama brÈhmaÓÈ nÈma Ècariyassa ÈcariyadhanaÑ 
pariyesÈma, paÔiggaÓhatu me bhavaÑ Gotamo Ècariyadhanan”ti. PaÔiggahesi 
BhagavÈ anukampaÑ upÈdÈya. Atha kho so brÈhmaÓamahÈsÈlo 
BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ 
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

5. MÈnatthaddhasutta 

 201. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena MÈnatthaddho nÈma 
brÈhmaÓo SÈvatthiyaÑ paÔivasati, so neva mÈtaraÑ abhivÈdeti, na pitaraÑ 
abhivÈdeti, na ÈcariyaÑ abhivÈdeti, na jeÔÔhabhÈtaraÑ abhivÈdeti. Tena kho 
pana samayena BhagavÈ mahatiyÈ parisÈya parivuto dhammaÑ deseti. Atha 
kho MÈnatthaddhassa brÈhmaÓassa etadahosi “ayaÑ kho samaÓo Gotamo 
mahatiyÈ parisÈya parivuto dhammaÑ deseti, yaÑn|nÈhaÑ yena samaÓo 
Gotamo tenupasa~kameyyaÑ, sace maÑ samaÓo Gotamo Èlapissati, ahampi 
taÑ ÈlapissÈmi. No ce maÑ samaÓo Gotamo Èlapissati, ahampi 
nÈlapissÈmÊ”ti. Atha kho MÈnatthaddho brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tuÓhÊbh|to ekamantaÑ aÔÔhÈsi. Atha kho 
BhagavÈ taÑ nÈlapi. Atha kho MÈnatthaddho brÈhmaÓo “nÈyaÑ 
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samaÓo Gotamo kiÒci jÈnÈtÊ”ti tatova puna nivattitukÈmo ahosi. Atha kho 
BhagavÈ MÈnatthaddhassa brÈhmaÓassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
MÈnatthaddhaÑ brÈhmaÓaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Na mÈnaÑ brÈhmaÓa sÈdhu, atthikassÊdha brÈhmaÓa. 
   Yena atthena Ègacchi, tamevamanubr|haye”ti. 

 Atha kho MÈnatthaddho brÈhmaÓo “cittaÑ me samaÓo Gotamo jÈnÈtÊ”ti 
tattheva Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ Bhagavato pÈdÈni mukhena ca 
paricumbati pÈÓÊhi ca parisambÈhati, nÈmaÒca sÈveti “mÈnatthaddhÈhaÑ 
bho Gotama, MÈnatthaddhÈhaÑ bho GotamÈ”ti. Atha kho sÈ parisÈ 
abbhutavittajÈtÈ1 ahosi “acchariyaÑ vata bho abbhutaÑ vata bho, ayaÑ hi 
MÈnatthaddho brÈhmaÓo neva mÈtaraÑ abhivÈdeti, na pitaraÑ abhivÈdeti, 
na ÈcariyaÑ abhivÈdeti, na jeÔÔhabhÈtaraÑ abhivÈdeti. Atha ca pana samaÓe 
Gotame evar|paÑ paramanipaccakÈraÑ karotÊ”ti. Atha kho BhagavÈ 
MÈnatthaddhaÑ brÈhmaÓaÑ etadavoca “alaÑ brÈhmaÓa uÔÔhehi sake Èsane 
nisÊda, yato te mayi cittaÑ pasannan”ti. Atha kho MÈnatthaddho brÈhmaÓo 
sake Èsane nisÊditvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Kesu na mÈnaÑ kayirÈtha, kesu cassa sagÈravo. 
   Kyassa apacitÈ assu, kyassu sÈdhu sup|jitÈ”ti. 

   MÈtari pitari cÈpi, atho jeÔÔhamhi bhÈtari. 
   Œcariye catutthamhi. 
   Tesu na mÈnaÑ kayirÈtha, 
   tesu assa sagÈravo. 
   Tyassa apacitÈ assu, 
   tyassu sÈdhu sup|jitÈ. 

   Arahante sÊtÊbh|te, katakicce anÈsave. 
   Nihacca mÈnaÑ athaddho, te namasse anuttareti. 
______________________________________________________________ 
 1. AbbhutacittajÈtÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), acchariyabbhutacittajÈtÈ (Ka) 
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 EvaÑ vutte MÈnatthaddho brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

6. PaccanÊkasutta 

 202. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena PaccanÊkasÈto nÈma 
brÈhmaÓo SÈvatthiyaÑ paÔivasati. Atha kho PaccanÊkasÈtassa brÈhmaÓassa 
etadahosi “yaÑn|nÈhaÑ yena samaÓo Gotamo tenupasa~kameyyaÑ, yaÑ 
yadeva samaÓo Gotamo bhÈsissati, taÑ tadevassÈhaÑ1 paccanÊkÈssan”ti2. 
Tena kho pana samayena BhagavÈ abbhokÈse ca~kamati. Atha kho 
PaccanÊkasÈto brÈhmaÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ ca~kamantaÑ etadavoca “bhaÓa samaÓadhamman”ti. 

   Na paccanÊkasÈtena, suvijÈnaÑ subhÈsitaÑ. 
   UpakkiliÔÔhacittena, sÈrambhabahulena ca. 

   Yo ca vineyya sÈrambhaÑ, appasÈdaÒca cetaso. 
   ŒghÈtaÑ paÔinissajja, sa ve3 jaÒÒÈ subhÈsitanti. 

 EvaÑ vutte PaccanÊkasÈto brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ 
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

7. Navakammikasutta 

 203. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena NavakammikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo 
tasmiÑ vanasaÓÉe kammantaÑ kÈrÈpeti. AddasÈ kho 
NavakammikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ aÒÒaratasmiÑ 
sÈlarukkham|le nisinnaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, disvÈnassa etadahosi “ahaÑ kho imasmiÑ 
vanasaÓÉe kammantaÑ kÈrÈpento ramÈmi, ayaÑ samaÓo Gotamo kiÑ 
kÈrÈpento ramatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tadeva sÈhaÑ (Ka) 2. PaccanÊkassanti (I), paccanÊkasÈtanti (Ka) 
 3. Sace (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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Atha kho NavakammikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “Ke nu kammantÈ karÊyanti, bhikkhu sÈlavane tava. 
   Yadekako araÒÒasmiÑ, ratiÑ vindati Gotamo”ti. 

   Na me vanasmiÑ karaÓÊyamatthi, 
   Ucchinnam|laÑ me vanaÑ vis|kaÑ. 
   SvÈhaÑ vane nibbanatho visallo, 
   Eko rame aratiÑ vippahÈyÈti. 

 EvaÑ vutte NavakammikabhÈradvÈjo brÈhmaÓo BhagavantaÑ 
etadavoca “abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

8. KaÔÔhahÈrasutta 

 204. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa BhÈradvÈjagottassa 
brÈhmaÓassa sambahulÈ antevÈsikÈ kaÔÔhahÈrakÈ mÈÓavakÈ yena vanasaÓÉo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ addasaÑsu BhagavantaÑ tasmiÑ 
vanasaÓÉe nisinnaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, disvÈna yena BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhÈradvÈjagottaÑ brÈhmaÓaÑ 
etadavocuÑ “yagghe bhavaÑ jÈneyyÈsi, asukasmiÑ vanasaÓÉe samaÓo 
nisinno palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya parimukhaÑ satiÑ 
upaÔÔhapetvÈ. Atha kho BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo tehi mÈÓavakehi 
saddhiÑ yena so vanasaÓÉo tenupasa~kami. AddasÈ kho BhagavantaÑ 
tasmiÑ vanasaÓÉe nisinnaÑ palla~kaÑ ÈbhujitvÈ ujuÑ kÈyaÑ paÓidhÈya 
parimukhaÑ satiÑ upaÔÔhapetvÈ, disvÈna yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “GambhÊrar|pe bahubherave vane, 
   SuÒÒaÑ araÒÒaÑ vijanaÑ vigÈhiya. 
   AniÒjamÈnena Ôhitena vaggunÈ, 
   SucÈrur|paÑ vata bhikkhu jhÈyasi. 
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   Na yattha gÊtaÑ napi yattha vÈditaÑ, 
   Eko araÒÒe vanavassito Muni. 
   Accherar|paÑ paÔibhÈti maÑ idaÑ, 
   Yadekako pÊtimano vane vase. 

   MaÒÒÈmahaÑ lokÈdhipatisahabyataÑ, 
   Œka~khamÈno tidivaÑ anuttaraÑ. 
   KasmÈ bhavaÑ vijanamaraÒÒamassito, 
   Tapo idha krubbasi brahmapattiyÈ”ti. 

   YÈ kÈci ka~khÈ abhinandanÈ vÈ, 
   AnekadhÈt|su puth| sadÈsitÈ. 
   AÒÒÈÓam|lappabhavÈ pajappitÈ, 
   SabbÈ mayÈ byantikatÈ sam|likÈ. 

   SvÈhaÑ aka~kho asito an|payo, 
   Sabbesu dhammesu visuddhadassano. 
   Pappuyya sambodhimanuttaraÑ sivaÑ, 
   JhÈyÈmahaÑ brahma raho visÈradoti. 

 EvaÑ vutte BhÈradvÈjagotto brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

9. MÈtuposakasutta 

 205. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho MÈtuposako brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MÈtuposako brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ hi bho 
Gotama dhammena bhikkhaÑ pariyesÈmi, dhammena bhikkhaÑ pariyesitvÈ 
mÈtÈpitaro posemi, kaccÈhaÑ bho Gotama evaÑkÈrÊ kiccakÈrÊ homÊ”ti. 
Taggha tvaÑ brÈhmaÓa evaÑkÈrÊ kiccakÈrÊ hosi, yo kho brÈhmaÓa 
dhammena bhikkhaÑ pariyesati, dhammena bhikkhaÑ pariyesitvÈ 
mÈtÈpitaro poseti, bahuÑ so puÒÒaÑ pasavatÊti. 
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   Yo mÈtaraÑ pitaraÑ vÈ, macco dhammena posati. 
   TÈya naÑ pÈricariyÈya, mÈtÈpit|su paÓÉitÈ. 
   Idheva naÑ pasaÑsanti, pecca sagge pamodatÊti. 

 EvaÑ vutte MÈtuposako brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ 
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

10. Bhikkhakasutta 

 206. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho Bhikkhako brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Bhikkhako brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “ahampi kho bho 
Gotama Bhikkhako, bhavampi Bhikkhako, idha no kiÑ nÈnÈkaraÓan”ti. 

   Na tena Bhikkhako hoti, yÈvatÈ bhikkhate pare. 
   VissaÑ dhammaÑ samÈdÈya, bhikkhu hoti na tÈvatÈ. 

   Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca, bÈhitvÈ brahmacariyaÑ. 
   Sa~khÈya loke carati, sa ve bhikkh|ti vuccatÊti. 

 EvaÑ vutte Bhikkhako brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ 
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

11. Sa~gÈravasutta 

 207. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena Sa~gÈravo nÈma 
brÈhmaÓo SÈvatthiyaÑ paÔivasati, udakasuddhiko udakena parisuddhiÑ 
pacceti, sÈyaÑ pÈtaÑ udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. Atha kho 
ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ 
piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “idha bhante Sa~gÈravo nÈma 
brÈhmaÓo SÈvatthiyaÑ paÔivasati, 
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udakasuddhiko udakena suddhiÑ pacceti, sÈyaÑ pÈtaÑ 
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharati. SÈdhu bhante BhagavÈ yena 
Sa~gÈravassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kamatu anukampaÑ 
upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
yena Sa~gÈravassa brÈhmaÓassa nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho Sa~gÈravo brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho Sa~gÈravaÑ brÈhmaÓaÑ BhagavÈ etadavoca “saccaÑ kira 
tvaÑ brÈhmaÓa udakasuddhiko udakena suddhiÑ paccesi, sÈyaÑ pÈtaÑ 
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharasÊ”ti. EvaÑ bho Gotama. KiÑ pana 
tvaÑ brÈhmaÓa atthavasaÑ sampassamÈno udakasuddhiko udakasuddhiÑ 
paccesi, sÈyaÑ pÈtaÑ udakorohanÈnuyogamanuyutto viharasÊti. Idha me 
bho Gotama1 yaÑ divÈ pÈpakammaÑ kataÑ hoti, taÑ sÈyaÑ nhÈnena2 
pavÈhemi. YaÑ rattiÑ pÈpakammaÑ kataÑ hoti, taÑ pÈtaÑ nhÈnena 
pavÈhemi. ImaÑ khvÈhaÑ bho Gotama atthavasaÑ sampassamÈno 
udakasuddhiko udakena suddhiÑ paccemi, sÈyaÑ pÈtaÑ 
udakorohanÈnuyogamanuyutto viharÈmÊti. 

   Dhammo rahado brÈhmaÓa sÊlatittho, 
   AnÈvilo sabbhi sataÑ pasattho. 
   Yattha have vedaguno sinÈtÈ, 
   AnallagattÈva3 taranti pÈranti. 

 EvaÑ vutte Sa~gÈravo brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ 
bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

12. Khomadussasutta 

 208. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati 
KhomadussaÑ nÈma SakyÈnaÑ nigamo. Atha kho BhagavÈ 
pubbaÓhasamayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Idha me bho Gotama ahaÑ (I, Ka) 2. NahÈnena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. AnallÊnagattÈva (Ka) 
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nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KhomadussaÑ nigamaÑ piÓÉÈya pÈvisi. Tena 
kho pana samayena KhomadussakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ sabhÈyaÑ 
sannipatitÈ honti kenacideva karaÓÊyena, devo ca ekamekaÑ phusÈyati. Atha 
kho BhagavÈ yena sÈ sabhÈ tenupasa~kami. AddasaÑsu KhomadussakÈ 
brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna 
etadavocuÑ “ke ca muÓÉakÈ samaÓakÈ, ke ca sabhÈdhammaÑ jÈnissantÊ”ti. 
Atha kho BhagavÈ Khomadussake brÈhmaÓagahapatike gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “NesÈ sabhÈ yattha na santi santo, 
   Santo na te ye na vadanti dhammaÑ. 
   RÈgaÒca dosaÒca pahÈya mohaÑ, 
   DhammaÑ vadantÈ ca bhavanti santo”ti. 

 EvaÑ vutte KhomadussakÈ brÈhmaÓagahapatikÈ BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama, 
seyyathÈpi bho Gotama nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ 
vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ 
dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ bhotÈ Gotamena 
anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, ete mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ 
saraÓaÑ gacchÈma dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsake no bhavaÑ 
Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupete saraÓaÑ gate”ti. 
 

UpÈsakavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  Kasi Udayo Devahito, aÒÒataramahÈsÈlaÑ. 
  MÈnathaddhaÑ PaccanÊkaÑ, Navakammi KaÔÔhahÈraÑ. 
  MÈtuposakaÑ Bhikkhako, Sa~gÈravo ca Khomadussena dvÈdasÈti. 

 
 

BrÈhmaÓasaÑyuttaÑ samattaÑ. 

 



 

8. Va~gÊsasaÑyutta 
 

1. Nikkhantasutta 

 209. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Va~gÊso ŒÄaviyaÑ 
viharati AggÈÄave cetiye ÈyasmatÈ Nigrodhakappena upajjhÈyena saddhiÑ. 
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Va~gÊso navako hoti acirapabbajito 
ohiyyako vihÈrapÈlo. Atha kho sambahulÈ itthiyo samala~karitvÈ yena 
AggÈÄavako ÈrÈmo tenupasa~kamiÑsu vihÈrapekkhikÈyo. Atha kho 
Èyasmato Va~gÊsassa tÈ itthiyo disvÈ anabhirati uppajjati, rÈgo cittaÑ 
anuddhaÑseti. Atha kho Èyasmato Va~gÊsassa etadahosi “alÈbhÈ vata me, na 
vata me lÈbhÈ, dulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ. Yassa me 
anabhirati uppannÈ, rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti. TaÑ kutettha labbhÈ, yaÑ 
me paro anabhiratiÑ vinodetvÈ abhiratiÑ uppÈdeyya. YaÑn|nÈhaÑ 
attanÈva attano anabhiratiÑ vinodetvÈ abhiratiÑ uppÈdeyyan”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ Va~gÊso attanÈva attano anabhiratiÑ vinodetvÈ abhiratiÑ uppÈdetvÈ 
tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “NikkhantaÑ vata maÑ santaÑ, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
   VitakkÈ upadhÈvanti, pagabbhÈ kaÓhÈto ime. 

   UggaputtÈ mahissÈsÈ, sikkhitÈ daÄhadhammino. 
   SamantÈ parikireyyuÑ, sahassaÑ apalÈyinaÑ. 

   Sacepi etato1 bhiyyo, Ègamissanti itthiyo. 
   Neva maÑ byÈdhayissanti2, dhamme samhi patiÔÔhitaÑ. 

   SakkhÊ hi me sutaÑ etaÑ, BuddhassÈdiccabandhuno. 
   NibbÈnagamanaÑ maggaÑ, tattha me nirato mano. 

   EvaÒce maÑ viharantaÑ, pÈpima upagacchasi. 
   TathÈ maccu karissÈmi, na me maggampi dakkhasÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ettato (SÊ, I, Ka), ettakÈ (SyÈ, KaÑ) 2. ByÈthayissanti (?) 
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2. AratÊsutta 

 210. EkaÑ samayaÑ -pa- ÈyasmÈ Va~gÊso ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave 
cetiye ÈyasmatÈ Nigrodhakappena upajjhÈyena saddhiÑ. Tena kho pana 
samayena ÈyasmÈ Nigrodhakappo pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
vihÈraÑ pavisati, sÈyaÑ vÈ nikkhamati apparajju vÈ kÈle. Tena kho pana 
samayena Èyasmato Va~gÊsassa anabhirati uppannÈ hoti, rÈgo cittaÑ 
anuddhaÑseti. Atha kho Èyasmato Va~gÊsassa etadahosi “alÈbhÈ vata me, na 
vata me lÈbhÈ. DulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ. Yassa me 
anabhirati uppannÈ, rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti. TaÑ kutettha labbhÈ, yaÑ 
me paro anabhiratiÑ vinodetvÈ abhiratiÑ uppÈdeyya. YaÑn|nÈhaÑ 
attanÈva attano anabhiratiÑ vinodetvÈ abhiratiÑ uppÈdeyyan”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ Va~gÊso attanÈva attano anabhiratiÑ vinodetvÈ abhiratiÑ uppÈdetvÈ 
tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

 AratiÒca ratiÒca pahÈya, sabbaso gehasitaÒca vitakkaÑ. 
 VanathaÑ na kareyya kuhiÒci, nibbanatho arato sa hi bhikkhu1. 

 Yamidha pathaviÒca vehÈsaÑ, r|pagataÒca jagatogadhaÑ. 
 KiÒci parijÊyati sabbamaniccaÑ, evaÑ samecca caranti mutattÈ. 

 UpadhÊsu janÈ gadhitÈse2, diÔÔhasute paÔighe ca mute ca. 
 Ettha vinodaya chandamanejo, yo ettha na limpati taÑ MunimÈhu. 

 Atha saÔÔhinissitÈ savitakkÈ, puth| janatÈya adhammÈ niviÔÔhÈ. 
 Na ca vaggagatassa kuhiÒci, no pana duÔÔhullabhÈÓÊ sa bhikkhu. 

 Dabbo cirarattasamÈhito, akuhako nipako apihÈlu. 
 SantaÑ padaÑ ajjhagamÈ Muni, paÔicca parinibbuto ka~khati kÈlanti. 
 

3. Pesalasutta 

 211. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Va~gÊso ŒÄaviyaÑ viharati AggÈÄave 
cetiye ÈyasmatÈ Nigrodhakappena upajjhÈyena saddhiÑ. Tena kho pana 
______________________________________________________________ 
 1. Sa bhikkhu (Ka) 2. GathitÈse (SÊ)
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samayena ÈyasmÈ Va~gÊso attano paÔibhÈnena aÒÒe pesale bhikkh| 
atimaÒÒati. Atha kho Èyasmato Va~gÊsassa etadahosi “alÈbhÈ vata me, na 
vata me lÈbhÈ. DulladdhaÑ vata me, na vata me suladdhaÑ. YvÈhaÑ attano 
paÔibhÈnena aÒÒe pesale bhikkh| atimaÒÒÈmÊ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso 
attanÈva attano vippaÔisÈraÑ uppÈdetvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo 
abhÈsi– 

   MÈnaÑ pajahassu Gotama, mÈnapathaÒca pajahassu asesaÑ. 
   MÈnapathasmiÑ sa mucchito, vippaÔisÈrÊhuvÈ cirarattaÑ. 

   Makkhena makkhitÈ pajÈ, mÈnahatÈ nirayaÑ papatanti.  
   Socanti janÈ cirarattaÑ, mÈnahatÈ nirayaÑ upapannÈ. 

   Na hi socati bhikkhu kadÈci, maggajino sammÈpaÔipanno. 
   KittiÒca sukhaÒca anubhoti, dhammadasoti tamÈhu pahitattaÑ. 

   TasmÈ akhilodha padhÈnavÈ, nÊvaraÓÈni pahÈya visuddho. 
   MÈnaÒca pahÈya asesaÑ, vijjÈyantakaro samitÈvÊti. 
 

4. Œnandasutta 

 212. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Œnando pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi ÈyasmatÈ Va~gÊsena 
pacchÈsamaÓena. Tena kho pana samayena Èyasmato Va~gÊsassa anabhirati 
uppannÈ hoti, rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   KÈmarÈgena ÉayhÈmi, cittaÑ me pariÉayhati. 
   SÈdhu nibbÈpanaÑ br|hi, anukampÈya GotamÈti. 

   SaÒÒÈya vipariyesÈ, cittaÑ te pariÉayhati. 
   NimittaÑ parivajjehi, subhaÑ rÈg|pasaÑhitaÑ. 

   Sa~khÈre parato passa, dukkhato mÈ ca attato. 
   NibbÈpehi mahÈrÈgaÑ, mÈ Éayhittho punappunaÑ. 
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   AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi, ekaggaÑ susamÈhitaÑ. 
   Sati kÈyagatÈ tyatthu, nibbidÈbahulo bhava. 

   AnimittaÒca bhÈvehi, mÈnÈnusayamujjaha. 
   Tato mÈnÈbhisamayÈ, upasanto carissasÊti. 
 

5. SubhÈsitasutta 

 213. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Cat|hi bhikkhave a~gehi samannÈgatÈ vÈcÈ subhÈsitÈ hoti, no 
dubbhÈsitÈ, anavajjÈ ca ananuvajjÈ ca viÒÒ|naÑ. Katamehi cat|hi, idha 
bhikkhave bhikkhu subhÈsitaÑyeva bhÈsati, no dubbhÈsitaÑ. 
DhammaÑyeva bhÈsati, no adhammaÑ. PiyaÑyeva bhÈsati, no appiyaÑ. 
SaccaÑyeva bhÈsati, no alikaÑ. Imehi kho bhikkhave cat|hi a~gehi 
samannÈgatÈ vÈcÈ subhÈsitÈ hoti, no dubbhÈsitÈ, anavajjÈ ca ananuvajjÈ ca 
viÒÒ|nanti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “SubhÈsitaÑ uttamamÈhu santo, 
   DhammaÑ bhaÓe nÈdhammaÑ taÑ dutiyaÑ. 
   PiyaÑ bhaÓe nÈppiyaÑ taÑ tatiyaÑ, 
   SaccaÑ bhaÓe nÈlikaÑ taÑ catutthan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “paÔibhÈti 
maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ Va~gÊsÈ”ti BhagavÈ 
avoca. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso BhagavantaÑ sammukhÈ sÈruppÈhi 
gÈthÈhi abhitthavi– 

   “Tameva vÈcaÑ bhÈseyya, yÈyattÈnaÑ na tÈpaye. 
   Pare ca na vihiÑseyya, sÈ ve vÈcÈ subhÈsitÈ. 

   PiyavÈcaÑva bhÈseyya, yÈ vÈcÈ paÔinanditÈ. 
   YaÑ anÈdÈya pÈpÈni, paresaÑ bhÈsate piyaÑ. 
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   SaccaÑ ve amatÈ vÈcÈ, esa dhammo sanantano, 
   sacce atthe ca dhamme ca, Èhu santo patiÔÔhitÈ. 

   YaÑ Buddho bhÈsate vÈcaÑ, khemaÑ nibbÈnapattiyÈ. 
   DukkhassantakiriyÈya, sÈ ve vÈcÈnamuttamÈ”ti. 
 

6. SÈriputtasutta 

 214. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SÈriputto 
bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti 
poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya anelagalÈya1 atthassa viÒÒÈpaniyÈ, te ca bhikkh| 
aÔÔhiÑkatvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ 
suÓanti. Atha kho Èyasmato Va~gÊsassa etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ 
SÈriputto bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti 
sampahaÑseti poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ, 
te ca bhikkh| aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ samannÈharitvÈ 
ohitasotÈ dhammaÑ suÓanti. YaÑn|nÈhaÑ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
sammukhÈ sÈruppÈhi gÈthÈhi abhitthaveyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yenÈyasmÈ SÈriputto tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca “paÔibhÈti maÑ Èvuso SÈriputta, paÔibhÈti maÑ Èvuso SÈriputtÈ”ti. 
“PaÔibhÈtu taÑ Èvuso Va~gÊsÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ sammukhÈ sÈruppÈhi gÈthÈhi abhitthavi– 

   GambhÊrapaÒÒo medhÈvÊ, maggÈmaggassa kovido. 
   SÈriputto mahÈpaÒÒo, dhammaÑ deseti bhikkhunaÑ. 

   SaÑkhittenapi deseti, vitthÈrenapi bhÈsati. 
   SÈÄikÈyiva nigghoso, paÔibhÈnaÑ udÊrayi2. 
______________________________________________________________ 
 1. AneÄagalÈya (SÊ, Ka), anelagaÄÈya (SyÈ, KaÑ, I) 
 2. UdÊriyi (SyÈ, KaÑ) udÊriyati (SÈmaÒÒaphalasuttaÔÊkÈnur|paÑ) 
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   Tassa taÑ desayantassa, suÓanti madhuraÑ giraÑ. 
   Sarena rajanÊyena, savanÊyena vaggunÈ. 
   UdaggacittÈ muditÈ, sotaÑ odhenti bhikkhavoti. 
 

7. PavÈraÓÈsutta 

 215. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈde mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi 
bhikkhusatehi sabbeheva arahantehi. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
tadahuposathe pannarase pavÈraÓÈya bhikkhusaÑghaparivuto abbhokÈse 
nisinno hoti. Atha kho BhagavÈ tuÓhÊbh|taÑ bhikkhusaÑghaÑ anuviloketvÈ 
bhikkh| Èmantesi “handa dÈni bhikkhave pavÈremi vo, na ca me kiÒci 
garahatha kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “na 
kho mayaÑ bhante Bhagavato kiÒci garahÈma kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ. 
BhagavÈ hi bhante anuppannassa maggassa uppÈdetÈ, asaÒjÈtassa maggassa 
saÒjanetÈ, anakkhÈtassa maggassa akkhÈtÈ, maggaÒÒ| maggavid| 
maggakovido. MaggÈnugÈ ca bhante etarahi sÈvakÈ viharanti pacchÈ 
samannÈgatÈ, ahaÒca kho bhante BhagavantaÑ pavÈremi, na ca me BhagavÈ 
kiÒci garahati kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ”ti. 

 Na khvÈhaÑ te SÈriputta kiÒci garahÈmi kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ, 
paÓÉito tvaÑ SÈriputta, mahÈpaÒÒo tvaÑ SÈriputta, puthupaÒÒo tvaÑ 
SÈriputta, hÈsapaÒÒo tvaÑ SÈriputta, javanapaÒÒo tvaÑ SÈriputta, 
tikkhapaÒÒo tvaÑ SÈriputta, nibbedhikapaÒÒo tvaÑ SÈriputta. SeyyathÈpi 
SÈriputta raÒÒo cakkavattissa jeÔÔhaputto pitarÈ pavattitaÑ cakkaÑ 
sammadeva anuppavatteti. Evameva kho tvaÑ SÈriputta mayÈ anuttaraÑ 
dhammacakkaÑ pavattitaÑ sammadeva anuppavattesÊti. 

 No ce kira me bhante BhagavÈ kiÒci garahati kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ, 
imesaÑ pana bhante BhagavÈ paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ na kiÒci garahati 
kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈti. Imesampi khvÈhaÑ SÈriputta paÒcannaÑ 
bhikkhusatÈnaÑ 

 



 8. Va~gÊsasaÑyutta 193 

na kiÒci garahÈmi kÈyikaÑ vÈ vÈcasikaÑ vÈ, imesaÑ hi SÈriputta 
paÒcannaÑ bhikkhusatÈnaÑ saÔÔhi bhikkh| tevijjÈ saÔÔhi bhikkh| 
chaÄabhiÒÒÈ saÔÔhi bhikkh| ubhatobhÈgavimuttÈ, atha itare paÒÒÈvimuttÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “paÔibhÈti 
maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ Va~gÊsÈ”ti BhagavÈ 
avoca. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso BhagavantaÑ sammukhÈ sÈruppÈhi 
gÈthÈhi abhitthavi– 

   “Ajja pannarase visuddhiyÈ, bhikkh| paÒcasatÈ samÈgatÈ. 
   SaÑyojanabandhanacchidÈ, anÊghÈ khÊÓapunabbhavÈ isÊ. 

   CakkavattÊ yathÈ rÈjÈ, amaccaparivÈrito. 
   SamantÈ anupariyeti, sÈgarantaÑ mahiÑ imaÑ. 

   EvaÑ vijitasa~gÈmaÑ, SatthavÈhaÑ anuttaraÑ. 
   SÈvakÈ payirupÈsanti, tevijjÈ maccuhÈyino. 

   Sabbe Bhagavato puttÈ, palÈpettha na vijjati. 
   TaÓhÈsallassa hantÈraÑ, vande Èdiccabandhunan”ti. 
 

8. Parosahassasutta 

 216. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ aÉÉhatelasehi 
bhikkhusatehi. Tena kho pana samayena BhagavÈ bhikkh| 
nibbÈnapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti 
sampahaÑseti, te ca bhikkh| aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ 
samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ suÓanti. Atha kho Èyasmato Va~gÊsassa 
etadahosi “ayaÑ kho BhagavÈ bhikkh| nibbÈnapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ 
kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti, te ca bhikkh| 
aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ 
suÓanti. YaÑn|nÈhaÑ BhagavantaÑ sammukhÈ sÈruppÈhi gÈthÈhi 
abhitthaveyyan”ti. 

 



194 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi     

 Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “paÔibhÈti 
maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ Va~gÊsÈ”ti BhagavÈ 
avoca. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso BhagavantaÑ sammukhÈ sÈruppÈhi 
gÈthÈhi abhitthavi– 

  “ParosahassaÑ bhikkh|naÑ, SugataÑ payirupÈsati. 
  DesentaÑ virajaÑ dhammaÑ, nibbÈnaÑ akutobhayaÑ. 

  SuÓanti dhammaÑ vimalaÑ, SammÈsambuddhadesitaÑ. 
  Sobhati vata Sambuddho, bhikkhusaÑghapurakkhato. 

  NÈganÈmosi BhagavÈ, isÊnaÑ isisattamo. 
  MahÈmeghova hutvÈna, sÈvake abhivassati. 

  DivÈvihÈrÈ nikkhamma, SatthudassanakamyatÈ1. 
  SÈvako te MahÈvÊra, pÈde vandati Va~giso”ti. 

 KiÑ nu te Va~gÊsa imÈ gÈthÈyo pubbe parivitakkitÈ, udÈhu ÔhÈnasova 
taÑ paÔibhantÊti. Na kho me bhante imÈ gÈthÈyo pubbe parivitakkitÈ, atha 
kho ÔhÈnasova maÑ paÔibhantÊti. Tena hi taÑ Va~gÊsa bhiyyoso mattÈya 
pubbe aparivitakkitÈ gÈthÈyo paÔibhant|ti. “EvaÑ bhante”ti kho ÈyasmÈ 
Va~gÊso Bhagavato paÔissutvÈ bhiyyoso mattÈya BhagavantaÑ pubbe 
aparivitakkitÈhi gÈthÈhi abhitthavi– 

  “UmmaggapathaÑ2 mÈrassa abhibhuyya, carati pabhijja khilÈni. 
  TaÑ passatha bandhapamuÒcakaraÑ, asitaÑ bhÈgaso pavibhajaÑ. 

  Oghassa nittharaÓatthaÑ, anekavihitaÑ maggaÑ akkhÈsi. 
  TasmiÒca amate akkhÈte, dhammaddasÈ ÔhitÈ asaÑhÊrÈ. 

  Pajjotakaro ativijjha3, sabbaÔÔhitÊnaÑ atikkamamaddasa. 
  ©atvÈ ca sacchikatvÈ ca, aggaÑ so desayi dasaddhÈnaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SatthudassanakÈmatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. UmmaggasataÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 3. Ativijjha dhammaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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   EvaÑ sudesite dhamme, 
   Ko pamÈdo vijÈnataÑ dhammaÑ1. 
   TasmÈ hi tassa Bhagavato sÈsane, 
   Appamatto sadÈ namassamanusikkhe”ti. 
 

9. KoÓÉaÒÒasutta 

 217. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha kho ÈyasmÈ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo2 sucirasseva yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ 
Bhagavato pÈdÈni mukhena ca paricumbati, pÈÓÊhi ca parisambÈhati, 
nÈmaÒca sÈveti “KoÓÉaÒÒohaÑ BhagavÈ, KoÓÉaÒÒohaÑ SugatÈ”ti. Atha 
kho Èyasmato Va~gÊsassa etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo 
sucirasseva yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato pÈdesu 
sirasÈ nipatitvÈ Bhagavato pÈdÈni mukhena ca paricumbati, pÈÓÊhi ca 
parisambÈhati, nÈmaÒca sÈveti ‘KoÓÉaÒÒohaÑ BhagavÈ, KoÓÉaÒÒohaÑ 
SugatÈ’ti. YaÑn|nÈhaÑ ÈyasmantaÑ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒaÑ Bhagavato 
sammukhÈ sÈruppÈhi gÈthÈhi abhitthaveyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “paÔibhÈti 
maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ Va~gÊsÈ”ti BhagavÈ 
avoca. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso ÈyasmantaÑ AÒÒÈsikoÓÉaÒÒaÑ 
Bhagavato sammukhÈ sÈruppÈhi gÈthÈhi abhitthavi– 

   “BuddhÈnubuddho so thero, KoÓÉaÒÒo tibbanikkamo. 
   LÈbhÊ sukhavihÈrÈnaÑ, vivekÈnaÑ abhiÓhaso. 

   YaÑ sÈvakena pattabbaÑ, SatthusÈsanakÈrinÈ. 
   Sabbassa taÑ anuppattaÑ, appamattassa sikkhato. 

   MahÈnubhÈvo tevijjo, cetopariyÈyakovido. 
   KoÓÉaÒÒo BuddhadÈyÈdo3, pÈde vandati Satthuno”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Ko pamÈdo vijÈnataÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. AÒÒÈkoÓÉaÒÒo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 3. BuddhasÈvako (I) 
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10. MoggallÈnasutta 

 218. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Isigilipasse 
KÈÄasilÈyaÑ mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi 
sabbeheva arahantehi, tesaÑ sudaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno cetasÈ cittaÑ 
samannesati1 vippamuttaÑ nirupadhiÑ. Atha kho Èyasmato Va~gÊsassa 
etadahosi “ayaÑ kho BhagavÈ RÈjagahe viharati Isigilipasse KÈÄasilÈyaÑ 
mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi sabbeheva 
arahantehi, tesaÑ sudaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno cetasÈ cittaÑ 
samannesati vippamuttaÑ nirupadhiÑ. YaÑn|nÈhaÑ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ Bhagavato sammukhÈ sÈruppÈhi gÈthÈhi 
abhitthaveyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “paÔibhÈti 
maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ Va~gÊsÈ”ti BhagavÈ 
avoca. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ 
Bhagavato sammukhÈ sÈruppÈhi gÈthÈhi abhitthavi– 

   “Nagassa passe ÈsÊnaÑ, MuniÑ dukkhassa pÈraguÑ. 
   SÈvakÈ payirupÈsanti, tevijjÈ maccuhÈyino. 

   Te cetasÈ anupariyeti2, MoggallÈno mahiddhiko. 
   CittaÑ nesaÑ samannesaÑ3, vippamuttaÑ nir|padhiÑ. 

   EvaÑ sabba~gasampannaÑ, MuniÑ dukkhassa pÈraguÑ. 
   AnekÈkÈrasampannaÑ, payirupÈsanti Gotaman”ti. 
 

11. GaggarÈsutta 

 219. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ CampÈyaÑ viharati GaggarÈya 
pokkharaÓiyÈ tÊre mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi 
bhikkhusatehi sattahi ca upÈsakasatehi sattahi ca upÈsikÈsatehi anekehi ca 
devatÈsahassehi, tyÈssudaÑ BhagavÈ atirocati4 vaÓÓena ceva yasasÈ ca. 
Atha kho Èyasmato Va~gÊsassa etadahosi “ayaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Samanvesati (SyÈ-®Ôha) 2. Anupariyesati (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 3. SamanvesaÑ (SyÈ-®Ôha) 4. Ativirocati (Ka) 
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kho BhagavÈ CampÈyaÑ viharati GaggarÈya pokkharaÓiyÈ tÊre mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ paÒcamattehi bhikkhusatehi sattahi ca 
upÈsakasatehi sattahi ca upÈsikÈsatehi anekehi ca devatÈsahassehi, 
tyÈssudaÑ BhagavÈ atirocati vaÓÓena ceva yasasÈ ca, yaÑn|nÈhaÑ 
BhagavantaÑ sammukhÈ sÈruppÈya gÈthÈya abhitthaveyyan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca “paÔibhÈti 
maÑ BhagavÈ, paÔibhÈti maÑ SugatÈ”ti. “PaÔibhÈtu taÑ Va~gÊsÈ”ti BhagavÈ 
avoca. Atha kho ÈyasmÈ Va~gÊso BhagavantaÑ sammukhÈ sÈruppÈya 
gÈthÈya abhitthavi– 

   “Cando yathÈ vigatavalÈhake nabhe, 
   Virocati vigatamalova bhÈÓumÈ. 
   Evampi a~gÊrasa tvaÑ MahÈmuni, 
   Atirocasi yasasÈ sabbalokan”ti. 
 

12. Va~gÊsasutta 

 220. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Va~gÊso SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Va~gÊso acira-
arahattappatto hutvÈ1 vimuttisukhaÑ paÔisaÑvedÊ2 tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ 
gÈthÈyo abhÈsi– 

   “KÈveyyamattÈ vicarimha pubbe, gÈmÈ gÈmaÑ purÈ puraÑ. 
   AthaddasÈma SambuddhaÑ, saddhÈ no upapajjatha. 

   So me dhammamadesesi, khandhÈyatanadhÈtuyo3. 
   TassÈhaÑ dhammaÑ sutvÈna, pabbajiÑ anagÈriyaÑ. 

   BahunnaÑ vata atthÈya, bodhiÑ ajjhagamÈ Muni. 
   Bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÒca, ye niyÈmagataddasÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Hoti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. VimuttisukhapaÔisaÑvedÊ (SÊ, I) 
 3. Khandhe ÈyatanÈni dhÈtuyo (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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   SvÈgataÑ vata me Èsi, mama Buddhassa santike. 
   Tisso vijjÈ anuppattÈ, kataÑ Buddhassa sÈsanaÑ. 

   PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi, dibbacakkhuÑ visodhitaÑ. 
   Tevijjo iddhipattomhi, cetopariyÈyakovido”ti. 

 
 

Va~gÊsasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NikkhantaÑ Arati ceva, PesalÈ atimaÒÒanÈ. 
   Œnandena SubhÈsitÈ, SÈriputtapavÈraÓÈ. 
   ParosahassaÑ KoÓÉaÒÒo, MoggallÈnena GaggarÈ. 
   Va~gÊsena dvÈdasÈti. 

 



 

9. VanasaÑyutta 
 

1. Vivekasutta 

 221. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ aÒÒataro bhikkhu Kosalesu 
viharati aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena so bhikkhu 
divÈvihÈragato pÈpake akusale vitakke vitakketi gehanissite. Atha kho yÈ 
tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ tassa bhikkhuno anukampikÈ 
atthakÈmÈ taÑ bhikkhuÑ saÑvejetukÈmÈ yena so bhikkhu tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

  VivekakÈmosi vanaÑ paviÔÔho, 
  Atha te mano niccharatÊ bahiddhÈ. 
  Jano janasmiÑ vinayassu chandaÑ, 
  Tato sukhÊ hohisi vÊtarÈgo. 

  AratiÑ pajahÈsi sato, bhavÈsi sataÑ taÑ sÈrayÈmase. 
  PÈtÈlarajo hi duttaro, mÈ taÑ kÈmarajo avÈhari. 

  SakuÓo yathÈ paÑsukunthito1, vidhunaÑ pÈtayati sitaÑ rajaÑ. 
  EvaÑ bhikkhu padhÈnavÈ satimÈ, vidhunaÑ pÈtayati sitaÑ rajanti. 

 Atha kho so bhikkhu tÈya devatÈya saÑvejito saÑvegamÈpÈdÊti. 
 

2. UpaÔÔhÈnasutta 

 222. EkaÑ samayaÑ aÒÒataro bhikkhu Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena so bhikkhu divÈvihÈragato supati. Atha 
kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ tassa bhikkhuno anukampikÈ 
atthakÈmÈ taÑ bhikkhuÑ saÑvejetukÈmÈ yena so bhikkhu tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

  UÔÔhehi bhikkhu kiÑ sesi, ko attho supitena2 te. 
  Œturassa hi kÈ niddÈ, sallaviddhassa ruppato. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÑsukuÓÔhito (Ka), paÑsukuÓÉito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Supinena (SÊ) 
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   YÈya saddhÈya pabbajito1, agÈrasmÈnagÈriyaÑ. 
   Tameva saddhaÑ br|hehi, mÈ niddÈya vasaÑ gamÊti. 

   AniccÈ addhuvÈ kÈmÈ, yesu mandova mucchito. 
   Baddhesu2 muttaÑ asitaÑ, kasmÈ pabbajitaÑ tape. 

   ChandarÈgassa vinayÈ, avijjÈsamatikkamÈ. 
   TaÑ ÒÈÓaÑ paramodÈnaÑ3, kasmÈ pabbajitaÑ tape. 

   ChetvÈ4 avijjaÑ vijjÈya, ÈsavÈnaÑ parikkhayÈ. 
   AsokaÑ anupÈyÈsaÑ, kasmÈ pabbajitaÑ tape. 

   ŒraddhavÊriyaÑ pahitattaÑ, niccaÑ daÄhaparakkamaÑ. 
   NibbÈnaÑ abhika~khantaÑ, kasmÈ pabbajitaÑ tape”ti. 
 

3. Kassapagottasutta 

 223. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Kassapagotto Kosalesu viharati 
aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Kassapagotto 
divÈvihÈragato aÒÒataraÑ chetaÑ ovadati. Atha kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe 
adhivatthÈ devatÈ ÈyasmantaÑ KassapagottaÑ saÑvejetukÈmÈ yenÈyasmÈ 
Kassapagotto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ KassapagottaÑ 
gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “GiriduggacaraÑ chetaÑ, appapaÒÒaÑ acetasaÑ. 
   AkÈle ovadaÑ bhikkhu, mandova paÔibhÈti maÑ. 

   SuÓÈti na vijÈnÈti, Èloketi na passati. 
   DhammasmiÑ bhaÒÒamÈnasmiÑ, atthaÑ bÈlo na bujjhati. 

   Sacepi dasa pajjote, dhÈrayissasi Kassapa. 
   Neva dakkhati r|pÈni, cakkhu hissa na vijjatÊ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Kassapagotto tÈya devatÈya saÑvejito 
saÑvegamÈpÈdÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. YÈya saddhÈpabbajito (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. Khandhesu (SÊ) 
 3. PariyodÈtaÑ (SÊ, I), paramodÈtaÑ (SyÈ, KaÑ), paramavodÈnaÑ (SÊ-ÔÔha) 
 4. BhetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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4. Sambahulasutta 

 224. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ bhikkh| Kosalesu viharanti 
aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe. Atha kho te bhikkh| vassaÑvuÔÔhÈ1 
temÈsaccayena cÈrikaÑ pakkamiÑsu. Atha kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe 
adhivatthÈ devatÈ te bhikkh| apassantÊ paridevamÈnÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ 
gÈthaÑ abhÈsi– 

  “Arati viya mejja khÈyati, 
  Bahuke disvÈna vivitte Èsane. 
  Te cittakathÈ bahussutÈ, 
  Kome GotamasÈvakÈ gatÈ”ti. 

 EvaÑ vutte aÒÒatarÈ devatÈ taÑ devataÑ gÈthÈya paccabhÈsi– 

  “MÈgadhaÑ gatÈ KosalaÑ gatÈ, ekacciyÈ pana Vajjibh|miyÈ. 
  MagÈ viya asa~gacÈrino, aniketÈ viharanti bhikkhavo”ti. 
 

5. Œnandasutta 

 225. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vinasaÓÉe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando ativelaÑ 
gihisaÒÒattibahulo viharati. Atha kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ 
devatÈ Èyasmato Œnandassa anukampikÈ atthakÈmÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
saÑvejetukÈmÈ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

  “Rukkham|lagahanaÑ pasakkiya, nibbÈnaÑ hadayasmiÑ opiya. 
  JhÈya Gotama mÈ pamÈdo2, kiÑ te biÄibiÄikÈ karissatÊ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando tÈya devatÈya saÑvejito saÑvegamÈpÈdÊti.  
 

6. Anuruddhasutta 

 226. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Anuruddho Kosalesu viharati 
aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe. Atha kho aÒÒatarÈ TÈvatiÑsakÈyikÈ devatÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VassaÑvutthÈ (SÊ, SyÈ) 2. MÈ ca pamÈdo (SÊ, I) 
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JÈlinÊ nÈma Èyasmato Anuruddhassa purÈÓadutiyikÈ yenÈyasmÈ Anuruddho 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ AnuruddhaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “Tattha cittaÑ paÓidhehi, yattha te vusitaÑ pure. 
   TÈvatiÑsesu devesu, sabbakÈmasamiddhisu. 
   Purakkhato parivuto, devakaÒÒÈhi sobhasÊ”ti. 

   DuggatÈ devakaÒÒÈyo, sakkÈyasmiÑ patiÔÔhitÈ. 
   Te cÈpi duggatÈ sattÈ, devakaÒÒÈhi patthitÈti. 

   Na te sukhaÑ pajÈnanti, ye na passanti NandanaÑ. 
   ŒvÈsaÑ naradevÈnaÑ, tidasÈnaÑ yasassinanti. 

   Na tvaÑ bÈle vijÈnÈsi, yathÈ arahataÑ vaco. 
   AniccÈ sabbasa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino. 
   UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho. 

   Natthi dÈni punÈvÈso, devakÈyasmi JÈlini. 
   VikkhÊÓo jÈtisaÑsÈro, natthi dÈni punabbhavoti. 
 

 7. NÈgadattasutta 

 227. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ NÈgadatto Kosalesu viharati 
aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ NÈgadatto 
atikÈlena gÈmaÑ pavisati, atidivÈ paÔikkamati. Atha kho yÈ tasmiÑ 
vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ Èyasmato NÈgadattassa anukampikÈ atthakÈmÈ 
ÈyasmantaÑ NÈgadattaÑ saÑvejetukÈmÈ yenÈyasmÈ NÈgadatto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ NÈgadattaÑ gÈthÈhi 
ajjhabhÈsi– 

   “KÈle pavisa NÈgadatta, divÈ ca ÈgantvÈ ativelacÈrÊ. 
   SaÑsaÔÔho gahaÔÔhehi, samÈnasukhadukkho. 

   BhÈyÈmi NÈgadattaÑ suppagabbhaÑ, kulesu vinibaddhaÑ. 
   MÈ heva maccuraÒÒo balavato, antakassa vasaÑ upesÊ”ti1. 
______________________________________________________________ 
 1. VasameyyÈti (SÊ, I), vasamesÊti (SyÈ, KaÑ) 
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 Atha kho ÈyasmÈ NÈgadatto tÈya devatÈya saÑvejito saÑvegamÈpÈdÊti. 
 

8. KulagharaÓÊsutta 

 228. EkaÑ samayaÑ aÒÒataro bhikkhu Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena so bhikkhu aÒÒatarasmiÑ kule 
ativelaÑ ajjhogÈÄhappatto viharati. Atha kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe 
adhivatthÈ devatÈ tassa bhikkhuno anukampikÈ atthakÈmÈ taÑ bhikkhuÑ 
saÑvejetukÈmÈ yÈ tasmiÑ kule kulagharaÓÊ, tassÈ vaÓÓaÑ abhinimminitvÈ 
yena so bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

 “NadÊtÊresu saÓÔhÈne, sabhÈsu rathiyÈsu ca. 
 JanÈ sa~gamma mantenti, maÒca taÒca1 kimantaran”ti. 

 Bah|hi saddÈ pacc|hÈ, khamitabbÈ tapassinÈ. 
 Na tena ma~ku hotabbaÑ, na hi tena kilissati. 

 Yo ca saddaparittÈsÊ, vane vÈtamigo yathÈ. 
 Lahucittoti taÑ Èhu, nÈssa sampajjate vatanti. 
 

9. Vajjiputtasutta 

 229. EkaÑ samayaÑ aÒÒataro Vajjiputtako bhikkhu VesÈliyaÑ viharati 
aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena VesÈliyaÑ Vajjiputtako 
sabbaratticÈro hoti. Atha kho so bhikkhu VesÈliyÈ t|riya tÈÄita vÈdita 
nigghosasaddaÑ sutvÈ paridevamÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

 “EkakÈ mayaÑ araÒÒe viharÈma, apaviddhaÑva2 vanasmiÑ dÈrukaÑ. 
 EtÈdisikÈya rattiyÈ, ko su nÈmamhehi3 pÈpiyo”ti. 

 Atha kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ tassa bhikkhuno 
anukampikÈ atthakÈmÈ taÑ bhikkhuÑ saÑvejetukÈmÈ yena so bhikkhu 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. TvaÒca (Ka) 2. ApaviÔÔhaÑva (SyÈ, KaÑ) 3. NÈma amhehi (SÊ, I) 

 



204 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi     

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

 Atha kho so bhikkhu tÈya devatÈya saÑvejito saÑvegamÈpÈdÊti. 

10. SajjhÈyasutta 

 230. EkaÑ samayaÑ aÒÒataro bhikkhu Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena so bhikkhu yaÑ sudaÑ pubbe ativelaÑ 
sajjhÈyabahulo viharati, so aparena samayena appossukko tuÓhÊbh|to 
sa~kasÈyati. Atha kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ tassa 
bhikkhuno dhammaÑ asuÓantÊ yena so bhikkhu tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “KasmÈ tuvaÑ dhammapadÈni bhikkhu,  
   NÈdhÊyasi bhikkhuhi saÑvasanto. 
   SutvÈna dhammaÑ labhatippasÈdaÑ,  
   DiÔÔheva dhamme labhatippasaÑsan”ti. 

   Ahu pure dhammapadesu chando,  
   YÈva virÈgena samÈgamimha. 
   Yato virÈgena samÈgamimha,  
   YaÑ kiÒci diÔÔhaÑva sutaÑ mutaÑ vÈ. 
   AÒÒÈya nikkhepanamÈhu santoti. 

11. Akusalavitakkasutta 

 231. EkaÑ samayaÑ aÒÒataro bhikkhu Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena so bhikkhu divÈvihÈragato pÈpake 
akusale vitakke vitakketi. SeyyathidaÑ, kÈmavitakkaÑ byÈpÈdavitakkaÑ 
vihiÑsÈvitakkaÑ. Atha kho yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ tassa 
bhikkhuno anukampikÈ atthakÈmÈ taÑ bhikkhuÑ saÑvejetukÈmÈ yena so 
bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “Ayoniso manasikÈrÈ, so vitakkehi khajjasi.  
   Ayoniso1 paÔinissajja, yoniso anucintaya. 
______________________________________________________________ 
 1. AyoniÑ (I, Ka) 
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   SatthÈraÑ dhammamÈrabbha, saÑghaÑ sÊlÈni attano. 
   Adhigacchasi pÈmojjaÑ, pÊtisukhamasaÑsayaÑ. 
   Tato pÈmojjabahulo, dukkhassantaÑ karissasÊ”ti. 

 Atha kho so bhikkhu tÈya devatÈya saÑvejito saÑvegamÈpÈdÊti. 
 

12. Majjhanhikasutta 

 232. EkaÑ samayaÑ aÒÒataro bhikkhu Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Atha kho tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ yena so bhikkhu 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tassa bhikkhuno santike imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

   “®hite majjhanhike kÈle, sannisÊvesu1 pakkhisu. 
   SaÓateva brahÈraÒÒaÑ, taÑ bhayaÑ paÔibhÈti maÑ. 

   ®hite majjhanhike kÈle, sannisÊvesu pakkhisu. 
   SaÓateva brahÈraÒÒaÑ, sÈ rati paÔibhÈti man”ti. 
 

13. PÈkatindriyasutta  

 233. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ bhikkh| Kosalesu viharanti 
aÒÒatarasmiÑ vanasaÓÉe uddhatÈ unnaÄÈ capalÈ mukharÈ vikiÓÓavÈcÈ 
muÔÔhassatino asampajÈnÈ asamÈhitÈ vibbhantacittÈ pÈkatindriyÈ. Atha kho 
yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ tesaÑ bhikkh|naÑ anukampikÈ 
atthakÈmÈ te bhikkh| saÑvejetukÈmÈ yena te bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ te bhikkh| gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “SukhajÊvino pure ÈsuÑ, bhikkh| GotamasÈvakÈ. 
   AnicchÈ piÓÉamesanÈ, anicchÈ sayanÈsanaÑ. 
   Loke aniccataÑ ÒatvÈ, dukkhassantaÑ akaÑsu te. 

   DupposaÑ katvÈ attÈnaÑ, gÈme gÈmaÓikÈ viya. 
   BhutvÈ bhutvÈ nipajjanti, parÈgÈresu mucchitÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Sannisinnesu (SyÈ, KaÑ, I) 

 



206 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi     

   SaÑghassa aÒjaliÑ katvÈ, idhekacce vadÈmahaÑ. 
   ApaviddhÈ1 anÈthÈ te, yathÈ petÈ tatheva te. 

   Ye kho pamattÈ viharanti, te me sandhÈya bhÈsitaÑ. 
   Ye appamattÈ viharanti, namo tesaÑ karomahan”ti. 

 Atha kho te bhikkh| tÈya devatÈya saÑvejitÈ saÑvegamÈpÈdunti. 
 

14. Gandhatthenasutta 

 234. EkaÑ samayaÑ aÒÒataro bhikkhu Kosalesu viharati aÒÒatarasmiÑ 
vanasaÓÉe. Tena kho pana samayena so bhikkhu pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto pokkharaÓiÑ ogÈhetvÈ padumaÑ upasi~ghati. Atha kho 
yÈ tasmiÑ vanasaÓÉe adhivatthÈ devatÈ tassa bhikkhuno anukampikÈ 
atthakÈmÈ taÑ bhikkhuÑ saÑvejetukÈmÈ yena so bhikkhu tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “YametaÑ vÈrijaÑ pupphaÑ, adinnaÑ upasi~ghasi. 
   Eka~gametaÑ theyyÈnaÑ, gandhatthenosi mÈrisÈ”ti. 

   Na harÈmi na bhaÒjÈmi, ÈrÈ si~ghÈmi vÈrijaÑ. 
   Atha kena nu vaÓÓena, gandhatthenoti vuccati. 

   YvÈyaÑ bhisÈni khanati, puÓÉarÊkÈni bhaÒjati. 
   EvaÑ ÈkiÓÓakammanto, kasmÈ eso na vuccatÊti. 

   ŒkiÓÓaluddo puriso, dhÈticelaÑva makkhito. 
   TasmiÑ me vacanaÑ natthi, tvaÒcÈrahÈmi vattave. 

   Ana~gaÓassa posassa, niccaÑ sucigavesino. 
   VÈlaggamattaÑ pÈpassa, abbhÈmattaÑva khÈyatÊti. 

   AddhÈ maÑ yakkha jÈnÈsi, atho me anukampasi. 
   Punapi yakkha vajjÈsi, yadÈ passasi edisanti. 
______________________________________________________________ 
 1. ApaviÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ) 
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   Neva taÑ upajÊvÈma, napi te bhatakÈmhase. 
   Tvameva bhikkhu jÈneyya, yena gaccheyya suggatinti. 

 Atha kho so bhikkhu tÈya devatÈya saÑvejito saÑvegamÈpÈdÊti.  
 
 
 

VanasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

  VivekaÑ UpaÔÔhÈnaÒca, Kassapagottena SambahulÈ. 
  Œnando Anuruddho ca, NÈgadattaÒca KulagharaÓÊ. 

  Vajjiputto ca VesÈlÊ, SajjhÈyena ayoniso. 
  MajjhanhikÈlamhi PÈkatindriya-padumapupphena cuddasa bhaveti. 

 



      

10. YakkhasaÑyutta 
 

1. Indakasutta 

 235. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
Indak|Ôe pabbate Indakassa yakkhassa bhavane. Atha kho Indako yakkho 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya 
ajjhabhÈsi– 

   “R|paÑ na jÊvanti vadanti BuddhÈ, 
   KathaÑ nvayaÑ vindatimaÑ sarÊraÑ. 
   Kutassa aÔÔhÊyakapiÓÉameti,  
   KathaÑ nvayaÑ sajjati gabbharasmin”ti.  

   PaÔhamaÑ kalalaÑ hoti, kalalÈ hoti abbudaÑ. 
   AbbudÈ jÈyate pesi, pesi nibbattatÊ ghano. 
   GhanÈ pasÈkhÈ jÈyanti, kesÈ lomÈ nakhÈpi ca. 

   YaÒcassa bhuÒjatÊ mÈtÈ, annaÑ pÈnaÒca bhojanaÑ. 
   Tena so tattha yÈpeti, mÈtukucchigato naroti. 

2. SakkanÈmasutta 

 236. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Atha kho SakkanÈmako yakkho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “SabbaganthappahÊnassa, vippamuttassa te sato. 
   SamaÓassa na taÑ sÈdhu, yadaÒÒamanusÈsasÊ”ti1.  

   Yena kenaci vaÓÓena, saÑvÈso Sakka jÈyati. 
   Na taÑ arahati sappaÒÒo, manasÈ anukampituÑ. 

   ManasÈ ce pasannena, yadaÒÒamanusÈsati. 
   Na tena hoti saÑyutto, yÈnukampÈ2 anuddayÈti. 

3. S|cilomasutta 

 237. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ GayÈyaÑ viharati Ôa~kitamaÒce 
S|cilomassa yakkhassa bhavane. Tena kho pana samayena Kharo ca yakkho 
______________________________________________________________ 
 1. YadaÒÒamanusÈsatÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SÈnukampÈ (SÊ, I) 
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S|cilomo ca yakkho Bhagavato avid|re atikkamanti. Atha kho Kharo 
yakkho S|cilomaÑ yakkhaÑ etadavoca “eso samaÓo”ti. Neso samaÓo, 
samaÓako eso, yÈva jÈnÈmi yadi vÈ so samaÓo yadi vÈ pana so samaÓakoti. 

 Atha kho S|cilomo yakkho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ Bhagavato kÈyaÑ upanÈmesi. Atha kho BhagavÈ kÈyaÑ 
apanÈmesi. Atha kho S|cilomo yakkho BhagavantaÑ etadavoca “bhÈyasi 
maÑ samaÓÈ”ti. Na khvÈhaÑ taÑ Èvuso bhÈyÈmi, api ca te samphasso 
pÈpakoti. PaÒhaÑ taÑ samaÓa pucchissÈmi, sace me na byÈkarissasi, cittaÑ 
vÈ te khipissÈmi, hadayaÑ vÈ te phÈlessÈmi, pÈdesu vÈ gahetvÈ 
pÈraga~gÈya1 khipissÈmÊti. Na khvÈhaÑ taÑ Èvuso passÈmi sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya, yo 
me cittaÑ vÈ khipeyya hadayaÑ vÈ phÈleyya pÈdesu vÈ gahetvÈ 
pÈraga~gÈya khipeyya. Api ca tvaÑ Èvuso puccha yadÈ ka~khasÊti. (  )2 

    RÈgo ca doso ca kutonidÈnÈ, 
    AratÊ ratÊ lomahaÑso kutojÈ. 

    Kuto samuÔÔhÈya manovitakkÈ, 
    KumÈrakÈ dha~kamivossajantÊti. 

    RÈgo ca doso ca itonidÈnÈ, 
    AratÊ ratÊ lomahaÑso itojÈ. 
    Ito samuÔÔhÈya manovitakkÈ, 
    KumÈrakÈ dha~kamivossajanti. 

    SnehajÈ attasambh|tÈ, 
    Nigrodhasseva khandhajÈ. 
    Puth| visattÈ kÈmesu, 
    MÈluvÈva vitatÈ3 vane. 
______________________________________________________________ 
 1. PÈraÑ Ga~gÈya (Ka) 
 2. (Atha kho S|cilomo yakkho BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi.) (SÊ) 
 3. VitthatÈ (SyÈ, KaÑ)
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   Ye naÑ pajÈnanti yatonidÈnaÑ, 
   Te naÑ vinodenti suÓohi yakkha. 
   Te duttaraÑ oghamimaÑ taranti, 
   AtiÓÓapubbaÑ apunabbhavÈyÈti. 
 

4. MaÓibhaddasutta 

 238. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Magadhesu viharati MaÓimÈlike cetiye 
MaÓibhaddassa yakkhassa bhavane. Atha kho MaÓibhaddo yakkho yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ Bhagavato santike imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

   “SatÊmato sadÈ bhaddaÑ, satimÈ sukhamedhati. 
   SatÊmato suve seyyo, verÈ ca parimuccatÊ”ti. 

   SatÊmato sadÈ bhaddaÑ, satimÈ sukhamedhati. 
   SatÊmato suve seyyo, verÈ na parimuccati. 

   Yassa sabbamahorattaÑ1, ahiÑsÈya rato mano. 
   MettaÑso sabbabh|tesu, veraÑ tassa na kenacÊti. 
 

5. SÈnusutta 

 239. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒatarissÈ upÈsikÈya 
SÈnu nÈma putto yakkhena gahito hoti. Atha kho sÈ upÈsikÈ paridevamÈnÈ 
tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ. 
   PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ. 

   UposathaÑ upavasanti, brahmacariyaÑ caranti ye. 
   Na tehi yakkhÈ kÊÄanti, iti me arahataÑ sutaÑ. 
   SÈ dÈni ajja passÈmi, yakkhÈ kÊÄanti SÈnunÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. RattiÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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   CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ, yÈ ca pakkhassa aÔÔhamÊ. 
   PÈÔihÈriyapakkhaÒca, aÔÔha~gasusamÈgataÑ. 
   UposathaÑ upavasanti, brahmacariyaÑ caranti ye. 

   Na tehi yakkhÈ kÊÄanti, sÈhu te arahataÑ sutaÑ. 
   SÈnuÑ pabuddhaÑ vajjÈsi, yakkhÈnaÑ vacanaÑ idaÑ. 
   MÈkÈsi pÈpakaÑ kammaÑ, Èvi vÈ yadi vÈ raho. 

   Sace ca1 pÈpakaÑ kammaÑ, karissasi karosi vÈ. 
   Na te dukkhÈ pamutyatthi, uppaccÈpi palÈyatoti. 

   MataÑ vÈ amma rodanti, yo vÈ jÊvaÑ na dissati. 
   JÊvantaÑ amma passantÊ, kasmÈ maÑ amma rodasÊti. 

   MataÑ vÈ putta rodanti, yo vÈ jÊvaÑ na dissati.  
   Yo ca kÈme cajitvÈna, punarÈgacchate idha. 
   TaÑ vÈpi putta rodanti, puna jÊvaÑ mato hi so. 

   KukkuÄÈ ubbhato tÈta, kukkuÄaÑ2 patitumicchasi. 
   NarakÈ ubbhato tÈta, narakaÑ patitumicchasi. 

   AbhidhÈvatha bhaddante, kassa ujjhÈpayÈmase. 
   ŒdittÈ nÊhataÑ3 bhaÓÉaÑ, puna ÉayhitumicchasÊti. 
 

6. Piya~karasutta 

 240. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Anuruddho SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Anuruddho 
rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya dhammapadÈni bhÈsati. Atha kho 
Piya~karamÈtÈ yakkhinÊ puttakaÑ evaÑ tosesi– 

   “MÈ saddaÑ kari Piya~kara, bhikkhu dhammapadÈni bhÈsati. 
   Apica4 dhammapadaÑ vijÈniya, paÔipajjema hitÈya no siyÈ. 

   PÈÓesu ca saÑyamÈmase, sampajÈnamusÈ na bhaÓÈmase. 
   Sikkhema susÊlyamattano5, api muccema pisÈcayoniyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Saceva (SyÈ, KaÑ, I, Ka), yaÒceva (SÊ) 2. KukkuÄe (SÊ) 
 3. NibbhataÑ (SyÈ, KaÑ, Ka), nibhataÑ (I, Ka) 4. Api (SÊ) 
 5. SusÊlamattano (SÊ, Ka) 
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7. Punabbasusutta 

 241. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena BhagavÈ bhikkh| 
nibbÈnapaÔisaÑyuttÈya dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti 
sampahaÑseti, te ca bhikkh| aÔÔhiÑ katvÈ manasi katvÈ sabbacetasÈ 
samannÈharitvÈ ohitasotÈ dhammaÑ suÓanti. Atha kho PunabbasumÈtÈ 
yakkhinÊ puttake evaÑ tosesi– 

   “TuÓhÊ Uttarike hohi, tuÓhÊ hohi Punabbasu. 
   YÈvÈhaÑ BuddhaseÔÔhassa, dhammaÑ sossÈmi Satthuno. 

   NibbÈnaÑ BhagavÈ Èha, sabbaganthappamocanaÑ. 
   AtivelÈ ca me hoti, asmiÑ dhamme piyÈyanÈ. 

   Piyo loke sako putto, 
   Piyo loke sako pati. 
   Tato piyatarÈ mayhaÑ, 
   Assa dhammassa magganÈ. 

   Na hi putto pati vÈpi, piyo dukkhÈ pamocaye. 
   YathÈ saddhammassavanaÑ, dukkhÈ moceti pÈÓinaÑ. 

   Loke dukkhaparetasmiÑ, jarÈmaraÓasaÑyute. 
   JarÈmaraÓamokkhÈya, yaÑ dhammaÑ abhisambudhaÑ. 
   TaÑ dhammaÑ sotumicchÈmi, tuÓhÊ hohi Punabbas|”ti. 

   AmmÈ na byÈharissÈmi, tuÓhÊbh|tÈyamuttarÈ. 
   Dhammameva nisÈmehi, saddhammassavanaÑ sukhaÑ. 
   Saddhammassa anaÒÒÈya, ammÈ dukkhaÑ carÈmase. 

   Esa devamanussÈnaÑ, samm|ÄhÈnaÑ pabha~karo. 
   Buddho antimasÈrÊro, dhammaÑ deseti cakkhumÈti.  

   SÈdhu kho paÓÉito nÈma, putto jÈto uresayo. 
   Putto me BuddhaseÔÔhassa, dhammaÑ suddhaÑ piyÈyati. 

   Punabbasu sukhÊ hohi, ajjÈhamhi samuggatÈ. 
   DiÔÔhÈni ariyasaccÈni, UttarÈpi suÓÈtu meti. 
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8. Sudattasutta 

 242. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati SÊtavane. Tena kho 
pana samayena AnÈthapiÓÉiko gahapati RÈjagahaÑ anuppatto hoti 
kenacideva karaÓÊyena, assosi kho AnÈthapiÓÉiko gahapati “Buddho kira 
loke uppanno”ti. TÈvadeva ca pana BhagavantaÑ dassanÈya 
upasa~kamitukÈmo hoti, athassa AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa etadahosi 
“akÈlo kho ajja BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kamituÑ, sve dÈnÈhaÑ 
kÈlena BhagavantaÑ dassanÈya gamissÈmÊ”ti BuddhagatÈya satiyÈ nipajji, 
rattiyÈ sudaÑ tikkhattuÑ vuÔÔhÈsi pabhÈtanti maÒÒamÈno. Atha kho 
AnÈthapiÓÉiko gahapati yena SivathikadvÈraÑ1 tenupasa~kami, amanussÈ 
dvÈraÑ vivariÑsu. Atha kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa nagaramhÈ 
nikkhamantassa Èloko antaradhÈyi, andhakÈro pÈturahosi, bhayaÑ 
chambhitattaÑ lomahaÑso udapÈdi, tatova puna nivattitukÈmo ahosi. Atha 
kho Sivako2 yakkho antarahito saddamanussÈvesi– 

   “SataÑ hatthÊ sataÑ assÈ, sataÑ assatarÊrathÈ. 
   SataÑ kaÒÒÈsahassÈni, ÈmukkamaÓikuÓÉalÈ. 
   Ekassa padavÊtihÈrassa, kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ. 

   Abhikkama gahapati, abhikkama gahapati, 
   AbhikkamanaÑ te seyyo no paÔikkamanan”ti. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa andhakÈro antaradhÈyi, Èloko 
pÈturahosi, yaÑ ahosi bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso, so 
paÔippassambhi. Dutiyampi kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa Èloko 
antaradhÈyi, andhakÈro pÈturahosi, bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso 
udapÈdi, tatova puna nivattitukÈmo ahosi. Dutiyampi kho Sivako yakkho 
antarahito saddamanussÈvesi– 
______________________________________________________________ 
 1. SÊvathikadvÈraÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SÊvako (SÊ, I) 
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   “SataÑ hatthÊ sataÑ assÈ -pa- kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ. 

   Abhikkama gahapati, abhikkama gahapati, 
   AbhikkamanaÑ te seyyo no paÔikkamanan”ti. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa andhakÈro antaradhÈyi, Èloko 
pÈturahosi, yaÑ ahosi bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso, so 
paÔippassambhi. Tatiyampi kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa Èloko 
antaradhÈyi, andhakÈro pÈturahosi, bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso 
udapÈdi, tatova puna nivattitukÈmo ahosi. Tatiyampi kho Sivako yakkho 
antarahito saddamanussÈvesi– 

   “SataÑ hatthÊ sataÑ assÈ -pa- kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ. 

   Abhikkama gahapati, abhikkama gahapati, 
   AbhikkamanaÑ te seyyo no paÔikkamanan”ti. 

 Atha kho AnÈthapiÓÉikassa gahapatissa andhakÈro antaradhÈyi, Èloko 
pÈturahosi, yaÑ ahosi bhayaÑ chambhitattaÑ lomahaÑso, so 
paÔippassambhi. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena SÊtavanaÑ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami. 

 Tena kho pana samayena BhagavÈ rattiyÈ pacc|sasamayaÑ paccuÔÔhÈya 
abbhokÈse ca~kamati. AddasÈ kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna ca~kamÈ orohitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, 
nisajja kho BhagavÈ AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ etadavoca “ehi SudattÈ”ti. 
Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati nÈmena maÑ BhagavÈ ÈlapatÊti haÔÔho 
udaggo tattheva Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“kacci bhante BhagavÈ sukhamasayitthÈ”ti. 

   SabbadÈ ve sukhaÑ seti, brÈhmaÓo parinibbuto. 
   Yo na limpati kÈmesu, sÊtibh|to nir|padhi. 

   SabbÈ Èsattiyo chetvÈ, vineyya hadaye daraÑ. 
   Upasanto sukhaÑ seti, santiÑ pappuyya cetasÈti1. 
______________________________________________________________ 
 1. Cetasoti (SÊ) 
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9. PaÔhamasukkÈsutta 

 243. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena SukkÈ bhikkhunÊ mahatiyÈ 
parisÈya parivutÈ dhammaÑ deseti. Atha kho SukkÈya bhikkhuniyÈ 
abhippasanno yakkho RÈjagahe rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena 
si~ghÈÔakaÑ upasa~kamitvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo abhÈsi–  

  “KiÑ me katÈ RÈjagahe manussÈ, madhupÊtÈva seyare. 
  Ye SukkaÑ na payirupÈsanti, desentiÑ amataÑ padaÑ. 

  TaÒca pana appaÔivÈnÊyaÑ, asecanakamojavaÑ. 
  Pivanti maÒÒe sappaÒÒÈ, valÈhakamiva panthag|”ti1. 
 

10. DutiyasukkÈsutta 

 244. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena aÒÒataro upÈsako SukkÈya 
bhikkhuniyÈ bhojanaÑ adÈsi. Atha kho SukkÈya bhikkhuniyÈ abhippasanno 
yakkho RÈjagahe rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ 
upasa~kamitvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

  “PuÒÒaÑ vata pasavi bahuÑ, sappaÒÒo vatÈyaÑ upÈsako. 
  Yo SukkÈya adÈsi bhojanaÑ, sabbaganthehi vippamuttiyÈ”ti2. 
 

11. CÊrÈsutta 

 245. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena aÒÒataro upÈsako 
CÊrÈya3 bhikkhuniyÈ cÊvaraÑ adÈsi. Atha kho CÊrÈya bhikkhuniyÈ 
abhippasanno yakkho RÈjagahe rathikÈya rathikaÑ si~ghÈÔakena 
si~ghÈÔakaÑ upasa~kamitvÈ tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 
______________________________________________________________ 
 1. ValÈhakamivaddhag|ti (SÊ) 2. VippamuttÈyÈti (SyÈ, KaÑ) 3. CirÈya (Ka) 
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  “PuÒÒaÑ vata pasavi bahuÑ, sappaÒÒo vatÈyaÑ upÈsako. 
  Yo CÊrÈya adÈsi cÊvaraÑ, sabbayogehi vippamuttiyÈ”ti1. 
 

12. ŒÄavakasutta 

 246. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ ŒÄaviyaÑ viharati 
ŒÄavakassa yakkhassa bhavane. Atha kho ŒÄavako yakkho yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “nikkhama 
samaÓÈ”ti. “SÈdhÈvuso”ti BhagavÈ nikkhami. Pavisa samaÓÈti. 
“SÈdhÈvuso”ti BhagavÈ pÈvisi. Dutiyampi kho ŒÄavako yakkho 
BhagavantaÑ etadavoca “nikkhama samaÓÈ”ti. “SÈdhÈvuso”ti BhagavÈ 
nikkhami. Pavisa samaÓÈti. “SÈdhÈvuso”ti BhagavÈ pÈvisi. Tatiyampi kho 
ŒÄavako yakkho BhagavantaÑ etadavoca “nikkhama samaÓÈ”ti. 
“SÈdhÈvuso”ti BhagavÈ nikkhami. Pavisa samaÓÈti. “SÈdhÈvuso”ti BhagavÈ 
pÈvisi. Catutthampi kho ŒÄavako yakkho BhagavantaÑ etadavoca 
“nikkhama samaÓÈ”ti. Na khvÈhaÑ taÑ Èvuso nikkhamissÈmi, yaÑ te 
karaÓÊyaÑ, taÑ karohÊti. PaÒhaÑ taÑ samaÓa pucchissÈmi, sace me na 
byÈkarissasi, cittaÑ vÈ te khipissÈmi, hadayaÑ vÈ te phÈlessÈmi, pÈdesu vÈ 
gahetvÈ pÈraga~gÈya khipissÈmÊti. Na khvÈhaÑ taÑ Èvuso passÈmi 
sadevake loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya 
sadevamanussÈya, yo me cittaÑ vÈ khipeyya hadayaÑ vÈ phÈleyya pÈdesu 
vÈ gahetvÈ pÈraga~gÈya khipeyya. Api ca tvaÑ Èvuso puccha yadÈ 
ka~khasÊti. (  )2 

 KiÑs|dha vittaÑ purisassa seÔÔhaÑ, kiÑsu suciÓÓaÑ sukhamÈvahÈti. 
 KiÑsu have sÈdutaraÑ rasÈnaÑ, kathaÑjÊviÑ jÊvitamÈhu seÔÔhanti. 

 SaddhÊdha vittaÑ purisassa seÔÔhaÑ, dhammo suciÓÓo sukhamÈvahÈti. 
 SaccaÑ have sÈdutaraÑ rasÈnaÑ, paÒÒÈjÊviÑ jÊvitamÈhu seÔÔhanti. 

 KathaÑsu tarati oghaÑ, kathaÑsu tarati aÓÓavaÑ. 
 KathaÑsu dukkhamacceti, kathaÑsu parisujjhatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. VippamuttÈyÈti (SyÈ, KaÑ) 
 2. (Atha kho ŒÄavako yakkho BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi.) (SÊ) 
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  SaddhÈya tarati oghaÑ, appamÈdena aÓÓavaÑ. 
  VÊriyena dukkhamacceti, paÒÒÈya parisujjhatÊti. 

  KathaÑsu labhate paÒÒaÑ, kathaÑsu vindate dhanaÑ. 
  KathaÑsu kittiÑ pappoti, kathaÑ mittÈni ganthati. 
  AsmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ, kathaÑ pecca na socatÊti. 

  SaddahÈno arahataÑ, dhammaÑ nibbÈnapattiyÈ. 
  Suss|saÑ1 labhate paÒÒaÑ, appamatto vicakkhaÓo. 

  Patir|pakÈrÊ dhuravÈ, uÔÔhÈtÈ vindate dhanaÑ. 
  Saccena kittiÑ pappoti, dadaÑ mittÈni ganthati. 
  AsmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ, evaÑ pecca na socati. 

  Yassete caturo dhammÈ, saddhassa gharamesino. 
  SaccaÑ dammo dhiti cÈgo, sa ve pecca na socati. 

  I~gha aÒÒepi pucchassu, puth| samaÓabrÈhmaÓe. 
  Yadi saccÈ dammÈ cÈgÈ, khantyÈ bhiyyodha vijjatÊti. 

  KathaÑ nu dÈni puccheyyaÑ, puth| samaÓabrÈhmaÓe. 
  YohaÑ2 ajja pajÈnÈmi, yo attho samparÈyiko. 

  AtthÈya vata me Buddho, vÈsÈyÈÄavimÈgamÈ3. 
  YohaÑ4 ajja pajÈnÈmi, yattha dinnaÑ mahapphalaÑ. 

  So ahaÑ vicarissÈmi, gÈmÈ gÈmaÑ purÈ puraÑ. 
  NamassamÈno SambuddhaÑ, dhammassa ca sudhammatanti. 
 

YakkhasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

  Indako Sakka S|ci ca, MaÓibhaddo ca SÈnu ca. 
  Piya~kara Punabbasu Sudatto ca, dve SukkÈ CÊra-ÈÄavÊti dvÈdasa. 
______________________________________________________________ 
 1. Suss|sÈ (SÊ, I) 2. SohaÑ (SÊ), svÈhaÑ (Ka) 3. MÈgato (I, Ka) 4. SohaÑ (SÊ) 

 



       

11. SakkasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. SuvÊrasutta 

 247. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave asurÈ deve abhiyaÑsu. Atha kho bhikkhave 
Sakko DevÈnamindo SuvÊraÑ devaputtaÑ Èmantesi “ete tÈta SuvÊra asurÈ 
deve abhiyanti, gaccha tÈta SuvÊra asure paccuyyÈhÊ”ti. “EvaÑ 
bhaddantavÈ”ti kho bhikkhave SuvÊro devaputto Sakkassa DevÈnamindassa 
paÔissutvÈ pamÈdaÑ ÈpÈdesi1. Dutiyampi kho bhikkhave Sakko 
DevÈnamindo SuvÊraÑ devaputtaÑ Èmantesi “ete tÈta SuvÊra asurÈ deve 
abhiyanti, gaccha tÈta SuvÊra asure paccuyyÈhÊ”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti 
kho bhikkhave SuvÊro devaputto Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ 
dutiyampi pamÈdaÑ ÈpÈdesi. Tatiyampi kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo 
SuvÊraÑ devaputtaÑ Èmantesi “ete tÈta SuvÊra asurÈ deve abhiyanti, gaccha 
tÈta SuvÊra asure paccuyyÈhÊ”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho bhikkhave 
SuvÊro devaputto Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ tatiyampi pamÈdaÑ 
ÈpÈdesi. Atha kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo SuvÊraÑ devaputtaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “AnuÔÔhahaÑ avÈyÈmaÑ, sukhaÑ yatrÈdhigacchati. 
   SuvÊra tattha gacchÈhi, maÒca tattheva pÈpayÈ”ti. 

   Alasvassa2 anuÔÔhÈtÈ, na ca kiccÈni kÈraye. 
   SabbakÈmasamiddhassa, taÑ me Sakka varaÑ disÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Œharesi (katthaci) nava~guttare SÊhanÈdasuttepi. 
 2. Alasa’ssa (SÊ, I), alasvÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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   YatthÈlaso anuÔÔhÈtÈ, accantaÑ sukhamedhati. 
   SuvÊra tattha gacchÈhi, maÒca tattheva pÈpayÈti. 

   AkammunÈ1 devaseÔÔha, Sakka vindemu yaÑ sukhaÑ. 
   AsokaÑ anupÈyÈsaÑ, taÑ me Sakka varaÑ disÈti. 

   Sace atthi akammena, koci kvaci na jÊvati. 
   NibbÈnassa hi so maggo, SuvÊra tattha gacchÈhi. 
   MaÒca tattheva pÈpayÈti. 

 
 So hi nÈma bhikkhave Sakko DevÈnamindo sakaÑ puÒÒaphalaÑ 
upajÊvamÈno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈrento 
uÔÔhÈnavÊriyassa vaÓÓavÈdÊ bhavissati. Idha kho taÑ bhikkhave sobhetha, 
yaÑ tumhe evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ uÔÔhaheyyÈtha 
ghaÔeyyÈtha vÈyameyyÈtha appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya 
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈti. 
 

2. SusÊmasutta 

 248. SÈvatthiyaÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave asurÈ deve abhiyaÑsu. Atha kho bhikkhave 
Sakko DevÈnamindo SusÊmaÑ2 devaputtaÑ Èmantesi “ete tÈta SusÊma asurÈ 
deve abhiyanti, gaccha tÈta SusÊma asure paccuyyÈhÊ”ti. “EvaÑ 
bhaddantavÈ”ti kho bhikkhave SusÊmo devaputto Sakkassa DevÈnamindassa 
paÔissutvÈ pamÈdaÑ ÈpÈdesi. Dutiyampi kho bhikkhave Sakko 
DevÈnamindo SusÊmaÑ devaputtaÑ Èmantesi -pa-. Dutiyampi pamÈdaÑ 
ÈpÈdesi. Tatiyampi kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo SusÊmaÑ 
devaputtaÑ Èmantesi -pa-. Tatiyampi pamÈdaÑ ÈpÈdesi. Atha kho 
bhikkhave Sakko DevÈnamindo SusÊmaÑ devaputtaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “AnuÔÔhahaÑ avÈyÈmaÑ, sukhaÑ yatrÈdhigacchati. 
   SusÊma tattha gacchÈhi, maÒca tattheva pÈpayÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AkammanÈ (SÊ, I) 2. SusimaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka)
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   Alasvassa anuÔÔhÈtÈ, na ca kiccÈni kÈraye. 
   SabbakÈmasamiddhassa, taÑ me Sakka varaÑ disÈti. 

   YatthÈlaso anuÔÔhÈtÈ, accantaÑ sukhamedhati. 
   SusÊma tattha gacchÈhi, maÒca tattheva pÈpayÈti. 

   AkammunÈ devaseÔÔha, Sakka vindemu yaÑ sukhaÑ. 
   AsokaÑ anupÈyÈsaÑ, taÑ me Sakka varaÑ disÈti.  

   Sace atthi akammena, koci kvaci na jÊvati. 
   NibbÈnassa hi so maggo, SusÊma tattha gacchÈhi. 
   MaÒca tattheva pÈpayÈti. 

 
 So hi nÈma bhikkhave Sakko DevÈnamindo sakaÑ puÒÒaphalaÑ 
upajÊvamÈno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈrento 
uÔÔhÈnavÊriyassa vaÓÓavÈdÊ bhavissati. Idha kho taÑ bhikkhave sobhetha, 
yaÑ tumhe evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ uÔÔhaheyyÈtha 
ghaÔeyyÈtha vÈyameyyÈtha appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya 
asacchikatassa sacchikiriyÈyÈti. 
 

3. Dhajaggasutta 

 249. SÈvatthiyaÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo samupaby|Äho ahosi. Atha 
kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo deve TÈvatiÑse Èmantesi– 

 Sace mÈrisÈ devÈnaÑ sa~gÈmagatÈnaÑ uppajjeyya bhayaÑ vÈ 
chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, mameva tasmiÑ samaye dhajaggaÑ 
ullokeyyÈtha, mamaÑ hi vo dhajaggaÑ ullokayataÑ yaÑ bhavissati bhayaÑ 
vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, so pahÊyissati. 

 No ce me dhajaggaÑ ullokeyyÈtha, atha PajÈpatissa devarÈjassa 
dhajaggaÑ ullokeyyÈtha, PajÈpatissa hi vo devarÈjassa dhajaggaÑ 
ullokayataÑ yaÑ bhavissati bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, so 
pahÊyissati. 

 



 11. SakkasaÑyutta 221 

 No ce PajÈpatissa devarÈjassa dhajaggaÑ ullokeyyÈtha, atha VaruÓassa 
devarÈjassa dhajaggaÑ ullokeyyÈtha, VaruÓassa hi vo devarÈjassa 
dhajaggaÑ ullokayataÑ yaÑ bhavissati bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ 
lomahaÑso vÈ, so pahÊyissati. 

 No ce VaruÓassa devarÈjassa dhajaggaÑ ullokeyyÈtha, atha ¢sÈnassa 
devarÈjassa dhajaggaÑ ullokeyyÈtha, ¢sÈnassa hi vo devarÈjassa dhajaggaÑ 
ullokayataÑ yaÑ bhavissati bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, so 
pahÊyissatÊti. 

 TaÑ kho pana bhikkhave Sakkassa vÈ DevÈnamindassa dhajaggaÑ 
ullokayataÑ, PajÈpatissa vÈ devarÈjassa dhajaggaÑ ullokayataÑ, VaruÓassa 
vÈ devarÈjassa dhajaggaÑ ullokayataÑ, ¢sÈnassa vÈ devarÈjassa dhajaggaÑ 
ullokayataÑ yaÑ bhavissati bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, so 
pahÊyethÈpi nopi pahÊyetha1. 

 TaÑ kissa hetu, Sakko hi bhikkhave DevÈnamindo avÊtarÈgo avÊtadoso 
avÊtamoho bhÊru chambhÊ utrÈsÊ palÈyÊti. 

 AhaÒca kho bhikkhave evaÑ vadÈmi–sace tumhÈkaÑ bhikkhave 
araÒÒagatÈnaÑ vÈ rukkham|lagatÈnaÑ vÈ suÒÒagÈragatÈnaÑ vÈ uppajjeyya 
bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, mameva tasmiÑ samaye 
anussareyyÈtha– 

 “Itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno 
Sugato lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti. MamaÑ hi vo bhikkhave anussarataÑ yaÑ bhavissati 
bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, so pahÊyissati. 

 No ce maÑ anussareyyÈtha, atha dhammaÑ anussareyyÈtha “svÈkkhÈto 
BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti. DhammaÑ hi vo bhikkhave anussarataÑ yaÑ 
bhavissati bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ lomahaÑso vÈ, so pahÊyissati. 

 No ce dhammaÑ anussareyyÈtha, atha saÑghaÑ anussareyyÈtha 
“suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, ujuppaÔipanno Bhagavato 
______________________________________________________________ 
 1. No pahÊyetha (Ka) 
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sÈvakasaÑgho, ÒÈyappaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho, sÈmÊcippaÔipanno 
Bhagavato sÈvakasaÑgho, yadidaÑ cattÈri purisayugÈni aÔÔha purisapuggalÈ 
esa Bhagavato sÈvakasaÑgho, Èhuneyyo pÈhuneyyo dakkhiÓeyyo 
aÒjalikaraÓÊyo anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti. SaÑghaÑ hi vo 
bhikkhave anussarataÑ yaÑ bhavissati bhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ 
lomahaÑso vÈ, so pahÊyissati. 

 TaÑ kissa hetu, TathÈgato hi bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho 
vÊtarÈgo vÊtadoso vÊtamoho abhÊru acchambhÊ anutrÈsÊ apalÈyÊti. Idamavoca 
BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca SatthÈ– 

   “AraÒÒe rukkham|le vÈ, suÒÒÈgÈreva bhikkhavo. 
   Anussaretha1 SambuddhaÑ, bhayaÑ tumhÈka no siyÈ. 

   No ce BuddhaÑ sareyyÈtha, lokajeÔÔhaÑ narÈsabhaÑ. 
   Atha dhammaÑ sareyyÈtha, niyyÈnikaÑ sudesitaÑ. 

   No ce dhammaÑ sareyyÈtha, niyyÈnikaÑ sudesitaÑ. 
   Atha saÑghaÑ sareyyÈtha, puÒÒakkhettaÑ anuttaraÑ. 

   EvaÑ BuddhaÑ sarantÈnaÑ, dhammaÑ saÑghaÒca bhikkhavo. 
   BhayaÑ vÈ chambhitattaÑ vÈ, lomahaÑso na hessatÊ”ti. 
 

4. Vepacittisutta 

 250. SÈvatthinidÈnaÑ. Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo 
samupaby|Äho ahosi. Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo asure Èmantesi 
“sace mÈrisÈ devÈnaÑ asurasa~gÈme samupaby|Ähe asurÈ jineyyuÑ, devÈ 
parÈjineyyuÑ2. Yena naÑ SakkaÑ DevÈnamindaÑ kaÓÔhapaÒcamehi 
bandhanehi bandhitvÈ mama santike ÈneyyÈtha asurapuran”ti. Sakkopi kho 
bhikkhave DevÈnamindo deve TÈvatiÑse Èmantesi “sace mÈrisÈ devÈnaÑ 
asurasa~gÈme samupaby|Ähe devÈ jineyyuÑ, asurÈ parÈjineyyuÑ. Yena naÑ 
VepacittiÑ asurindaÑ kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi bandhitvÈ mama 
santike ÈneyyÈtha Sudhammasabhan”ti. TasmiÑ kho pana bhikkhave 
sa~gÈme devÈ 
______________________________________________________________ 
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jiniÑsu, asurÈ parÈjiniÑsu1. Atha kho bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ 
VepacittiÑ asurindaÑ kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi bandhitvÈ Sakkassa 
DevÈnamindassa santike ÈnesuÑ sudhammasabhaÑ. Tatra sudaÑ bhikkhave 
Vepacitti asurindo kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi baddho SakkaÑ 
DevÈnamindaÑ sudhammasabhaÑ pavisantaÒca nikkhamantaÒca asabbhÈhi 
pharusÈhi vÈcÈhi akkosati paribhÈsati. Atha kho bhikkhave MÈtali 
sa~gÈhako SakkaÑ DevÈnamindaÑ gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “BhayÈ nu MaghavÈ Sakka, dubbalyÈ no titikkhasi. 
   SuÓanto pharusaÑ vÈcaÑ, sammukhÈ Vepacittino”ti. 

   NÈhaÑ bhayÈ na dubbalyÈ, khamÈmi Vepacittino. 
   KathaÑ hi mÈdiso viÒÒ|, bÈlena paÔisaÑyujeti. 

   Bhiyyo bÈlÈ pabhijjeyyuÑ, no cassa paÔisedhako. 
   TasmÈ bhusena daÓÉena, dhÊro bÈlaÑ nisedhayeti. 

   Etadeva ahaÑ maÒÒe, bÈlassa paÔisedhanaÑ. 
   ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammatÊti. 

   Etadeva titikkhÈya, vajjaÑ passÈmi vÈsava. 
   YadÈ naÑ maÒÒati bÈlo, bhayÈ myÈyaÑ titikkhati. 
    AjjhÈruhati dummedho, gova bhiyyo palÈyinanti. 

   KÈmaÑ maÒÒatu vÈ mÈ vÈ, bhayÈ myÈyaÑ titikkhati. 
   SadatthaparamÈ atthÈ, khantyÈ bhiyyo na vijjati.  

   Yo have balavÈ santo, dubbalassa titikkhati. 
   TamÈhu paramaÑ khantiÑ, niccaÑ khamati dubbalo. 

   AbalaÑ taÑ balaÑ Èhu, yassa bÈlabalaÑ balaÑ. 
   Balassa dhammaguttassa, paÔivattÈ na vijjati. 

   Tasseva tena pÈpiyo, yo kuddhaÑ paÔikujjhati. 
   KuddhaÑ appaÔikujjhanto, sa~gÈmaÑ jeti dujjayaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ParÈjiÑsu (SÊ, I) 
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   UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca. 
   ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammati. 

   UbhinnaÑ tikicchantÈnaÑ, attano ca parassa ca. 
   JanÈ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈti. 

 So hi nÈma bhikkhave Sakko DevÈnamindo sakaÑ puÒÒaphalaÑ 
upajÊvamÈno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈrento 
khantisoraccassa vaÓÓavÈdÊ bhavissati. Idha kho taÑ bhikkhave sobhetha, 
yaÑ tumhe evaÑ svÈkkhÈte Dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ khamÈ ca 
bhaveyyÈtha soratÈ cÈti. 
 

5. SubhÈsitajayasutta 

 251. SÈvatthinidÈnaÑ. Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo 
samupaby|Äho ahosi. Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo SakkaÑ 
DevÈnamindaÑ etadavoca “hotu DevÈnaminda subhÈsitena jayo”ti. Hotu 
Vepacitti subhÈsitena jayoti. Atha kho bhikkhave devÈ ca asurÈ ca pÈrisajje 
ÔhapesuÑ “ime no subhÈsitadubbhÈsitaÑ ÈjÈnissantÊ”ti. Atha kho bhikkhave 
Vepacitti asurindo SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavoca “bhaÓa DevÈnaminda 
gÈthan”ti. EvaÑ vutte bhikkhave Sakko DevÈnamindo VepacittiÑ 
asurindaÑ etadavoca “tumhe khvettha Vepacitti pubbadevÈ bhaÓa Vepacitti 
gÈthan”ti. EvaÑ vutte bhikkhave Vepacitti asurindo imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Bhiyyo bÈlÈ pabhijjeyyuÑ, no cassa paÔisedhako. 
   TasmÈ bhusena daÓÉena, dhÊro bÈlaÑ nisedhaye”ti. 

 BhÈsitÈya kho pana bhikkhave VepacittinÈ asurindena gÈthÈya asurÈ 
anumodiÑsu, devÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavoca “bhaÓa DevÈnaminda gÈthan”ti. EvaÑ 
vutte bhikkhave Sakko DevÈnamindo imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Etadeva ahaÑ maÒÒe, bÈlassa paÔisedhanaÑ. 
   ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammatÊ”ti. 
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 BhÈsitÈya kho pana bhikkhave Sakkena DevÈnamindena gÈthÈya devÈ 
anumodiÑsu, asurÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo 
VepacittiÑ asurindaÑ etadavoca “bhaÓa Vepacitti gÈthan”ti.  
evaÑ vutte bhikkhave Vepacitti asurindo imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “Etadeva titikkhÈya, vajjaÑ passÈmi VÈsava. 
   YadÈ naÑ maÒÒati bÈlo, bhayÈ myÈyaÑ titikkhati. 
   AjjhÈruhati dummedho, gova bhiyyo palÈyinan”ti. 

 BhÈsitÈya kho pana bhikkhave VepacittinÈ asurindena gÈthÈya asurÈ 
anumodiÑsu, devÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavoca “bhaÓa DevÈnaminda gÈthan”ti. EvaÑ 
vutte bhikkhave Sakko DevÈnamindo imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “KÈmaÑ maÒÒatu vÈ mÈ vÈ, bhayÈ myÈyaÑ titikkhati. 
   SadatthaparamÈ atthÈ, khantyÈ bhiyyo na vijjati. 

   Yo have balavÈ santo, dubbalassa titikkhati. 
   TamÈhu paramaÑ khantiÑ, niccaÑ khamati dubbalo. 

   AbalaÑ taÑ balaÑ Èhu, yassa bÈlabalaÑ balaÑ. 
   Balassa dhammaguttassa, paÔivattÈ na vijjati. 

   Tasseva tena pÈpiyo, yo kuddhaÑ paÔikujjhati. 
   KuddhaÑ appaÔikujjhanto, sa~gÈmaÑ jeti dujjayaÑ. 

   UbhinnamatthaÑ carati, attano ca parassa ca. 
   ParaÑ sa~kupitaÑ ÒatvÈ, yo sato upasammati. 

   UbhinnaÑ tikicchantÈnaÑ, attano ca parassa ca. 
   JanÈ maÒÒanti bÈloti, ye dhammassa akovidÈ”ti. 

 BhÈsitÈsu kho pana bhikkhave Sakkena DevÈnamindena gÈthÈsu devÈ 
anumodiÑsu, asurÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho bhikkhave devÈnaÒca 
asurÈnaÒca pÈrisajjÈ etadavocuÑ “bhÈsitÈ kho VepacittinÈ asurindena 
gÈthÈyo, tÈ ca kho sadaÓÉÈvacarÈ sasatthÈvacarÈ, iti bhaÓÉanaÑ 
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iti viggaho iti kalaho. BhÈsitÈ kho1 Sakkena DevÈnamindena gÈthÈyo, tÈ ca 
kho adaÓÉÈvacarÈ asatthÈvacarÈ, iti abhaÓÉanaÑ iti aviggaho iti akalaho, 
Sakkassa DevÈnamindassa subhÈsitena jayo”ti. Iti kho bhikkhave Sakkassa 
DevÈnamindassa subhÈsitena jayo ahosÊti. 
 

6. KulÈvakasutta 

 252. SÈvatthiyaÑ. Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo 
samupaby|Äho ahosi. TasmiÑ kho pana bhikkhave sa~gÈme asurÈ jiniÑsu, 
devÈ parÈjiniÑsu. ParÈjitÈ ca kho bhikkhave devÈ apÈyaÑsveva 
uttarenamukhÈ, abhiyaÑsveva ne asurÈ. Atha kho bhikkhave Sakko 
DevÈnamindo MÈtali sa~gÈhakaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “KulÈvakÈ MÈtali simbalismiÑ, 
   ¢sÈmukhena parivajjayassu. 
   KÈmaÑ cajÈma asuresu pÈÓaÑ, 
   MÈyime dijÈ vikulÈvakÈ2 ahesun”ti. 

 “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho bhikkhave MÈtali sa~gÈhako Sakkassa 
DevÈnamindassa paÔissutvÈ sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ paccudÈvattesi. 
Atha kho bhikkhave asurÈnaÑ etadahosi “paccudÈvatto kho dÈni Sakkassa 
DevÈnamindassa sahassayutto ÈjaÒÒaratho, dutiyampi kho devÈ asurehi 
sa~gÈmessantÊ”ti bhÊtÈ asurapurameva pÈvisiÑsu. Iti kho bhikkhave 
Sakkassa DevÈnamindassa dhammena jayo ahosÊti. 

 
7. Nadubbhiyasutta 

 253. SÈvatthiyaÑ. Bh|tapubbaÑ bhikkhave Sakkassa DevÈnamindassa 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “yopi me assa 
supaccatthiko tassapÈhaÑ na dubbheyyan”ti. Atha kho bhikkhave Vepacitti 
asurindo Sakkassa DevÈnamindassa cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya yena 
Sakko DevÈnamindo tenupasa~kami. AddasÈ kho 
______________________________________________________________ 
 1. BhÈsitÈ kho pana (SÊ) 2. VikulÈvÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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bhikkhave Sakko DevÈnamindo VepacittiÑ asurindaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna VepacittiÑ asurindaÑ etadavoca “tiÔÔha Vepacitti 
gahitosÊ”ti. 

   Yadeva te mÈrisa pubbe cittaÑ, tadeva tvaÑ mÈ pajahÈsÊti1. 
   Sapassu ca me Vepacitti adubbhÈyÈti2. 

   YaÑ musÈ bhaÓato pÈpaÑ, yaÑ pÈpaÑ ariy|pavÈdino. 
   Mittadduno ca yaÑ pÈpaÑ, yaÑ pÈpaÑ akataÒÒuno. 
   Tameva pÈpaÑ phusatu3, yo te dubbhe sujampatÊti. 
 

8. Verocana-asurindasutta 

 254. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
divÈvihÈragato hoti paÔisallÊno. Atha kho Sakko ca DevÈnamindo Verocano 
ca asurindo yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ paccekaÑ 
dvÈrabÈhaÑ nissÈya aÔÔhaÑsu. Atha kho Verocano asurindo Bhagavato 
santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “VÈyametheva puriso, yÈva atthassa nipphadÈ. 
   Nipphannasobhano4 attho5, Verocanavaco idan”ti. 

   VÈyametheva puriso, yÈva atthassa nipphadÈ. 
   Nipphannasobhano attho6, khantyÈ bhiyyo na vijjatÊti. 

   Sabbe sattÈ atthajÈtÈ, tattha tattha yathÈrahaÑ. 
   SaÑyogaparamÈ tveva, sambhogÈ sabbapÈÓinaÑ. 
   Nipphannasobhano attho, Verocanavaco idanti. 

   Sabbe sattÈ atthajÈtÈ, tattha tattha yathÈrahaÑ. 
   SaÑyogaparamÈ tveva, sambhogÈ sabbapÈÓinaÑ. 
   Nipphannasobhano attho, khantyÈ bhiyyo na vijjatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tadeva tvaÑ mÈrisa pahÈsÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 2. AdrubbhÈya (Ka) 3. Phusati (SÊ, I) 4. Sobhino (SÊ), sobhaÓo (I, Ka) 
 5. AtthÈ (SÊ) 6. Nipphannasobhino atthÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 

 



 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi 228  

9. AraÒÒÈyatana-isisutta 

 255. SÈvatthiyaÑ. Bh|tapubbaÑ bhikkhave sambahulÈ isayo sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ araÒÒÈyatane paÓÓakuÔÊsu sammanti. Atha kho bhikkhave 
Sakko ca DevÈnamindo Vepacitti ca asurindo yena te isayo sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ tenupasa~kamiÑsu. Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo 
paÔaliyo1 upÈhanÈ ÈrohitvÈ khaggaÑ olaggetvÈ chattena dhÈriyamÈnena 
aggadvÈrena assamaÑ pavisitvÈ te isayo sÊlavante kalyÈÓadhamme 
apabyÈmato karitvÈ atikkami. Atha kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo 
paÔaliyo upÈhanÈ orohitvÈ khaggaÑ aÒÒesaÑ datvÈ chattaÑ apanÈmetvÈ 
dvÈreneva assamaÑ pavisitvÈ te isayo sÊlavante kalyÈÓadhamme anuvÈtaÑ 
paÒjaliko namassamÈno aÔÔhÈsi. Atha kho bhikkhave te isayo sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsiÑsu– 

   “Gandho isÊnaÑ ciradikkhitÈnaÑ, 
   KÈyÈ cuto gacchati mÈlutena. 

   Ito paÔikkamma sahassanetta, 
   Gandho isÊnaÑ asuci devarÈjÈ”ti. 

   Gandho isÊnaÑ ciradikkhitÈnaÑ, 
   KÈyÈ cuto gacchatu2 mÈlutena. 
   SucitrapupphaÑ sirasmiÑva mÈlaÑ, 
   GandhaÑ etaÑ paÔika~khÈma bhante. 
   Na hettha devÈ paÔik|lasaÒÒinoti. 
 

10. Samuddakasutta 

 256. SÈvatthiyaÑ. Bh|tapubbaÑ bhikkhave sambahulÈ isayo sÊlavanto 
kalyÈÓadhammÈ samuddatÊre paÓÓakuÔÊsu sammanti. Tena kho pana 
samayena devÈsurasa~gÈmo samupaby|Äho ahosi. Atha kho bhikkhave 
tesaÑ isÊnaÑ sÊlavantÈnaÑ kalyÈÓadhammÈnaÑ etadahosi “dhammikÈ kho 
devÈ adhammikÈ asurÈ, siyÈpi no asurato bhayaÑ. YaÑn|na mayaÑ 
SambaraÑ asurindaÑ 
______________________________________________________________
 1. AÔaliyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), ÈÔaliyo (Ka) Ma 2 (362) piÔÔhepi. 
 2. Gacchati (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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upasa~kamitvÈ abhayadakkhiÓaÑ yÈceyyÈmÈ”ti. Atha kho bhikkhave te 
isayo sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ. SeyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ 
vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva 
samuddatÊre paÓÓakuÔÊsu antarahitÈ Sambarassa asurindassa sammukhe 
pÈturahesuÑ. Atha kho bhikkhave te isayo sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ 
SambaraÑ asurindaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsiÑsu– 

   “Isayo SambaraÑ pattÈ, yÈcanti abhayadakkhiÓaÑ. 
   KÈmaÑkaro hi te dÈtuÑ, bhayassa abhayassa vÈ”ti. 

   IsÊnaÑ abhayaÑ natthi, duÔÔhÈnaÑ SakkasevinaÑ. 
   AbhayaÑ yÈcamÈnÈnaÑ, bhayameva dadÈmi voti. 

   AbhayaÑ yÈcamÈnÈnaÑ, bhayameva dadÈsi no. 
   PaÔiggaÓhÈma te etaÑ, akkhayaÑ hotu te bhayaÑ. 

   YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ, tÈdisaÑ harate phalaÑ. 
   KalyÈÓakÈrÊ kalyÈÓaÑ, pÈpakÈrÊ ca pÈpakaÑ. 
   PavuttaÑ tÈta te bÊjaÑ, phalaÑ paccanubhossasÊti. 

 Atha kho bhikkhave te isayo sÊlavanto kalyÈÓadhammÈ SambaraÑ 
asurindaÑ abhisapitvÈ seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ 
pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva Sambarassa 
asurindassa sammukhe antarahitÈ samuddatÊre paÓÓakuÔÊsu pÈturahesuÑ. 
Atha kho bhikkhave Sambaro asurindo tehi isÊhi sÊlavantehi 
kalyÈÓadhammehi abhisapito rattiyÈ sudaÑ tikkhattuÑ ubbijjÊti. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SuvÊraÑ SusÊmaÑ ceva, DhajaggaÑ Vepacittino. 
   SubhÈsitaÑ jayaÑ ceva, KulÈvakaÑ NadubbhiyaÑ. 
   Verocana asurindo, isayo AraÒÒakaÑ ceva. 
   Isayo ca SamuddakÈti. 
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2. Dutiyavagga 
 

1. Vatapadasutta 

 257. SÈvatthiyaÑ. Sakkassa bhikkhave DevÈnamindassa pubbe 
manussabh|tassa satta vatapadÈni1 samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, yesaÑ 
samÈdinnattÈ Sakko sakkattaÑ ajjhagÈ. KatamÈni satta vatapadÈni, 
yÈvajÊvaÑ mÈtÈpettibharo assaÑ, yÈvajÊvaÑ kule jeÔÔhÈpacÈyÊ assaÑ, 
yÈvajÊvaÑ saÓhavÈco assaÑ, yÈvajÊvaÑ apisuÓavÈco assaÑ, yÈvajÊvaÑ 
vigatamalamaccherena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvaseyyaÑ, muttacÈgo payatapÈÓi 
vossaggarato yÈcayogo dÈnasaÑvibhÈgarato, yÈvajÊvaÑ saccavÈco assaÑ, 
yÈvajÊvaÑ akkodhano assaÑ “sacepi me kodho uppajjeyya, khippameva 
naÑ paÔivineyyan”ti. Sakkassa bhikkhave DevÈnamindassa pubbe 
manussabh|tassa imÈni satta vatapadÈni samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, 
yesaÑ samÈdinnattÈ Sakko sakkattaÑ ajjhagÈti. 

   MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ, kule jeÔÔhÈpacÈyinaÑ. 
   SaÓhaÑ sakhilasambhÈsaÑ, pesuÓeyyappahÈyinaÑ. 

   Maccheravinaye yuttaÑ, saccaÑ kodhÈbhibhuÑ naraÑ. 
   TaÑ ve devÈ TÈvatiÑsÈ, Èhu “sappuriso” itÊti. 
 

2. SakkanÈmasutta 

 258. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| etadavoca 
“Sakko bhikkhave DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno Magho nÈma 
mÈÓavo ahosi, tasmÈ MaghavÈ”ti vuccati. 

 Sakko bhikkhave DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno pure2 
dÈnaÑ adÈsi, tasmÈ “Purindado”ti vuccati. 

 Sakko bhikkhave DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno 
sakkaccaÑ dÈnaÑ adÈsi, tasmÈ “Sakko”ti vuccati. 
______________________________________________________________ 
 1. VattapadÈni (Ka) 2. Pure pure (SÊ, I) 
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 Sakko bhikkhave DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno 
ÈvasathaÑ adÈsi, tasmÈ “VÈsavo”ti vuccati. 

 Sakko bhikkhave DevÈnamindo sahassampi atthÈnaÑ muhuttena cinteti, 
tasmÈ “Sahassakkho”ti vuccati. 

 Sakkassa bhikkhave DevÈnamindassa SujÈ nÈma asurakaÒÒÈ pajÈpati, 
tasmÈ “SujampatÊ”ti vuccati. 

 Sakko bhikkhave DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ 
issariyÈdhipaccaÑ rajjaÑ kÈreti, tasmÈ “DevÈnamindo”ti vuccati. 

 Sakkassa bhikkhave DevÈnamindassa pubbe manussabh|tassa satta 
vatapadÈni samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, yesaÑ samÈdinnattÈ Sakko 
sakkattaÑ ajjhagÈ. KatamÈni satta vatapadÈni, yÈvajÊvaÑ mÈtÈpettibharo 
assaÑ, yÈvajÊvaÑ kule jeÔÔhÈpacÈyÊ assaÑ, yÈvajÊvaÑ saÓhavÈco assaÑ, 
yÈvajÊvaÑ apisuÓavÈco assaÑ, yÈvajÊvaÑ vigatamalamaccherena cetasÈ 
agÈraÑ ajjhÈvaseyyaÑ, muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo 
dÈnasaÑvibhÈgarato, yÈvajÊvaÑ saccavÈco assaÑ, yÈvajÊvaÑ akkodhano 
assaÑ “sacepi me kodho uppajjeyya, khippameva naÑ paÔivineyyan”ti. 
Sakkassa bhikkhave DevÈnamindassa pubbe manussabh|tassa imÈni satta 
vatapadÈni samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, yesaÑ samÈdinnattÈ Sakko 
sakkattaÑ ajjhagÈti. 

   MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ, kule jeÔÔhÈpacÈyinaÑ. 
   SaÓhaÑ sakhilasambhÈsaÑ, pesuÓeyyappahÈyinaÑ. 

   Maccheravinaye yuttaÑ, saccaÑ kodhÈbhibhuÑ naraÑ. 
   TaÑ ve devÈ TÈvatiÑsÈ, Èhu “sappuriso” itÊti. 
 

3. MahÈlisutta 

 259. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho MahÈli LicchavÊ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho MahÈli LicchavÊ BhagavantaÑ etadavoca “diÔÔho 
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kho bhante BhagavatÈ Sakko DevÈnamindo”ti. DiÔÔho kho me MahÈli Sakko 
DevÈnamindoti. So hi nuna bhante Sakkapatir|pako bhavissati, duddaso hi 
bhante Sakko DevÈnamindoti. SakkaÒca khvÈhaÑ MahÈli pajÈnÈmi 
SakkakaraÓe ca dhamme, yesaÑ dhammÈnaÑ samÈdinnattÈ Sakko 
sakkattaÑ ajjhagÈ, taÒca pajÈnÈmi. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno Magho nÈma 
mÈÓavo ahosi, tasmÈ “MaghavÈ”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno sakkaccaÑ 
dÈnaÑ adÈsi, tasmÈ “Sakko”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno pure dÈnaÑ 
adÈsi, tasmÈ “Purindado”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo pubbe manussabh|to samÈno ÈvasathaÑ 
adÈsi, tasmÈ “VÈsavo”ti vuccati.  

 Sakko MahÈli DevÈnamindo sahassampi atthÈnaÑ muhuttena cinteti, 
tasmÈ “Sahassakkho”ti vuccati. 

 Sakkassa MahÈli DevÈnamindassa SujÈ nÈma asurakaÒÒÈ pajÈpati, 
tasmÈ “SujampatÊ”ti vuccati. 

 Sakko MahÈli DevÈnamindo devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ issariyÈdhipaccaÑ 
rajjaÑ kÈreti, tasmÈ “DevÈnamindo”ti vuccati. 

 Sakkassa MahÈli DevÈnamindassa pubbe manussabh|tassa satta 
vatapadÈni samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, yesaÑ samÈdinnattÈ Sakko 
sakkattaÑ ajjhagÈ. KatamÈni satta vatapadÈni, yÈvajÊvaÑ mÈtÈpettibharo 
assaÑ, yÈvajÊvaÑ kule jeÔÔhÈpacÈyÊ assaÑ, yÈvajÊvaÑ saÓhavÈco assaÑ, 
yÈvajÊvaÑ apisuÓavÈco assaÑ, yÈvajÊvaÑ vigatamalamaccherena cetasÈ 
agÈraÑ ajjhÈvaseyyaÑ, muttacÈgo payatapÈÓi vossaggarato yÈcayogo 
dÈnasaÑvibhÈgarato, yÈvajÊvaÑ saccavÈco assaÑ, yÈvajÊvaÑ akkodhano 
assaÑ “sacepi me kodho uppajjeyya, khippameva naÑ paÔivineyyan”ti. 
Sakkassa MahÈli DevÈnamindassa pubbe manussabh|tassa 
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imÈni satta vatapadÈni samattÈni samÈdinnÈni ahesuÑ, yesaÑ samÈdinattÈ 
Sakko sakkattaÑ ajjhagÈti. 

   MÈtÈpettibharaÑ jantuÑ, kule jeÔÔhÈpacÈyinaÑ. 
   SaÓhaÑ sakhilasambÈsaÑ, pesuÓeyyappahÈyinaÑ. 

   Maccheravinaye yuttaÑ, saccaÑ kodhÈbhibhuÑ naraÑ. 
   TaÑ ve devÈ TÈvatiÑsÈ, Èhu “sappuriso” itÊti. 
 

4. Daliddasutta 

 260. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave aÒÒataro puriso imasmiÑyeva RÈjagahe 
manussadaliddo1 ahosi manussakapaÓo manussavarÈko, so 
TathÈgatappavedite dhammavinaye saddhaÑ samÈdiyi, sÊlaÑ samÈdiyi, 
sutaÑ samÈdiyi, cÈgaÑ samÈdiyi, paÒÒaÑ samÈdiyi. So TathÈgatappavedite 
dhammavinaye saddhaÑ samÈdiyitvÈ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ sutaÑ samÈdiyitvÈ 
cÈgaÑ samÈdiyitvÈ paÒÒaÑ samÈdiyitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajji devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ. So 
aÒÒe deve atirocati vaÓÓena ceva yasasÈ ca. Tatra sudaÑ bhikkhave devÈ 
TÈvatiÑsÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ 
vata bho, ayaÑ hi devaputto pubbe manussabh|to samÈno manussadaliddo 
ahosi manussakapaÓo manussavarÈko, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapanno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ. So 
aÒÒe deve atirocati vaÓÓena ceva yasasÈ cÈ”ti. 

 Atha kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo deve TÈvatiÑse Èmantesi “mÈ 
kho tumhe mÈrisÈ etassa devaputtassa ujjhÈyittha eso kho mÈrisÈ devaputto 
pubbe manussabh|to samÈno 
______________________________________________________________ 
 1. ManussadaÄiddo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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TathÈgatappavedite dhammavinaye saddhaÑ samÈdiyi, sÊlaÑ samÈdiyi, 
sutaÑ samÈdiyi, cÈgaÑ samÈdiyi, paÒÒaÑ samÈdiyi. So TathÈgatappavedite 
dhammavinaye saddhaÑ samÈdiyitvÈ sÊlaÑ samÈdiyitvÈ sutaÑ samÈdiyitvÈ 
cÈgaÑ samÈdiyitvÈ paÒÒaÑ samÈdiyitvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapanno devÈnaÑ TÈvatiÑsÈnaÑ sahabyataÑ. So 
aÒÒe deve atirocati vaÓÓena ceva yasasÈ cÈ”ti. Atha kho bhikkhave Sakko 
DevÈnamindo deve TÈvatiÑse anunayamÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo 
abhÈsi– 

   “Yassa saddhÈ TathÈgate, acalÈ suppatiÔÔhitÈ. 
   SÊlaÒca yassa kalyÈÓaÑ, ariyakantaÑ pasaÑsitaÑ. 

   SaÑghe pasÈdo yassatthi, ujubh|taÒca dassanaÑ. 
   Adaliddoti taÑ Èhu, amoghaÑ tassa jÊvitaÑ. 

   TasmÈ saddhaÒca sÊlaÒca, pasÈdaÑ dhammadassanaÑ. 
   AnuyuÒjetha medhÈvÊ, saraÑ BuddhÈna sÈsanan”ti. 
 

5. RÈmaÓeyyakasutta  

 261. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Atha kho Sakko DevÈnamindo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Sakko DevÈnamindo BhagavantaÑ 
etadavoca “kiÑ nu kho bhante bh|mirÈmaÓeyyakan”ti. 

   ŒrÈmacetyÈ vanacetyÈ, pokkharaÒÒo sunimmitÈ. 
   ManussarÈmaÓeyyassa, kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ. 

   GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe, ninne vÈ yadi vÈ thale. 
   Yattha arahanto viharanti, taÑ bh|mirÈmaÓeyyakanti. 
 

6. YajamÈnasutta 

 262. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Atha kho Sakko DevÈnamindo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ 
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BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Sakko 
DevÈnamindo BhagavantaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

  “YajamÈnÈnaÑ manussÈnaÑ, puÒÒapekkhÈna pÈÓinaÑ. 
  KarotaÑ opadhikaÑ puÒÒaÑ, kattha dinnaÑ mahapphalan”ti. 

  CattÈro ca paÔipannÈ, cattÈro ca phale ÔhitÈ. 
  Esa saÑgho ujubh|to, paÒÒÈsÊlasamÈhito. 

  YajamÈnÈnaÑ manussÈnaÑ, puÒÒapekkhÈna pÈÓinaÑ. 
  KarotaÑ opadhikaÑ puÒÒaÑ, saÑghe dinnaÑ mahapphalanti. 
 

7. BuddhavandanÈsutta 

 263. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Tena kho pana samayena BhagavÈ 
divÈvihÈragato hoti paÔisallÊno. Atha kho Sakko ca DevÈnamindo brahmÈ ca 
Sahampati yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ paccekaÑ 
dvÈrabÈhaÑ nissÈya aÔÔhaÑsu. Atha kho Sakko DevÈnamindo Bhagavato 
santike imaÑ gÈthaÑ abhÈsi– 

   “UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma, 
   PannabhÈra anaÓa vicara loke. 
   CittaÒca te suvimuttaÑ, 
   Cando yathÈ pannarasÈya rattin”ti. 

 Na kho DevÈnaminda TathÈgatÈ evaÑ vanditabbÈ, evaÒca kho 
DevÈnaminda TathÈgatÈ vanditabbÈ. 

   “UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma, 
   SatthavÈha anaÓa vicara loke. 
   Desassu BhagavÈ dhammaÑ, 
   AÒÒÈtÈro bhavissantÊ”ti. 
 

8. GahaÔÔhavandanÈsutta 

 264. SÈvatthiyaÑ. Tatra -pa- etadavoca–bh|tapubbaÑ bhikkhave 
Sakko DevÈnamindo MÈtaliÑ sa~gÈhakaÑ Èmantesi “yojehi samma MÈtali 
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sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ uyyÈnabh|miÑ gacchÈma subh|miÑ 
dassanÈyÈ”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho bhikkhave MÈtali sa~gÈhako 
Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ yojetvÈ 
Sakkassa DevÈnamindassa paÔivedesi “yutto kho te mÈrisa sahassayutto 
ÈjaÒÒaratho, yassa dÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho bhikkhave Sakko 
DevÈnamindo VejayantapÈsÈdÈ orohanto aÒjaliÑ katvÈ1 sudaÑ puthuddisÈ 
namassati. Atha kho bhikkhave MÈtali sa~gÈhako SakkaÑ DevÈnamindaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

  “TaÑ namassanti tevijjÈ, sabbe bhummÈ ca khattiyÈ. 
  CattÈro ca mahÈrÈjÈ, tidasÈ ca yasassino. 
  Atha ko nÈma so yakkho, yaÑ tvaÑ Sakka namassasÊ”ti. 

  MaÑ namassanti tevijjÈ, sabbe bhummÈ ca khattiyÈ. 
  CattÈro ca mahÈrÈjÈ, tidasÈ ca yasassino. 

  AhaÒca sÊlasampanne, cirarattasamÈhite. 
  SammÈpabbajite vande, brahmacariyaparÈyane. 

  Ye gahaÔÔhÈ puÒÒakarÈ, sÊlavanto upÈsakÈ. 
  Dhammena dÈraÑ posenti, te namassÈmi MÈtalÊti. 

  SeÔÔhÈ hi kira lokasmiÑ, ye tvaÑ Sakka namassasi. 
  Ahampi te namassÈmi, ye namassasi VÈsavÈti. 

  IdaÑ vatvÈna MaghavÈ, devarÈjÈ Sujampati. 
  PuthuddisÈ namassitvÈ, pamukho rathamÈruhÊti. 
 

9. SatthÈravandanÈsutta 

 265. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Bh|tapubbaÑ bhikkhave Sakko 
DevÈnamindo MÈtaliÑ sa~gÈhakaÑ Èmantesi “yojehi samma MÈtali 
sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ uyyÈnabh|miÑ gacchÈma subh|miÑ 
dassanÈyÈ”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho bhikkhave MÈtali sa~gÈhako 
Sakkassa DevÈnamindassa 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒjaliko (I), paÒjaliÑ katvÈ (Ka) 
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paÔissutvÈ sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ yojetvÈ Sakkassa DevÈnamindassa 
paÔivedesi “yutto kho te mÈrisa sahassayutto ÈjaÒÒaratho, yassa dÈni kÈlaÑ 
maÒÒasÊ”ti. Atha kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo VejayantapÈsÈdÈ 
orohanto aÒjaliÑ katvÈ sudaÑ BhagavantaÑ namassati. Atha kho bhikkhave 
MÈtali sa~gÈhako SakkaÑ DevÈnamindaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “YaÑ hi devÈ manussÈ ca, taÑ namassanti VÈsava. 
   Atha ko nÈma so yakkho, yaÑ tvaÑ Sakka namassasÊ”ti. 

   Yo idha SammÈsambuddho, asmiÑ loke sadevake. 
   AnomanÈmaÑ SatthÈraÑ, taÑ namassÈmi MÈtali. 

   YesaÑ rÈgo ca doso ca, avijjÈ ca virÈjitÈ. 
   KhÊÓÈsavÈ arahanto, te namassÈmi MÈtali. 

   Ye rÈgadosavinayÈ, avijjÈsamatikkamÈ. 
   SekkhÈ apacayÈrÈmÈ, appamattÈnusikkhare. 
   Te namassÈmi MÈtalÊti. 

   SeÔÔhÈ hi kira lokasmiÑ, ye tvaÑ Sakka namassasi. 
   Ahampi te namassÈmi, ye namassasi VÈsavÈti. 

   IdaÑ vatvÈna MaghavÈ, devarÈjÈ Sujampati. 
   BhagavantaÑ namassitvÈ, pamukho rathamÈruhÊti. 
 

10. SaÑghavandanÈsutta 

 266. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Tatra kho -pa- etadavoca–bh|tapubbaÑ 
bhikkhave Sakko DevÈnamindo MÈtaliÑ sa~gÈhakaÑ Èmantesi “yojehi 
samma MÈtali sahassayuttaÑ ÈjaÒÒarathaÑ uyyÈnabh|miÑ gacchÈma 
subh|miÑ dassanÈyÈ”ti. “EvaÑ bhaddantavÈ”ti kho bhikkhave MÈtali 
sa~gÈhako Sakkassa DevÈnamindassa paÔissutvÈ sahassayuttaÑ 
ÈjaÒÒarathaÑ yojetvÈ Sakkassa DevÈnamindassa paÔivedesi “yutto kho te 
mÈrisa sahassayutto ÈjaÒÒaratho, yassa dÈni kÈlaÑ maÒÒasÊ”ti. Atha kho  
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bhikkhave Sakko DevÈnamindo VejayantapÈsÈdÈ orohanto aÒjaliÑ katvÈ 
sudaÑ bhikkhusaÑghaÑ namassati. Atha kho bhikkhave MÈtali sa~gÈhako 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “TaÑ hi ete namasseyyuÑ, p|tidehasayÈ narÈ. 
   NimuggÈ kuÓapamhete, khuppipÈsasamappitÈ. 

   KiÑ nu tesaÑ pihayasi, anÈgÈrÈna vÈsava. 
   ŒcÈraÑ isinaÑ br|hi, taÑ suÓoma vaco tavÈ”ti. 

   EtaÑ tesaÑ pihayÈmi, anÈgÈrÈna MÈtali. 
   YamhÈ gÈmÈ pakkamanti, anapekkhÈ vajanti te. 

   Na tesaÑ koÔÔhe openti, na kumbhi1 na kaÄopiyaÑ2. 
   ParaniÔÔhitamesÈnÈ3, tena yÈpenti subbatÈ. 

   Sumantamantino dhÊrÈ, tuÓhÊbh|tÈ samaÒcarÈ. 
   DevÈ viruddhÈ asurehi, puthu maccÈ ca MÈtali. 

   AviruddhÈ viruddhesu, attadaÓÉesu nibbutÈ. 
   SÈdÈnesu anÈdÈnÈ, te namassÈmi MÈtalÊti. 

   SeÔÔhÈ hi kira lokasmiÑ, ye tvaÑ Sakka namassasi. 
   Ahampi te namassÈmi, ye namassasi VÈsavÈti. 

   IdaÑ vatvÈna MaghavÈ, devarÈjÈ Sujampati. 
   BhikkhusaÑghaÑ namassitvÈ, pamukho rathamÈruhÊti. 
 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DevÈ pana4 tayo vuttÈ, DaliddaÒca RÈmaÓeyyakaÑ. 
   YajamÈnaÒca VandanÈ, tayo SakkanamassanÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Na kumbhÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. KhaÄopiyaÑ (SÊ) 
 3. ParaniÔÔhitamesanÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 4. Vatapadena (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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3. Tatiyavagga 
 

1. ChetvÈsutta 

 267. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Atha kho Sakko DevÈnamindo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho Sakko DevÈnamindo BhagavantaÑ 
gÈthÈya ajjhabhÈsi– 

   “KiÑsu chetvÈ sukhaÑ seti, kiÑsu chetvÈ na socati. 
   Kissassu ekadhammassa, vadhaÑ rocesi GotamÈti. 

   KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ seti, kodhaÑ chetvÈ na socati. 
   Kodhassa visam|lassa, madhuraggassa vÈsava. 
   VadhaÑ ariyÈ pasaÑsanti, taÑ hi chetvÈ na socatÊ”ti. 
 

2. DubbaÓÓiyasutta 

 268. SÈvatthiyaÑ Jetavane. Tatra kho -pa- etadavoca–bh|tapubbaÑ 
bhikkhave aÒÒataro yakkho dubbaÓÓo okoÔimako Sakkassa DevÈnamindassa 
Èsane nisinno ahosi. Tatra sudaÑ bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ ujjhÈyanti 
khiyyanti vipÈcenti “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, ayaÑ yakkho 
dubbaÓÓo okoÔimako Sakkassa DevÈnamindassa Èsane nisinno”ti. YathÈ 
yathÈ kho bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti, tathÈ 
tathÈ so yakkho abhir|pataro ceva hoti dassanÊyataro ca pÈsÈdikataro ca. 

  Atha kho bhikkhave devÈ TÈvatiÑsÈ yena Sakko DevÈnamindo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ etadavocuÑ 
“idha te mÈrisa aÒÒataro yakkho dubbaÓÓo okoÔimako Sakkassa 
DevÈnamindassa Èsane nisinno. Tatra sudaÑ mÈrisa devÈ TÈvatiÑsÈ 
ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti ‘acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, 
ayaÑ yakkho dubbaÓÓo okoÔimako Sakkassa DevÈnamindassa Èsane 
nisinno’ti. YathÈ yathÈ kho mÈrisa devÈ ujjhÈyanti khiyyanti vipÈcenti, tathÈ 
tathÈ so yakkho abhir|pataro ceva hoti 
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dassanÊyataro ca pÈsÈdikataro cÈti. So hi nuna mÈrisa kodhabhakkho yakkho 
bhavissatÊ”ti. 

 Atha kho bhikkhave Sakko DevÈnamindo yena so kodhabhakkho 
yakkho tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
dakkhiÓajÈÓumaÓÉalaÑ pathaviyaÑ nihantvÈ yena so kodhabhakkho yakkho 
tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ tikkhattuÑ nÈmaÑ sÈveti “sakkohaÑ mÈrisa 
DevÈnamindo, SakkohaÑ mÈrisa DevÈnamindo”ti. YathÈ yathÈ kho 
bhikkhave Sakko DevÈnamindo nÈmaÑ sÈvesi, tathÈ tathÈ so yakkho 
dubbaÓÓataro ceva ahosi okoÔimakataro ca. DubbaÓÓataro ceva hutvÈ 
okoÔimakataro ca tatthevantaradhÈyÊti. Atha kho bhikkhave Sakko 
DevÈnamindo sake Èsane nisÊditvÈ deve TÈvatiÑse anunayamÈno tÈyaÑ 
velÈyaÑ imÈ gÈthÈyo abhÈsi– 

   “Na s|pahatacittomhi, nÈvattena suvÈnayo. 
   Na vo cirÈhaÑ kujjhÈmi, kodho mayi nÈvatiÔÔhati. 

   KuddhÈhaÑ na pharusaÑ br|mi, na ca dhammÈni kittaye. 
   SanniggaÓhÈmi attÈnaÑ, sampassaÑ atthamattano”ti. 
 

3. SambarimÈyÈsutta 

 269. SÈvatthiyaÑ -pa- BhagavÈ etadavoca–bh|tapubbaÑ bhikkhave 
Vepacitti asurindo ÈbÈdhiko ahosi dukkhito bÈÄhagilÈno, atha kho bhikkhave 
Sakko DevÈnamindo yena Vepacitti asurindo tenupasa~kami 
gilÈnapucchako. AddasÈ kho bhikkhave Vepacitti asurindo SakkaÑ 
DevÈnamindaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna SakkaÑ DevÈnamindaÑ 
etadavoca “tikiccha maÑ DevÈnamindÈ”ti. VÈcehi maÑ Vepacitti 
sambarimÈyanti. Na tÈvÈhaÑ vÈcemi, yÈvÈhaÑ mÈrisa asure paÔipucchÈmÊti. 
Atha kho bhikkhave Vepacitti asurindo asure paÔipucchi “vÈcemahaÑ 
mÈrisÈ SakkaÑ DevÈnamindaÑ sambarimÈyan”ti. MÈ kho tvaÑ mÈrisa 
vÈcesi SakkaÑ DevÈnamindaÑ sambarimÈyanti. Atha kho bhikkhave 
Vepacitti asurindo SakkaÑ DevÈnamindaÑ gÈthÈya ajjhabhÈsi– 
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   “MÈyÈvÊ MaghavÈ Sakka, devarÈja Sujampati. 
   Upeti nirayaÑ ghoraÑ, sambarova sataÑ saman”ti. 
 

4. Accayasutta 

 270. SÈvatthiyaÑ -pa- ÈrÈme. Tena kho pana samayena dve bhikkh| 
sampayojesuÑ, tatreko bhikkhu accasarÈ. Atha kho so bhikkhu tassa 
bhikkhuno santike accayaÑ accayato deseti, so bhikkhu nappaÔiggaÓhÈti. 
Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante dve bhikkh| 
sampayojesuÑ, tatreko bhikkhu accasarÈ. Atha kho so bhante bhikkhu tassa 
bhikkhuno santike accayaÑ accayato deseti, so bhikkhu nappaÔiggaÓhÈtÊ”ti. 

 Dveme bhikkhave bÈlÈ, yo ca accayaÑ accayato na passati, yo ca 
accayaÑ desentassa yathÈdhammaÑ nappaÔiggaÓhÈti. Ime kho bhikkhave 
dve bÈlÈ. Dveme bhikkhave paÓÉitÈ, yo ca accayaÑ accayato passati, yo ca 
accayaÑ desentassa yathÈdhammaÑ paÔiggaÓhÈti. Ime kho bhikkhave dve 
paÓÉitÈ. 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave Sakko DevÈnamindo SudhammÈyaÑ 
sabhÈyaÑ deve TÈvatiÑse anunayamÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 

   “Kodho vo vasamÈyÈtu, mÈ ca mittehi vo jarÈ. 
   AgarahiyaÑ mÈ garahittha, mÈ ca bhÈsittha pesuÓaÑ. 
   Atha pÈpajanaÑ kodho, pabbatovÈbhimaddatÊ”ti. 
 

5. Akkodhasutta 

 271. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| -pa- BhagavÈ 
etadavoca–bh|tapubbaÑ bhikkhave Sakko DevÈnamindo SudhammÈyaÑ 
sabhÈyaÑ deve TÈvatiÑse anunayamÈno tÈyaÑ velÈyaÑ imaÑ gÈthaÑ 
abhÈsi– 
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   “MÈ vo kodho ajjhabhavi, mÈ ca kujjhittha kujjhataÑ. 
   Akkodho avihiÑsÈ ca, ariyesu ca paÔipadÈ1. 
   Atha pÈpajanaÑ kodho, pabbatovÈbhimaddatÊ”ti. 
 

Tatiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   ChetvÈ DubbaÓÓiya MÈyÈ, Accayena Akodhano. 
   DesitaÑ BuddhaseÔÔhena, idaÑ hi SakkapaÒcakanti. 

 
 

SakkasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

SagÈthÈvaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DevatÈ Devaputto ca, RÈjÈ MÈro ca BhikkhunÊ. 
   BrahmÈ BrÈhmaÓa Va~gÊso, Vanayakkhena VÈsavoti. 

 
 

SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄi niÔÔhitÈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. VasatÊ sadÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)

 



  

 
SaÑyuttanikÈya 

 

NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄi 
_____ 

 
Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 

 
 

1. NidÈnasaÑyutta 
 

1. Buddhavagga 
 

1. PaÔiccasamuppÈdasutta 

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca “paÔiccasamuppÈdaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave paÔiccasamuppÈdo. AvijjÈpaccayÈ bhikkhave 
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, 
nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ 
vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ 
bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
paÔiccasamuppÈdo.
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 AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ 
viÒÒÈÓanirodho, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho, saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho, phassanirodhÈ 
vedanÈnirodho, vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, 
upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. Idamavoca BhagavÈ. 
AttamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandunti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Vibha~gasutta 

 2. SÈvatthiyaÑ viharati -pa-. PaÔiccasamuppÈdaÑ vo bhikkhave 
desessÈmi vibhajissÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave paÔiccasamuppÈdo. AvijjÈpaccayÈ bhikkhave 
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, 
nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso, phassapaccayÈ 
vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ 
bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 KatamaÒca bhikkhave jarÈmaraÓaÑ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi 
tamhi sattanikÈye jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno 
saÑhÈni indriyÈnaÑ paripÈko, ayaÑ vuccati jarÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
tamhÈ tamhÈ sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu 
maraÓaÑ kÈlakiriyÈ khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo (  )1, idaÑ 
vuccati maraÓaÑ. Iti ayaÒca jarÈ idaÒca maraÓaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave 
jarÈmaraÓaÑ. 

 KatamÈ ca bhikkhave jÈti. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi tamhi 
sattanikÈye jÈti saÒjÈti okkanti abhinibbatti khandhÈnaÑ pÈtubhÈvo 
ÈyatanÈnaÑ paÔilÈbho, ayaÑ vuccati bhikkhave jÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. (JÊvitindriyassa upacchedo) (SyÈ, KaÑ) evamuparipi, AÔÔhakathÈyaÑ pana na dissati.

 



 1. NidÈnasaÑyutta 245 

 Katamo ca bhikkhave bhavo. Tayome bhikkhave bhavÈ, kÈmabhavo 
r|pabhavo ar|pabhavo, ayaÑ vuccati bhikkhave bhavo. 

 KatamaÒca bhikkhave upÈdÈnaÑ. CattÈrimÈni bhikkhave upÈdÈnÈni, 
kÈmupÈdÈnaÑ diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ, idaÑ 
vuccati bhikkhave upÈdÈnaÑ. 

 KatamÈ ca bhikkhave taÓhÈ. Chayime bhikkhave taÓhÈkÈyÈ, r|pataÓhÈ 
saddataÓhÈ gandhataÓhÈ rasataÓhÈ phoÔÔhabbataÓhÈ dhammataÓhÈ, ayaÑ 
vuccati bhikkhave taÓhÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave vedanÈ. Chayime bhikkhave vedanÈkÈyÈ, 
cakkhusamphassajÈ vedanÈ sotasamphassajÈ vedanÈ ghÈnasamphassajÈ 
vedanÈ jivhÈsamphassajÈ vedanÈ kÈyasamphassajÈ vedanÈ manosamphassajÈ 
vedanÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave vedanÈ. 

 Katamo ca bhikkhave phasso. Chayime bhikkhave phassakÈyÈ, 
cakkhusamphasso sotasamphasso ghÈnasamphasso jivhÈsamphasso 
kÈyasamphasso manosamphasso, ayaÑ vuccati bhikkhave phasso. 

 KatamaÒca bhikkhave saÄÈyatanaÑ. CakkhÈyatanaÑ sotÈyatanaÑ 
ghÈnÈyatanaÑ jivhÈyatanaÑ kÈyÈyatanaÑ manÈyatanaÑ, idaÑ vuccati 
bhikkhave saÄÈyatanaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave nÈmar|paÑ. VedanÈ saÒÒÈ cetanÈ phasso 
manasikÈro, idaÑ vuccati nÈmaÑ. CattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|paÑ, idaÑ vuccati r|paÑ. Iti idaÒca nÈmaÑ 
idaÒca r|paÑ, idaÑ vuccati bhikkhave nÈmar|paÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. Chayime bhikkhave viÒÒÈÓakÈyÈ, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ ghÈnaviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ 
kÈyaviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. 

 Katame ca bhikkhave sa~khÈrÈ. Tayome bhikkhave sa~khÈrÈ, 
kÈyasa~khÈro vacÊsa~khÈro cittasa~khÈro, ime vuccanti bhikkhave sa~khÈrÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave avijjÈ. YaÑ kho bhikkhave dukkhe aÒÒÈÓaÑ 
dukkhasamudaye aÒÒÈÓaÑ dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya aÒÒÈÓaÑ, ayaÑ vuccati bhikkhave avijjÈ. 
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 Iti kho bhikkhave avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ 
-pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
AvijjÈyatveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodho 
viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hotÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÔipadÈsutta 

 3. SÈvatthiyaÑ viharati -pa-. MicchÈpaÔipadaÒca vo bhikkhave 
desessÈmi sammÈpaÔipadaÒca, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 KatamÈ ca bhikkhave micchÈpaÔipadÈ. AvijjÈpaccayÈ bhikkhave 
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti, ayaÑ vuccati bhikkhave 
micchÈpaÔipadÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave sammÈpaÔipadÈ. AvijjÈya tveva 
asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti, ayaÑ vuccati 
bhikkhave sammÈpaÔipadÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. VipassÊsutta 

 4. SÈvatthiyaÑ viharati -pa-. Vipassissa bhikkhave Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa pubbeva sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi “kicchaÑ vatÈyaÑ loko Èpanno jÈyati ca 
jÊyati ca mÊyati ca cavati ca upapajjati ca, atha ca panimassa dukkhassa 
nissaraÓaÑ nappajÈnÈti jarÈmaraÓassa. KudÈssu nÈma imassa dukkhassa 
nissaraÓaÑ paÒÒÈyissati jarÈmaraÓassÈ”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 
sati jarÈmaraÓaÑ hoti, kiÑpaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. Atha kho bhikkhave 
Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “jÈtiyÈ 
kho sati jarÈmaraÓaÑ hoti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. 
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 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati jÈti hoti, kiÑpaccayÈ jÈtÊ”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa 

bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “bhave kho sati 

jÈti hoti, bhavapaccayÈ jÈtÊ”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati bhavo hoti, kiÑpaccayÈ bhavo”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa 

bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “upÈdÈne kho 

sati bhavo hoti, upÈdÈnapaccayÈ bhavo”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati upÈdÈnaÑ hoti, kiÑpaccayÈ upÈdÈnan”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo 

“taÓhÈya kho sati upÈdÈnaÑ hoti, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnan”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati taÓhÈ hoti, kiÑpaccayÈ taÓhÈ”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa 

bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “vedanÈya kho 

sati taÓhÈ hoti, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati vedanÈ hoti, kiÑpaccayÈ vedanÈ”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa 

bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “phasse kho sati 

vedanÈ hoti, phassapaccayÈ vedanÈ”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati phasso hoti, kiÑpaccayÈ phasso”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa 

bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “saÄÈyatane kho 

sati phasso hoti, saÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti. 
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 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati saÄÈyatanaÑ hoti, kiÑpaccayÈ saÄÈyatanan”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo 

“nÈmar|pe kho sati saÄÈyatanaÑ hoti, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati nÈmar|paÑ hoti, kiÑpaccayÈ nÈmar|pan”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo 

“viÒÒÈÓe kho sati nÈmar|paÑ hoti, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati viÒÒÈÓaÑ hoti, kiÑpaccayÈ viÒÒÈÓan”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa 

bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “sa~khÈresu kho 

sati viÒÒÈÓaÑ hoti, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓan”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

sati sa~khÈrÈ honti, kiÑpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. Atha kho bhikkhave Vipassissa 

bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “avijjÈya kho sati 

sa~khÈrÈ honti, avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. 

 Iti hidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- 

evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. “Samudayo 

samudayo”ti kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu 

dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, 

Èloko udapÈdi. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

asati jarÈmaraÓaÑ na hoti, kissa nirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. Atha kho 

bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 

abhisamayo “jÈtiyÈ kho asati jarÈmaraÓaÑ na hoti, jÈtinirodhÈ 

jarÈmaraÓanirodho”ti. 
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 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

asati jÈti na hoti, kissa nirodhÈ jÈtinirodho”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo 

“bhave kho asati jÈti na hoti, bhavanirodhÈ jÈtinirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

asati bhavo na hoti, kissa nirodhÈ bhavanirodho”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo 

“upÈdÈne kho asati bhavo na hoti, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

asati upÈdÈnaÑ na hoti, kissa nirodhÈ upÈdÈnanirodho”ti. Atha kho 

bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 

abhisamayo “taÓhÈya kho asati upÈdÈnaÑ na hoti, taÓhÈnirodhÈ 

upÈdÈnanirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

asati taÓhÈ na hoti, kissa nirodhÈ taÓhÈnirodho”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo 

“vedanÈya kho asati taÓhÈ na hoti, vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

asati vedanÈ na hoti, kissa nirodhÈ vedanÈnirodho”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo 

“phasse kho asati vedanÈ na hoti, phassanirodhÈ vedanÈnirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 

asati phasso na hoti, kissa nirodhÈ phassanirodho”ti. Atha kho bhikkhave 

Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ 
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ahu paÒÒÈya abhisamayo “saÄÈyatane kho asati phasso na hoti, 
saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 
asati saÄÈyatanaÑ na hoti, kissa nirodhÈ saÄÈyatananirodho”ti. Atha kho 
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 
abhisamayo “nÈmar|pe kho asati saÄÈyatanaÑ na hoti, nÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 
asati nÈmar|paÑ na hoti, kissa nirodhÈ nÈmar|panirodho”ti. Atha kho 
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 
abhisamayo “viÒÒÈÓe kho asati nÈmar|paÑ na hoti, viÒÒÈÓanirodhÈ 
nÈmar|panirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 
asati viÒÒÈÓaÑ na hoti, kissa nirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti. Atha kho 
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 
abhisamayo “sa~khÈresu kho asati viÒÒÈÓaÑ na hoti, sa~khÈranirodhÈ 
viÒÒÈÓanirodho”ti. 

 Atha kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa etadahosi “kimhi nu kho 
asati sa~khÈrÈ na honti, kissa nirodhÈ sa~khÈranirodho”ti. Atha kho 
bhikkhave Vipassissa bodhisattassa yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 
abhisamayo “avijjÈya kho asati sa~khÈrÈ na honti, avijjÈnirodhÈ 
sa~khÈranirodho”ti. 

 Iti hidaÑ avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ 
viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hotÊti. “Nirodho nirodho”ti kho bhikkhave Vipassissa bodhisattassa pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdÊti.  . CatutthaÑ. 

(Sattannampi BuddhÈnaÑ evaÑ vitthÈretabbo.) 
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5. SikhÊsutta 

 5. Sikhissa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa -pa-. 
 

6. Vessabh|sutta 

 6. Vessabhussa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa 
-pa-. 
 

7. Kakusandhasutta 

 7. Kakusandhassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa 
-pa-.  
 

8. KoÓÈgamanasutta 

 8. KoÓÈgamanassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa 
-pa-.  
 

9. Kassapasutta 

 9. Kassapassa bhikkhave Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa -pa-. 
 

10. Gotamasutta 

 10. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi “kicchaÑ vatÈyaÑ loko Èpanno jÈyati ca 
jÊyati ca mÊyati ca cavati ca upapajjati ca, atha ca panimassa dukkhassa 
nissaraÓaÑ nappajÈnÈti jarÈmaraÓassa. KudÈssu nÈma imassa dukkhassa 
nissaraÓaÑ paÒÒÈyissati jarÈmaraÓassÈ”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho sati jarÈmaraÓaÑ 
hoti, kiÑpaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave yoniso 
manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “jÈtiyÈ kho sati jarÈmaraÓaÑ hoti, 
jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho sati jÈti hoti -pa- 
bhavo. UpÈdÈnaÑ. TaÓhÈ. VedanÈ. Phasso. SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈrÈ honti, kiÑpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. Tassa mayhaÑ  
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bhikkhave yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “avijjÈya kho sati 
sa~khÈrÈ honti, avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. 

 Iti hidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. “Samudayo 
samudayo”ti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ 
udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho asati jarÈmaraÓaÑ 
na hoti, kissa nirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “jÈtiyÈ kho asati jarÈmaraÓaÑ 
na hoti, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho asati jÈti na hoti 
-pa- bhavo. UpÈdÈnaÑ. TaÓhÈ. VedanÈ. Phasso. SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈrÈ na honti, kissa nirodhÈ sa~khÈranirodho”ti. Tassa 
mayhaÑ bhikkhave yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “avijjÈya 
kho asati sa~khÈrÈ na honti, avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti. 

 Iti hidaÑ avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ 
viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 
“Nirodho nirodho”ti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdÊti.  . DasamaÑ. 
 

Buddhavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

     DesanÈ Vibha~gapaÔipadÈ ca, 
     VipassÊ SikhÊ ca Vessabh|. 
     Kakusandho KoÓÈgamano Kassapo, 
     MahÈsakyamuni ca Gotamoti. 
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2. ŒhÈravagga 
 

1. ŒhÈrasutta 

 11. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. CattÈrome bhikkhave ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ 
sattÈnaÑ ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. Katame cattÈro. 
KabaÄÊkÈro1 ÈhÈro oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ, phasso dutiyo, manosaÒcetanÈ 
tatiyÈ, viÒÒÈÓaÑ catutthaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ 
sattÈnaÑ ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. 

 Ime bhikkhave cattÈro ÈhÈrÈ kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ 
kiÑpabhavÈ. Ime cattÈro ÈhÈrÈ taÓhÈnidÈnÈ taÓhÈsamudayÈ taÓhÈjÈtikÈ 
taÓhÈpabhavÈ. TaÓhÈ cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ 
kiÑpabhavÈ. TaÓhÈ vedanÈnidÈnÈ vedanÈsamudayÈ vedanÈjÈtikÈ 
vedanÈpabhavÈ. VedanÈ cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ 
kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. VedanÈ phassanidÈnÈ phassasamudayÈ phassajÈtikÈ 
phassapabhavÈ. Phasso cÈyaÑ bhikkhave kiÑnidÈno kiÑsamudayo 
kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. Phasso saÄÈyatananidÈno saÄÈyatanasamudayo 
saÄÈyatanajÈtiko saÄÈyatanapabhavo. SaÄÈyatanaÒcidaÑ bhikkhave 
kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. SaÄÈyatanaÑ 
nÈmar|panidÈnaÑ nÈmar|pasamudayaÑ nÈmar|pajÈtikaÑ 
nÈmar|papabhavaÑ. NÈmar|paÒcidaÑ bhikkhave kiÑnidÈnaÑ 
kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. NÈmar|paÑ viÒÒÈÓanidÈnaÑ 
viÒÒÈÓasamudayaÑ viÒÒÈÓajÈtikaÑ viÒÒÈÓapabhavaÑ. ViÒÒÈÓaÒcidaÑ 
bhikkhave kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavaÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ sa~khÈranidÈnaÑ sa~khÈrasamudayaÑ sa~khÈrajÈtikaÑ 
sa~khÈrapabhavaÑ. Sa~khÈrÈ cime bhikkhave kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ 
kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ. Sa~khÈrÈ avijjÈnidÈnÈ avijjÈsamudayÈ avijjÈjÈtikÈ 
avijjÈpabhavÈ. 

 Iti kho bhikkhave avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ 
-pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya 
tveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. KabaÄiÑkÈro (SÊ, I), kavaÄÊkÈro (SyÈ, KaÑ) 
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viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. MoÄiyaphaggunasutta 

 12. SÈvatthiyaÑ viharati. CattÈrome bhikkhave ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ 
sattÈnaÑ ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. Katame cattÈro. KabaÄÊkÈro 
ÈhÈro oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ, phasso dutiyo, manosaÒcetanÈ tatiyÈ, 
viÒÒÈÓaÑ catutthaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ 
sattÈnaÑ ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈyÈti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ MoÄiyaphagguno BhagavantaÑ etadavoca “ko nu 
kho bhante viÒÒÈÓÈhÈraÑ ÈhÈretÊ”ti. “No kallo paÒho”ti BhagavÈ avoca, 
“ÈhÈretÊ”ti ahaÑ na vadÈmi. “ŒhÈretÊ”ti cÈhaÑ vadeyyaÑ, tatrassa kallo 
paÒho “ko nu kho bhante ÈhÈretÊ”ti. EvaÒcÈhaÑ na vadÈmi, evaÑ maÑ 
avadantaÑ yo evaÑ puccheyya “kissa nu kho bhante viÒÒÈÓÈhÈro”ti. Esa 
kallo paÒho, tatra kallaÑ veyyÈkaraÓaÑ “viÒÒÈÓÈhÈro ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbattiyÈ paccayo, tasmiÑ bh|te sati saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti. 

 Ko nu kho bhante phusatÊti. “No kallo paÒho”ti BhagavÈ avoca, 
“phusatÊ”ti ahaÑ na vadÈmi. “PhusatÊ”ti cÈhaÑ vadeyyaÑ, tatrassa kallo 
paÒho “ko nu kho bhante phusatÊ”ti. EvaÒcÈhaÑ na vadÈmi, evaÑ maÑ 
avadantaÑ yo evaÑ puccheyya “kiÑ paccayÈ nu kho bhante phasso”ti. Esa 
kallo paÒho, tatra kallaÑ veyyÈkaraÓaÑ saÄÈyatanapaccayÈ phasso, 
phassapaccayÈ vedanÈ”ti. 

 Ko nu kho bhante vedayatÊti1. “No kallo paÒho”ti BhagavÈ avoca, 
“vedayatÊ”ti ahaÑ na vadÈmi. “VedayatÊ”ti cÈhaÑ vadeyyaÑ, tatrassa kallo 
paÒho “ko nu kho bhante vedayatÊ”ti. EvaÒcÈhaÑ na vadÈmi, evaÑ maÑ 
avadantaÑ yo evaÑ puccheyya “kiÑ paccayÈ nu kho bhante vedanÈ”ti. Esa 
kallo paÒho, tatra kallaÑ veyyÈkaraÓaÑ “phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti. 
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 Ko nu kho bhante tasatÊti1. “No kallo paÒho”ti BhagavÈ avoca, 
“tasatÊ”ti ahaÑ na vadÈmi. “TasatÊ”ti cÈhaÑ vadeyyaÑ, tatrassa kallo paÒho 
“ko nu kho bhante tasatÊ”ti. EvaÒcÈhaÑ na vadÈmi, evaÑ maÑ avadantaÑ 
yo evaÑ puccheyya “kiÑpaccayÈ nu kho bhante taÓhÈ”ti. Esa kallo paÒho, 
tatra kallaÑ veyyÈkaraÓaÑ “vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnan”ti. 

 Ko nu kho bhante upÈdiyatÊti. “No kallo paÒho”ti BhagavÈ avoca, 
“upÈdiyatÊ”ti ahaÑ na vadÈmi. “UpÈdiyatÊ”ti cÈhaÑ vadeyyaÑ, tatrassa 
kallo paÒho “ko nu kho bhante upÈdiyatÊ”ti. EvaÒcÈhaÑ na vadÈmi, evaÑ 
maÑ avadantaÑ yo evaÑ puccheyya “kiÑ paccayÈ nu kho bhante 
upÈdÈnan”ti. Esa kallo paÒho, tatra kallaÑ veyyÈkaraÓaÑ “taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo”ti -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 ChandaÑ tveva phagguna phassÈyatanÈnaÑ asesavirÈganirodhÈ 
phassanirodho, phassanirodhÈ vedanÈnirodho, vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, 
taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ 
jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
nirujjhanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. SamaÓabrÈhmaÓasutta 

 13. SÈvatthiyaÑ viharati. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
jarÈmaraÓaÑ nappajÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ nappajÈnanti, 
jarÈmaraÓanirodhaÑ nappajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
nappajÈnanti. JÈtiÑ -pa-. BhavaÑ. UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. 
AÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre nappajÈnanti, 
sa~khÈrasamudayaÑ nappajÈnanti, sa~khÈranirodhaÑ nappajÈnanti, 
sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Na me te bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ 
brÈhmaÓasammatÈ, na ca pana te Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ 
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brahmaÒÒatthaÑ1 vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ 
pajÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ pajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhaÑ pajÈnanti, 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. JÈtiÑ -pa-. BhavaÑ. 
UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre pajÈnanti, sa~khÈrasamudayaÑ pajÈnanti, 
sa~khÈranirodhaÑ pajÈnanti, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. 
Te kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva 
samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto 
sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 14. SÈvatthiyaÑ viharati. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
ime dhamme nappajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ samudayaÑ nappajÈnanti, 
imesaÑ dhammÈnaÑ nirodhaÑ nappajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ 
nirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Katame dhamme nappajÈnanti, 
katamesaÑ dhammÈnaÑ samudayaÑ nappajÈnanti, katamesaÑ dhammÈnaÑ 
nirodhaÑ nappajÈnanti, katamesaÑ dhammÈnaÑ nirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ nappajÈnanti. 

 JarÈmaraÓaÑ nappajÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ nappajÈnanti, 
jarÈmaraÓanirodhaÑ nappajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
nappajÈnanti. JÈtiÑ -pa-. BhavaÑ. UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. 
SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre nappajÈnanti, 
sa~khÈrasamudayaÑ nappajÈnanti, sa~khÈranirodhaÑ nappajÈnanti, 
sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Ime dhamme 
nappajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ samudayaÑ nappajÈnanti, imesaÑ 
dhammÈnaÑ nirodhaÑ nappajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ nirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ nappajÈnanti. Na me te bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca 
pana te Èyasmanto samaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. 
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 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ ime dhamme 
pajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ samudayaÑ pajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ 
nirodhaÑ pajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ nirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
pajÈnanti. Katame dhamme pajÈnanti, katamesaÑ dhammÈnaÑ samudayaÑ 
pajÈnanti, katamesaÑ dhammÈnaÑ nirodhaÑ pajÈnanti, katamesaÑ 
dhammÈnaÑ nirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. 

 JarÈmaraÓaÑ pajÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ pajÈnanti, 
jarÈmaraÓanirodhaÑ pajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
pajÈnanti. JÈtiÑ -pa-. BhavaÑ. UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. 
SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre pajÈnanti, 
sa~khÈrasamudayaÑ pajÈnanti, sa~khÈranirodhaÑ pajÈnanti, 
sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. Ime dhamme pajÈnanti, 
imesaÑ dhammÈnaÑ samudayaÑ pajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ nirodhaÑ 
pajÈnanti, imesaÑ dhammÈnaÑ nirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. Te 
kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, 
brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca 
brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharantÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. KaccÈnagottasutta 

 15. SÈvatthiyaÑ giharati. Atha kho ÈyasmÈ KaccÈnagotto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ KaccÈnagotto BhagavantaÑ etadavoca 
“sammÈdiÔÔhi sammÈdiÔÔhÊti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
sammÈdiÔÔhi hotÊ”ti. 

 Dvayanissito khvÈyaÑ KaccÈna loko yebhuyyena atthitaÒceva 
natthitaÒca. LokasamudayaÑ kho KaccÈna yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
passato yÈ loke natthitÈ, sÈ na hoti. LokanirodhaÑ kho KaccÈna 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato yÈ loke atthitÈ, sÈ na hoti. 
UpayupÈdÈnÈbhinivesavinibandho1 khvÈyaÑ KaccÈna loko yebhuyyena, 
taÒcÈyaÑ upayupÈdÈnaÑ cetaso adhiÔÔhÈnaÑ abhinivesÈnusayaÑ na upeti na 
upÈdiyati nÈdhiÔÔhÈti “attÈ me”ti. “Dukkhameva 
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uppajjamÈnaÑ uppajjati, dukkhaÑ nirujjhamÈnaÑ nirujjhatÊ”ti na ka~khati 
na vicikicchati, aparapaccayÈ ÒÈÓamevassa ettha hoti. EttÈvatÈ kho KaccÈna 
sammÈdiÔÔhi hoti. 

 “SabbamatthÊ”ti kho KaccÈna ayameko anto, “sabbaÑ natthÊ”ti ayaÑ 
dutiyo anto, ete te KaccÈna ubho ante anupagamma majjhena TathÈgato 
dhammaÑ deseti–avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva 
asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dhammakathikasutta 

 16. SÈvatthiyaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“dhammakathiko dhammakathikoti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
dhammakathiko hotÊ”ti. 

 JarÈmaraÓassa ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ 
deseti, “dhammakathiko bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. JarÈmaraÓassa ce 
bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti, 
“dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. JarÈmaraÓassa 
ce bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈvimutto hoti, 
“diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. 

 JÈtiyÈ ce bhikkhu -pa-. Bhavassa ce bhikkhu. UpÈdÈnassa ce bhikkhu. 
TaÓhÈya ce bhikkhu. VedanÈya ce bhikkhu. Phassassa ce bhikkhu. 
SaÄÈyatanassa ce bhikkhu. NÈmar|passa ce bhikkhu. ViÒÒÈÓassa ce bhikkhu. 
Sa~khÈrÈnaÑ ce bhikkhu. AvijjÈya ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya dhammaÑ deseti, “dhammakathiko bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. 
AvijjÈya ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti, 
“dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. AvijjÈya ce 
bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈvimutto hoti, 
“diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Acelakassapasutta 

 17. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. AddasÈ kho acelo Kassapo 
BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ Ôhito kho acelo 
Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “puccheyyÈma mayaÑ bhavantaÑ 
GotamaÑ kaÒcideva1 desaÑ, sace no bhavaÑ Gotamo okÈsaÑ karoti 
paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈ”ti. 

 AkÈlo kho tÈva Kassapa paÒhassa, antaragharaÑ paviÔÔhamhÈti. 
Dutiyampi kho acelo Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “puccheyyÈma 
mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ kaÒcideva desaÑ, sace no bhavaÑ Gotamo 
okÈsaÑ karoti paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈ”ti. AkÈlo kho tÈva Kassapa 
paÒhassa, antaragharaÑ paviÔÔhamhÈti. Tatiyampi kho acelo Kassapo -pa- 
ÈntaragharaÑ paviÔÔhamhÈti. EvaÑ vutte acelo Kassapo BhagavantaÑ 
etadavoca “na kho pana mayaÑ bhavantaÑ GotamaÑ bahudeva 
pucchitukÈmÈ”ti. Puccha Kassapa yadÈka~khasÊti. 

 KiÑ nu kho bho Gotama sayaÑkataÑ dukkhanti. “MÈ hevaÑ 
KassapÈ”ti BhagavÈ avoca. KiÑ pana bho Gotama paraÑkataÑ dukkhanti. 
“MÈ hevaÑ KassapÈ”ti BhagavÈ avoca. KiÑ nu kho bho Gotama 
sayaÑkataÒca paraÑkataÒca dukkhanti. “MÈ hevaÑ KassapÈ”ti BhagavÈ 
avoca. KiÑ pana bho Gotama asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ dukkhanti. “MÈ hevaÑ KassapÈ”ti BhagavÈ avoca. 
KiÑ nu kho bho Gotama natthi dukkhanti. Na kho Kassapa natthi dukkhaÑ, 
atthi kho Kassapa dukkhanti. Tena hi bhavaÑ Gotamo dukkhaÑ na jÈnÈti na 
passatÊti. Na khvÈhaÑ Kassapa dukkhaÑ na jÈnÈmi na passÈmi, jÈnÈmi 
khvÈhaÑ Kassapa dukkhaÑ, passÈmi khvÈhaÑ Kassapa dukkhanti. 

 “KiÑ nu kho bho Gotama sayaÑkataÑ dukkhan”ti iti puÔÔho samÈno 
“mÈ hevaÑ KassapÈ”ti vadesi. “KiÑ pana bho Gotama paraÑkataÑ 
dukkhan”ti 
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iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ KassapÈ”ti vadesi. “KiÑ nu kho bho Gotama 
sayaÑkataÒca paraÑkataÒca dukkhan”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ 
KassapÈ”ti vadesi. “KiÑ pana bho Gotama asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ dukkhan”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ KassapÈ”ti 
vadesi. “KiÑ nu kho bho Gotama natthi dukkhan”ti iti puÔÔho samÈno “na 
kho Kassapa natthi dukkhaÑ, atthi kho Kassapa dukkhan”ti vadesi. “Tena hi 
bhavaÑ Gotamo dukkhaÑ na jÈnÈti na passatÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na 
khvÈhaÑ Kassapa dukkhaÑ na jÈnÈmi na passÈmi, jÈnÈmi khvÈhaÑ Kassapa 
dukkhaÑ, passÈmi khvÈhaÑ Kassapa dukkhan”ti vadesi. Œcikkhatu ca1 me 
bhante BhagavÈ dukkhaÑ, desetu ca1 me bhante BhagavÈ dukkhanti. 

 “So karoti so paÔisaÑvedayatÊ”ti2 kho Kassapa Èdito sato “sayaÑkataÑ 
dukkhan”ti iti vadaÑ sassataÑ etaÑ pareti. “AÒÒo karoti aÒÒo 
paÔisaÑvedayatÊ”ti kho Kassapa vedanÈbhitunnassa sato “paraÑkataÑ 
dukkhan”ti iti vadaÑ ucchedaÑ etaÑ pareti. Ete te Kassapa ubho ante 
anupagamma majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti–avijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ 
sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. 

 EvaÑ vutte acelo Kassapo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya 
-pa- ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti, evamevaÑ BhagavatÈ 
anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ 
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhante Bhagavato 
santike pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadan”ti. 

 Yo kho Kassapa aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ dhammavinaye Èka~khati 
pabbajjaÑ Èka~khati upasampadaÑ, so cattÈro mÈse parivasati, catunnaÑ 
mÈsÈnaÑ accayena3 ÈraddhacittÈ bhikkh|4 pabbÈjenti upasampÈdenti 
bhikkhubhÈvÈya. Api ca mayÈ puggalavemattatÈ viditÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ cakÈro SÊ-potthake natthi. 2. PaÔisaÑvediyatÊti (SÊ, I, Ka)  
 3. Accayena parivuÔÔhaparivÈsaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 4. Bhikkh| Èka~khamÈnÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 

 



 1. NidÈnasaÑyutta 261 

 Sace bhante aÒÒatitthiyapubbo imasmiÑ dhammavinaye Èka~khati 
pabbajjaÑ Èka~khati upasampadaÑ, cattÈro mÈse parivasati, catunnaÑ 
mÈsÈnaÑ accayena1 ÈraddhacittÈ bhikkh|2 pabbÈjenti upasampÈdenti 
bhikkhubhÈvÈya, ahaÑ cattÈri vassÈni parivasissÈmi, catunnaÑ vassÈnaÑ 
accayena1 ÈraddhacittÈ bhikkh| pabbÈjentu upasampÈdentu 
bhikkhubhÈvÈyÈti. 

 Alattha kho acelo Kassapo Bhagavato santike pabbajjaÑ, alattha 
upasampadaÑ, acir|pasampanno ca panÈyasmÈ Kassapo eko v|pakaÔÔho 
appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ 
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ Kassapo 
arahataÑ ahosÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Timbarukasutta 

 18. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho Timbaruko paribbÈjako yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Timbaruko paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho bho Gotama sayaÑkataÑ sukhadukkhanti. “MÈ hevaÑ 
TimbarukÈ”ti BhagavÈ avoca. KiÑ pana bho Gotama paraÑkataÑ 
sukhadukkhanti. “MÈ hevaÑ TimbarukÈ”ti BhagavÈ avoca. KiÑ nu kho bho 
Gotama sayaÑkataÒca paraÑkataÒca sukhadukkhanti. “MÈ hevaÑ 
TimbarukÈ”ti BhagavÈ avoca. KiÑ pana bho Gotama asayaÑkÈraÑ 
aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ sukhadukkhanti. “MÈ hevaÑ 
TimbarukÈ”ti BhagavÈ avoca. KiÑ nu kho bho Gotama natthi 
sukhadukkhanti. Na kho Timbaruka natthi sukhadukkhaÑ, atthi kho 
Timbaruka sukhadukkhanti. Tena hi bhavaÑ Gotamo sukhadukkhaÑ na 
jÈnÈti na passatÊti. Na khvÈhaÑ Timbaruka sukhadukkhaÑ na jÈnÈmi na 
passÈmi, jÈnÈmi khvÈhaÑ Timbaruka sukhadukkhaÑ passÈmi khvÈhaÑ 
Timbaruka sukhadukkhanti. 
______________________________________________________________ 
 1. Accayena parivuÔÔhaparivÈsaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
 2. Bhikkh| Èka~khamÈnÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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 “KiÑ nu kho bho Gotama sayaÑkataÑ sukhadukkhan”ti iti puÔÔho 
samÈno “mÈ hevaÑ TimbarukÈ”ti vadesi. “KiÑ pana bho Gotama 
paraÑkataÑ sukhadukkhan”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ TimbarukÈ”ti 
vadesi. “KiÑ nu kho bho Gotama sayaÑkataÒca paraÑkataÒca 
sukhadukkhan”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ TimbarukÈ”ti vadesi. “KiÑ 
pana bho Gotama asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ 
sukhadukkhan”ti iti puÔÔho samÈno “mÈ hevaÑ TimbarukÈ”ti vadesi. “KiÑ 
nu kho bho Gotama natthi sukhadukkhan”ti iti puÔÔho samÈno “na kho 
Timbaruka natthi sukhadukkhaÑ, atthi kho Timbaruka sukhadukkhan”ti 
vadesi. “Tena hi bhavaÑ Gotamo sukhadukkhaÑ na jÈnÈti na passatÊ”ti iti 
puÔÔho samÈno “na khvÈhaÑ Timbaruka sukhadukkhaÑ na jÈnÈmi na 
passÈmi, jÈnÈmi khvÈhaÑ Timbaruka sukhadukkhaÑ, passÈmi khvÈhaÑ 
Timbaruka sukhadukkhan”ti vadesi. Œcikkhatu ca me bhavaÑ Gotamo 
sukhadukkhaÑ, desetu ca me bhavaÑ Gotamo sukhadukkhanti. 

 “SÈ vedanÈ so vedayatÊ”ti kho Timbaruka Èdito sato “sayaÑkataÑ 
sukhadukkhan”ti evampÈhaÑ na vadÈmi. “AÒÒÈ vedanÈ aÒÒo vedayatÊ”ti 
kho Timbaruka vedanÈbhitunnassa sato “paraÑkataÑ sukhadukkhan”ti 
evampÈhaÑ na vadÈmi. Ete te Timbaruka ubho ante anupagamma majjhena 
TathÈgato dhammaÑ deseti–avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ 
viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ 
viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hotÊti. 

 EvaÑ vutte Timbaruko paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama -pa- esÈhaÑ bhavantaÑ GotamaÑ saraÓaÑ 
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. BÈlapaÓÉitasutta 

 19. SÈvatthiyaÑ viharati. AvijjÈnÊvaraÓassa bhikkhave bÈlassa taÓhÈya 
sampayuttassa evamayaÑ kÈyo samudÈgato. Iti ayaÒceva kÈyo bahiddhÈ ca 
nÈmar|paÑ, itthetaÑ dvayaÑ, dvayaÑ paÔicca phasso 
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saÄevÈyatanÈni1, yehi phuÔÔho bÈlo sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedayati etesaÑ 
vÈ aÒÒatarena. 

 AvijjÈnÊvaraÓassa bhikkhave paÓÉitassa taÓhÈya sampayuttassa 
evamayaÑ kÈyo samudÈgato. Iti ayaÒceva kÈyo bahiddhÈ ca nÈmar|paÑ, 
itthetaÑ dvayaÑ, dvayaÑ paÔicca phasso saÄevÈyatanÈni, yehi phuÔÔho 
paÓÉito sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedayati etesaÑ vÈ aÒÒatarena. 

 Tatra bhikkhave ko viseso ko adhippayÈso2 kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ 
paÓÉitassa bÈlenÈti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 

 Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 YÈya ca bhikkhave avijjÈya nivutassa bÈlassa yÈya ca taÓhÈya 
sampayuttassa ayaÑ kÈyo samudÈgato, sÈ ceva avijjÈ bÈlassa appahÊnÈ, sÈ 
ca taÓhÈ aparikkhÊÓÈ. TaÑ kissa hetu, na bhikkhave bÈlo acari 
brahmacariyaÑ sammÈ dukkhakkhayÈya. TasmÈ bÈlo kÈyassa bhedÈ 
kÈy|pago hoti, so kÈy|pago samÈno na parimuccati jÈtiyÈ jarÈmaraÓena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, “na parimuccati 
dukkhasmÈ”ti vadÈmi. 

 YÈya ca bhikkhave avijjÈya nivutassa paÓÉitassa yÈya ca taÓhÈya 
sampayuttassa ayaÑ kÈyo samudÈgato, sÈ ceva avijjÈ paÓÉitassa pahÊnÈ, sÈ 
ca taÓhÈ parikkhÊÓÈ. TaÑ kissa hetu, acari bhikkhave paÓÉito 
brahmacariyaÑ sammÈ dukkhakkhayÈya. TasmÈ paÓÉito kÈyassa bhedÈ na 
kÈy|pago hoti, so akÈy|pago samÈno parimuccati jÈtiyÈ jarÈmaraÓena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, “parimuccati 
dukkhasmÈ”ti vadÈmi. AyaÑ kho bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. SaÄÈyatanÈni (Ka) 
 2. AdhippÈyo (SÊ, I, Ka), adhippÈyaso (SyÈ, KaÑ), adhi + pa + yasu + Óa + si = 

adhippayÈso. 
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viseso ayaÑ adhippayÈso idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ paÓÉitassa bÈlena yadidaÑ 
brahmacariyavÈsoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Paccayasutta 

 20. SÈvatthiyaÑ viharati. PaÔiccasamuppÈdaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
paÔiccasamuppanne ca dhamme, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave paÔiccasamuppÈdo. JÈtipaccayÈ bhikkhave 
jarÈmaraÓaÑ, uppÈdÈ vÈ TathÈgatÈnaÑ anuppÈdÈ vÈ TathÈgatÈnaÑ ÔhitÈva 
sÈ dhÈtu dhammaÔÔhitatÈ dhammaniyÈmatÈ idappaccayatÈ, taÑ TathÈgato 
abhisambujjhati abhisameti, abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ Ècikkhati deseti 
paÒÒÈpeti paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti “passathÈ”ti cÈha. 
JÈtipaccayÈ bhikkhave jarÈmaraÓaÑ. 

 BhavapaccayÈ bhikkhave jÈti -pa-. UpÈdÈnapaccayÈ bhikkhave bhavo. 
TaÓhÈpaccayÈ bhikkhave upÈdÈnaÑ. VedanÈpaccayÈ bhikkhave taÓhÈ. 
PhassapaccayÈ bhikkhave vedanÈ. SaÄÈyatanapaccayÈ bhikkhave phasso. 
NÈmar|papaccayÈ bhikkhave saÄÈyatanaÑ. ViÒÒÈÓapaccayÈ bhikkhave 
nÈmar|paÑ. Sa~khÈrapaccayÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. AvijjÈpaccayÈ 
bhikkhave sa~khÈrÈ uppÈdÈ vÈ TathÈgatÈnaÑ anuppÈdÈ vÈ TathÈgatÈnaÑ 
ÔhitÈva sÈ dhÈtu dhammaÔÔhitatÈ dhammaniyÈmatÈ idappaccayatÈ, taÑ 
TathÈgato abhisambujjhati abhisameti, abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ 
Ècikkhati deseti paÒÒÈpeti paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti 
“passathÈ”ti cÈha. AvijjÈpaccayÈ bhikkhave sa~khÈrÈ. Iti kho bhikkhave yÈ 
tatra tathatÈ avitathatÈ anaÒÒathatÈ idappaccayatÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
paÔiccasamuppÈdo. 

 Katame ca bhikkhave paÔiccasamuppannÈ dhammÈ. JarÈmaraÓaÑ 
bhikkhave aniccaÑ sa~khataÑ paÔiccasamuppannaÑ khayadhammaÑ 
vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ nirodhadhammaÑ. JÈti bhikkhave aniccÈ 
sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ 
nirodhadhammÈ. Bhavo bhikkhave anicco sa~khato paÔiccasamuppanno 
khayadhammo vayadhammo virÈgadhammo nirodhadhammo. UpÈdÈnaÑ 
bhikkhave -pa-. TaÓhÈ bhikkhave. VedanÈ bhikkhave. Phasso bhikkhave. 
SaÄÈyatanaÑ bhikkhave. NÈmar|paÑ bhikkhave. 
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viÒÒÈÓaÑ bhikkhave. Sa~khÈrÈ bhikkhave. AvijjÈ bhikkhave aniccÈ 
sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ 
nirodhadhammÈ. Ime vuccanti bhikkhave paÔiccasamuppannÈ dhammÈ. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa ayaÒca paÔiccasamuppÈdo ime ca 
paÔiccasamuppannÈ dhammÈ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈ honti, 
so vata pubbantaÑ vÈ paÔidhÈvissati “ahosiÑ nu kho ahaÑ1 
atÊtamaddhÈnaÑ, nanu kho ahosiÑ atÊtamaddhÈnaÑ, kiÑ nu kho ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnaÑ, kathaÑ nu kho ahosiÑ atÊtamaddhÈnaÑ, kiÑ hutvÈ kiÑ 
ahosiÑ nu kho ahaÑ atÊtamaddhÈnan”ti. AparantaÑ vÈ upadhÈvissati2 
“bhavissÈmi nu kho ahaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, nanu kho bhavissÈmi 
anÈgatamaddhÈnaÑ, kiÑ nu kho bhavissÈmi anÈgatamaddhÈnaÑ, kathaÑ nu 
kho bhavissÈmi anÈgatamaddhÈnaÑ, kiÑ hutvÈ kiÑ bhavissÈmi nu kho 
ahaÑ anÈgatamaddhÈnan”ti. Etarahi vÈ paccuppannaÑ addhÈnaÑ ajjhattaÑ 
kathaÑkathÊ bhavissati “ahaÑ nu khosmi, no nu khosmi, kiÑ nu khosmi, 
kathaÑ nu khosmi, ayaÑ nu kho satto kuto Ègato, so kuhiÑ gamissatÊ”ti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi bhikkhave ariyasÈvakassa 
ayaÒca paÔiccasamuppÈdo ime ca paÔiccasamuppannÈ dhammÈ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya sudiÔÔhÈti.  . DasamaÑ. 
 

ŒhÈravaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   ŒhÈraÑ Phagguno ceva, dve ca SamaÓabrÈhmaÓÈ. 
   KaccÈnagotta DhammakathikaÑ, AcelaÑ Timbarukena ca. 
   BÈlapaÓÉitato ceva, dasamo Paccayena cÈti. 

_____ 
 

3. Dasabalavagga 
 

1. Dasabalasutta 

 21. SÈvatthiyaÑ viharati. DasabalasamannÈgato bhikkhave TathÈgato 
cat|hi ca vesÈrajjehi samannÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti,  
______________________________________________________________ 
 1. Nu khvÈhaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. ApadhÈvissati (Ka) 

 



 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄi 266  

parisÈsu sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti–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, iti imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati, 
imasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhati, yadidaÑ 
avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva 
asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiyadasabalasutta 

 22. SÈvatthiyaÑ viharati. DasabalasamannÈgato bhikkhave TathÈgato 
cat|hi ca vesÈrajjehi samannÈgato ÈsabhaÑ ÔhÈnaÑ paÔijÈnÈti, parisÈsu 
sÊhanÈdaÑ nadati, brahmacakkaÑ pavatteti–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, iti imasmiÑ 
sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati, imasmiÑ asati idaÑ na hoti, 
imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhati, yadidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, 
sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, 
sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 EvaÑ svÈkkhÈto bhikkhave mayÈ dhammo uttÈno vivaÔo pakÈsito 
chinnapilotiko. EvaÑ svÈkkhÈte kho bhikkhave mayÈ dhamme uttÈne vivaÔe 
pakÈsite chinnapilotike alameva saddhÈpabbajitena kulaputtena vÊriyaÑ 
ÈrabhituÑ “kÈmaÑ taco ca nhÈru1 ca 
______________________________________________________________ 
 1. NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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aÔÔhi ca avasissatu sarÊre upasussatu1 maÑsalohitaÑ. YaÑ taÑ 
purisathÈmena purisavÊriyena purisaparakkamena pattabbaÑ, na taÑ 
apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ bhavissatÊ”ti. 

 DukkhaÑ bhikkhave kusÊto viharati vokiÓÓo pÈpakehi akusalehi 
dhammehi, mahantaÒca sadatthaÑ parihÈpeti, ÈraddhavÊriyo ca kho 
bhikkhave sukhaÑ viharati pavivitto pÈpakehi akusalehi dhammehi, 
mahantaÒca sadatthaÑ parip|reti. Na bhikkhave hÊnena aggassa patti hoti, 
aggena ca kho bhikkhave aggassa patti hoti. MaÓÉapeyyamidaÑ bhikkhave 
brahmacariyaÑ, SatthÈ sammukhÊbh|to. TasmÈtiha bhikkhave vÊriyaÑ 
Èrabhatha appattassa pattiyÈ anadhigatassa adhigamÈya asacchikatassa 
sacchikiriyÈya, “evaÑ no ayaÑ amhÈkaÑ pabbajjÈ avaÒjhÈ bhavissati 
saphalÈ sa-udrayÈ. YesaÒca2 mayaÑ paribhuÒjÈma 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ. TesaÑ te kÈrÈ 
amhesu mahapphalÈ bhavissanti mahÈnisaÑsÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbaÑ. AttatthaÑ vÈ hi bhikkhave sampassamÈnena alameva 
appamÈdena sampÈdetuÑ, paratthaÑ vÈ hi bhikkhave sampassamÈnena 
alameva appamÈdena sampÈdetuÑ, ubhayatthaÑ vÈ hi bhikkhave 
sampassamÈnena alameva appamÈdena sampÈdetunti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Upanisasutta 

 23. SÈvatthiyaÑ viharati. JÈnato ahaÑ bhikkhave passato ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ vadÈmi, no ajÈnato no apassato. KiÒca bhikkhave jÈnato kiÑ 
passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti. Iti r|paÑ iti r|passa samudayo iti r|passa 
attha~gamo, iti vedanÈ -pa- iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ iti 
viÒÒÈÓassa samudayo iti viÒÒÈÓassa attha~gamoti. EvaÑ kho bhikkhave 
jÈnato evaÑ passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Yampissa taÑ bhikkhave khayasmiÑ khayeÒÈÓaÑ, tampi sa-upanisaÑ 
vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave khayeÒÈÓassa upanisÈ, 
“vimuttÊ”tissa vacanÊyaÑ. VimuttimpÈhaÑ3 bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, 
no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave  
______________________________________________________________ 
 1. Avasussatu Ma 2 (146) piÔÔhe. 2. YesaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ), yesaÑ hi (I, Ka) 
 3. VimuttimpahaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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vimuttiyÈ upanisÈ, “virÈgo”tissa vacanÊyaÑ. VirÈgampÈhaÑ bhikkhave sa-
upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave virÈgassa upanisÈ, 
“nibbidÈ”tissa vacanÊyaÑ. NibbidampÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, 
no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave nibbidÈya upanisÈ, 
“yathÈbh|taÒÈÓadassanan”tissa vacanÊyaÑ. YathÈbh|taÒÈÓadassanampÈhaÑ 
bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave 
yathÈbh|taÒÈÓadassanassa upanisÈ, “samÈdhÊ”tissa vacanÊyaÑ. 
SamÈdhimpÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. 

 KÈ ca bhikkhave samÈdhissa upanisÈ, “sukhan”tissa vacanÊyaÑ. 
SukhampÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca 
bhikkhave sukhassa upanisÈ, “passaddhÊ”tissa vacanÊyaÑ. 
PassaddhimpÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca 
bhikkhave passaddhiyÈ upanisÈ, “pÊtÊ”tissa vacanÊyaÑ. PÊtimpÈhaÑ 
bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave pÊtiyÈ 
upanisÈ, “pÈmojjan”tissa vacanÊyaÑ. PÈmojjampÈhaÑ bhikkhave sa-
upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave pÈmojjassa upanisÈ, 
“saddhÈ”tissa vacanÊyaÑ. SaddhampÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, 
no anupanisaÑ. 

 KÈ ca bhikkhave saddhÈya upanisÈ, “dukkha”ntassa vacanÊyaÑ. 
DukkhampÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca 
bhikkhave dukkhassa upanisÈ, “jÈtÊ”tissa vacanÊyaÑ. JÈtimpÈhaÑ bhikkhave 
sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave jÈtiyÈ upanisÈ, 
“bhavo”tissa vacanÊyaÑ. BhavampÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no 
anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave bhavassa upanisÈ, “upÈdÈnan”tissa 
vacanÊyaÑ. UpÈdÈnampÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no 
anupanisaÑ. KÈ ca bhikkhave upÈdÈnassa upanisÈ, “taÓhÈ”tissa vacanÊyaÑ. 
TaÓhampÈhaÑ bhikkhave sa-upanisaÑ vadÈmi, no anupanisaÑ. 

 KÈ ca bhikkhave taÓhÈya upanisÈ, “vedanÈ”tissa vacanÊyaÑ -pa- 
“phasso”tissa vacanÊyaÑ. “SaÄÈyatanan”tissa vacanÊyaÑ. “NÈmar|pan”tissa 
vacanÊyaÑ. “ViÒÒÈÓan”tissa vacanÊyaÑ. “Sa~khÈrÈ”tissa vacanÊyaÑ. 
Sa~khÈrepÈhaÑ bhikkhave sa-upanise vadÈmi, no anupanise. KÈ ca 
bhikkhave sa~khÈrÈnaÑ upanisÈ, “avijjÈ”tissa vacanÊyaÑ. 
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 Iti kho bhikkhave avijj|panisÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈr|panisaÑ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓ|panisaÑ nÈmar|paÑ, nÈmar|p|panisaÑ saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatan|paniso phasso, phass|panisÈ vedanÈ, vedan|panisÈ taÓhÈ, 
taÓh|panisaÑ upÈdÈnaÑ, upÈdÈn|paniso bhavo, bhav|panisÈ jÈti, 
jÈt|panisaÑ dukkhaÑ, dukkh|panisÈ saddhÈ, saddh|panisaÑ pÈmojjaÑ, 
pÈmojj|panisÈ pÊti, pÊt|panisÈ passaddhi, passaddh|panisaÑ sukhaÑ, 
sukh|paniso samÈdhi, samÈdh|panisaÑ yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, 
yathÈbh|taÒÈÓadassan|panisÈ nibbidÈ, nibbid|paniso virÈgo, virÈg|panisÈ 
vimutti, vimutt|panisaÑ khayeÒÈÓaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave uparipabbate thullaphusitake deve vassante taÑ 
udakaÑ yathÈninnaÑ pavattamÈnaÑ pabbatakandara padara sÈkhÈ 
parip|reti, pabbatakandarapadara sÈkhÈ parip|rÈ kusobbhe1 parip|renti, 
kusobbhÈ parip|rÈ mahÈsobbhe parip|renti, mahÈsobbhÈ parip|rÈ 
kunnadiyo parip|renti, kunnadiyo parip|rÈ mahÈnadiyo parip|renti, 
mahÈnadiyo parip|rÈ mahÈsamuddaÑ parip|renti. 

 Evameva kho bhikkhave avijj|panisÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈr|panisaÑ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓ|panisaÑ nÈmar|paÑ, nÈmar|p|panisaÑ saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatan|paniso phasso, phass|panisÈ vedanÈ, vedan|panisÈ taÓhÈ, 
taÓh|panisaÑ upÈdÈnaÑ, upÈdÈn|paniso bhavo, bhav|panisÈ jÈti, 
jÈt|panisaÑ dukkhaÑ, dukkh|panisÈ saddhÈ, saddh|panisaÑ pÈmojjaÑ, 
pÈmojj|panisÈ pÊti, pÊt|panisÈ passaddhi, passaddh|panisaÑ sukhaÑ, 
sukh|paniso samÈdhi, samÈdh|panisaÑ yathÈbh|taÒÈÓadassanaÑ, 
yathÈbh|taÒÈÓadassan|panisÈ nibbidÈ, nibbid|paniso virÈgo, virÈg|panisÈ 
vimutti, vimutt|panisaÑ khayeÒÈÓanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. AÒÒatitthiyasutta 

 24. RÈjagahe viharati VeÄuvane. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisi. 
Atha kho Èyasmato SÈriputtassa etadahosi “atippago kho tÈva RÈjagahe 
piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kameyyan”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Kussubbhe (SÊ, SyÈ, KaÑ), kusubbhe (I) ÓvÈdi (129) suttaÑ oloketabbaÑ. 
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 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ 
ÈrÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ te 
aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ etadavocuÑ– 

 “SantÈvuso SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ 
dukkhaÑ paÒÒapenti, santi panÈvuso SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
kammavÈdÈ paraÑkataÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, santÈvuso SÈriputta eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÒca paraÑkataÒca dukkhaÑ 
paÒÒapenti, santi panÈvuso SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ 
asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti. 
Idha panÈvuso SÈriputta samaÓo Gotamo kiÑvÈdÊ kimakkhÈyÊ, kathaÑ 
byÈkaramÈnÈ ca mayaÑ vuttavÈdino ceva samaÓassa Gotamassa assÈma, na 
ca samaÓaÑ GotamaÑ abh|tena abbhÈcikkheyyÈma, dhammassa 
cÈnudhammaÑ byÈkareyyÈma, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto1 
gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgaccheyyÈ”ti. 

 PaÔiccasamuppannaÑ kho Èvuso dukkhaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. KiÑ 
paÔicca, phassaÑ paÔicca. Iti vadaÑ vuttavÈdÊ ceva Bhagavato assa, na ca 
BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyya, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
Ègaccheyya.  

 TatrÈvuso ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ 
paraÑkataÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te 
samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÒca paraÑkataÒca dukkhaÑ 
paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ 
asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, 
tadapi phassapaccayÈ. 

 TatrÈvuso ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ paraÑkataÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, te 
vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. Yepi 
______________________________________________________________ 
 1. VÈdÈnuvÈdo (Ka) DÊ 1 (153) piÔÔhepi. 
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te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÒca paraÑkataÒca dukkhaÑ 
paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ 
paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti. 

 Assosi kho ÈyasmÈ Œnando Èyasmato SÈriputtassa tehi aÒÒatitthiyehi 
paribbÈjakehi saddhiÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando 
RÈjagahe piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando yÈvatako Èyasmato SÈriputtassa 
tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi saddhiÑ ahosi kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ 
Bhagavato Èrocesi. 

 SÈdhu sÈdhu Œnanda, yathÈ taÑ SÈriputto sammÈ byÈkaramÈno 
byÈkareyya. PaÔiccasamuppannaÑ kho Œnanda dukkhaÑ vuttaÑ mayÈ. KiÑ 
paÔicca, phassaÑ paÔicca. Iti vadaÑ vuttavÈdÊ ceva me assa, na ca maÑ 
abh|tena abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyya, na ca 
koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègaccheyya. 

 TatrÈnanda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te 
samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. 

 TatrÈnanda yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ 
asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, te 
vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 EkamidÈhaÑ Œnanda samayaÑ idheva RÈjagahe viharÈmi VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha khvÈhaÑ Œnanda pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahaÑ piÓÉÈya pÈvisiÑ, tassa mayhaÑ Œnanda 
etadahosi 
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“atippago kho tÈva RÈjagahe piÓÉÈya carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ yena 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo tenupasa~kameyyan”ti. 

 Atha khvÈhaÑ Œnanda yena aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ ÈrÈmo 
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ tehi aÒÒatitthiyehi paribbÈjakehi saddhiÑ 
sammodiÑ, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinnaÑ kho maÑ Œnanda te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
etadavocuÑ– 

 “SantÈvuso Gotama eke samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ 
dukkhaÑ paÒÒapenti, santi panÈvuso Gotama eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
kammavÈdÈ paraÑkataÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, santÈvuso Gotama eke 
samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÒca paraÑkataÒca dukkhaÑ 
paÒÒapenti, santi panÈvuso Gotama eke samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ 
asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti. 
Idha no ÈyasmÈ Gotamo kiÑvÈdÊ kimakkhÈyÊ, kathaÑ byÈkaramÈnÈ ca 
mayaÑ vuttavÈdino ceva Èyasmato Gotamassa assÈma, na ca ÈyasmantaÑ 
GotamaÑ abh|tena abbhÈcikkheyyÈma, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyyÈma, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgaccheyyÈ”ti. 

 EvaÑ vuttÈhaÑ Œnanda te aÒÒatitthiye paribbÈjake etadavocaÑ 
“paÔiccasamuppannaÑ kho Èvuso dukkhaÑ vuttaÑ mayÈ. KiÑ paÔicca, 
phassaÑ paÔicca. Iti vadaÑ vuttavÈdÊ ceva me assa, na ca maÑ abh|tena 
abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyya, na ca koci 
sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgaccheyyÈ”ti. 

 TatrÈvuso ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te 
samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. 

 TatrÈvuso ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ 
asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, te 
vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti. AcchariyaÑ 
bhante abbhutaÑ 
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bhante, yatra hi nÈma ekena padena sabbo attho vutto bhavissati. SiyÈ nu 
kho bhante esevattho vitthÈrena vuccamÈno gambhÊro ceva assa 
gambhÊrÈvabhÈso cÈti. 

 Tena hÈnanda taÒÒevettha paÔibhÈt|ti. Sace maÑ bhante evaÑ 
puccheyyuÑ “jarÈmaraÓaÑ Èvuso Œnanda kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ 
kiÑjÈtikaÑ kiÑpabhavan”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ 
“jarÈmaraÓaÑ kho Èvuso jÈtinidÈnaÑ jÈtisamudayaÑ jÈtijÈtikaÑ 
jÈtipabhavan”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ. 

 Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “jÈti panÈvuso Œnanda kiÑnidÈnÈ 
kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ 
byÈkareyyaÑ “jÈti kho Èvuso bhavanidÈnÈ bhavasamudayÈ bhavajÈtikÈ 
bhavappabhavÈ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ. 

 Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “bhavo panÈvuso Œnanda 
kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante 
evaÑ byÈkareyyaÑ “bhavo kho Èvuso upÈdÈnanidÈno upÈdÈnasamudayo 
upÈdÈnajÈtiko upÈdÈnappabhavo”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ 
byÈkareyyaÑ. 

 Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyaÑ “upÈdÈnaÑ panÈvuso -pa- taÓhÈ 
panÈvuso -pa- vedanÈ panÈvuso -pa-. Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ 
“phasso panÈvuso Œnanda kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko 
kiÑpabhavo”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “phasso kho 
Èvuso saÄÈyatananidÈno saÄÈyatanasamudayo saÄÈyatanajÈtiko 
saÄÈyatanappabhavo”ti. “ChannaÑtveva Èvuso phassÈyatanÈnaÑ 
asesavirÈganirodhÈ phassanirodho, phassanirodhÈ vedanÈnirodho, 
vedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ 
bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ 
byÈkareyyanti.  . CatutthaÑ. 

 



 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄi 274  

5. Bh|mijasutta 

 25. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ Bh|mijo sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Bh|mijo 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca– 

 “SantÈvuso SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, santi panÈvuso SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
kammavÈdÈ paraÑkataÑ sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, santÈvuso SÈriputta 
eke samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÒca paraÑkataÒca 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, santi panÈvuso SÈriputta eke samaÓabrÈhmaÓÈ 
kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti. Idha no Èvuso SÈriputta BhagavÈ kiÑvÈdÊ 
kimakkhÈyÊ, kathaÑ byÈkaramÈnÈ ca mayaÑ vuttavÈdino ceva Bhagavato 
assÈma, na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkheyyÈma, dhammassa 
cÈnudhammaÑ byÈkareyyÈma, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto 
gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgaccheyyÈ”ti. 

 PaÔiccasamuppannaÑ kho Èvuso sukhadukkhaÑ vuttaÑ BhagavatÈ. KiÑ 
paÔicca, phassaÑ paÔicca. Iti vadaÑ vuttavÈdÊ ceva Bhagavato assa, na ca 
BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyya, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
Ègaccheyya. 

 TatrÈvuso ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. 
Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. 

 TatrÈvuso ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ 
kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjatÊti. 
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 Assosi kho ÈyasmÈ Œnando Èyasmato SÈriputtassa ÈyasmatÈ Bh|mijena 
saddhiÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando yÈvatako Èyasmato SÈriputtassa 
ÈyasmatÈ Bh|mijena saddhiÑ ahosi kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato 
Èrocesi. 

 SÈdhu sÈdhu Œnanda, yathÈ taÑ SÈriputto sammÈ byÈkaramÈno 
byÈkareyya. PaÔiccasamuppannaÑ kho Œnanda sukhadukkhaÑ vuttaÑ 
mayÈ. KiÑ paÔicca, phassaÑ paÔicca. Iti vadaÑ vuttavÈdÊ ceva me assa, na 
ca maÑ abh|tena abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyya, 
na ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègaccheyya. 

 TatrÈnanda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. 
Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. 

 TatrÈnanda ye te samaÓabrÈhmaÓÈ kammavÈdÈ sayaÑkataÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ 
kammavÈdÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ 
sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. 

 KÈye vÈ hÈnanda sati kÈyasaÒcetanÈhetu uppajjati ajjhattaÑ 
sukhadukkhaÑ. VÈcÈya vÈ hÈnanda sati vacÊsaÒcetanÈhetu uppajjati 
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. Mane vÈ hÈnanda sati manosaÒcetanÈhetu 
uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ, avijjÈpaccayÈ ca. 

 SÈmaÑ vÈ taÑ Œnanda kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, 
yaÑpaccayÈ’ssa1 taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. Pare vÈ taÑ2 
Œnanda kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharonti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati 
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. SampajÈno vÈ taÑ Œnanda kÈyasa~khÈraÑ 
abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. YaÑpaccayÈya (SyÈ, KaÑ), yaÑpaccayÈ yaÑ (Ka) 
 2. Pare vÈssa taÑ (SÊ, I), pare vÈyataÑ (SyÈ, KaÑ) 
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asampajÈno vÈ taÑ Œnanda kÈyasa~khÈraÑ abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈ’ssa 
taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. 

 SÈmaÑ vÈ taÑ Œnanda vacÊsa~khÈraÑ abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈ’ssa 
taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. Pare vÈ taÑ Œnanda vacÊsa~khÈraÑ 
abhisa~kharonti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. 
SampajÈno vÈ taÑ Œnanda -pa-. AsampajÈno vÈ taÑ Œnanda vacÊsa~khÈraÑ 
abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. 

 SÈmaÑ vÈ taÑ Œnanda manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti, 
yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. Pare vÈ taÑ 
Œnanda manosa~khÈraÑ abhisa~kharenti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati 
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. SampajÈno vÈ taÑ Œnanda -pa-. AsampajÈno vÈ 
taÑ Œnanda manosa~khÈraÑ abhisa~kharoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati 
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. 

 Imesu Œnanda dhammesu avijjÈ anupatitÈ, avijjÈya tveva Œnanda 
asesavirÈganirodhÈ so kÈyo na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ 
sukhadukkhaÑ. SÈ vÈcÈ na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ 
sukhadukkhaÑ. So mano na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ uppajjati ajjhattaÑ 
sukhadukkhaÑ. KhettaÑ taÑ na hoti -pa-. Vatthu taÑ na hoti -pa-. 
ŒyatanaÑ taÑ na hoti -pa-. AdhikaraÓaÑ taÑ na hoti, yaÑpaccayÈ’ssa taÑ 
uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhanti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. UpavÈÓasutta 

 26. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ UpavÈÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ UpavÈÓo BhagavantaÑ etadavoca– 

 “Santi bhante eke samaÓabrÈhmaÓÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, 
santi pana bhante eke samaÓabrÈhmaÓÈ paraÑkataÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, 
santi pana bhante eke samaÓabrÈhmaÓÈ sayaÑkataÒca paraÑkataÒca 
dukkhaÑ paÒÒapenti, santi pana bhante eke samaÓabrÈhmaÓÈ asayaÑkÈraÑ 
aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti. Idha no bhante 
BhagavÈ kiÑvÈdÊ kimakkhÈyÊ, kathaÑ byÈkaramÈnÈ ca mayaÑ vuttavÈdino 
ceva Bhagavato assÈma, na ca BhagavantaÑ 
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abh|tena abbhÈcikkheyyÈma, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyyÈma, na 
ca koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgaccheyyÈ”ti. 

 PaÔiccasamuppannaÑ kho UpavÈÓa dukkhaÑ vuttaÑ mayÈ. KiÑ 
paÔicca, phassaÑ paÔicca. Iti vadaÑ vuttavÈdÊ ceva me assa, na ca maÑ 
abh|tena abbhÈcikkheyya, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyya, na ca 
koci sahadhammiko vÈdÈnupÈto gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègaccheyya. 

 Tatra UpavÈÓa ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te 
samaÓabrÈhmaÓÈ asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ 
dukkhaÑ paÒÒapenti, tadapi phassapaccayÈ. 

 Tatra UpavÈÓa ye te samaÓabrÈhmaÓÈ sayaÑkataÑ dukkhaÑ 
paÒÒapenti, te vata aÒÒatra phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 
Yepi te -pa-. Yepi te -pa-. Yepi te samaÓabrÈhmaÓÈ asayaÑkÈraÑ 
aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ dukkhaÑ paÒÒapenti, te vata aÒÒatra 
phassÈ paÔisaÑvedissantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Paccayasutta 

 27. SÈvatthiyaÑ viharati. AvijjÈpaccayÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, 
sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

 KatamaÒca bhikkhave jarÈmaraÓaÑ, yÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi 
tamhi sattanikÈye jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno 
saÑhÈni indriyÈnaÑ paripÈko. AyaÑ vuccati jarÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
tamhÈ tamhÈ sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu 
maraÓaÑ kÈlakiriyÈ khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo, idaÑ vuccati 
maraÓaÑ, iti ayaÒca jarÈ idaÒca maraÓaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave 
jarÈmaraÓaÑ. JÈtisamudayÈ jarÈmaraÓasamudayo, jÈtinirodhÈ 
jarÈmaraÓanirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo 
jarÈmaraÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhi. 
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 KatamÈ ca bhikkhave jÈti -pa-. Katamo ca bhikkhave bhavo. KatamaÒca 
bhikkhave upÈdÈnaÑ. KatamÈ ca bhikkhave taÓhÈ. KatamÈ ca bhikkhave 
vedanÈ. Katamo ca bhikkhave phasso. KatamaÒca bhikkhave saÄÈyatanaÑ. 
KatamaÒca bhikkhave nÈmar|paÑ. KatamaÒca bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. 

 Katame ca bhikkhave sa~khÈrÈ. Tayome bhikkhave sa~khÈrÈ, 
kÈyasa~khÈro vacÊsa~khÈro cittasa~khÈro. Ime vuccanti bhikkhave 
sa~khÈrÈ. AvijjÈsamudayÈ sa~khÈrasamudayo, avijjÈnirodhÈ 
sa~khÈranirodho, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo sa~khÈranirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ paccayaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
paccayasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ paccayanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
paccayanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave 
ariyasÈvako diÔÔhisampanno itipi, dassanasampanno itipi, Ègato imaÑ 
saddhammaÑ itipi, passati imaÑ saddhammaÑ itipi, sekkhena ÒÈÓena 
samannÈgato itipi, sekkhÈya vijjÈya samannÈgato itipi, dhammasotaÑ 
samÈpanno itipi, ariyo nibbedhikapaÒÒo itipi, amatadvÈraÑ Èhacca tiÔÔhati 
itipÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Bhikkhusutta 

 28. SÈvatthiyaÑ viharati. Tatra kho -pa-. Idha bhikkhave bhikkhu 
jarÈmaraÓaÑ pajÈnÈti, jarÈmaraÓasamudayaÑ pajÈnÈti, jarÈmaraÓanirodhaÑ 
pajÈnÈti, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. JÈtiÑ pajÈnÈti -pa-. 
BhavaÑ pajÈnÈti. UpÈdÈnaÑ pajÈnÈti. TaÓhaÑ pajÈnÈti. VedanaÑ pajÈnÈti. 
PhassaÑ pajÈnÈti. SaÄÈyatanaÑ pajÈnÈti. NÈmar|paÑ pajÈnÈti. ViÒÒÈÓaÑ 
pajÈnÈti. Sa~khÈre pajÈnÈti, sa~khÈrasamudayaÑ pajÈnÈti, 
sa~khÈranirodhaÑ pajÈnÈti, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. 

 KatamaÒca bhikkhave jarÈmaraÓaÑ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi 
tamhi sattanikÈye jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno 
saÑhÈni indriyÈnaÑ paripÈko. AyaÑ vuccati jarÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
tamhÈ tamhÈ sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu 
maraÓaÑ kÈlakiriyÈ khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo, idaÑ 
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vuccati maraÓaÑ. Iti ayaÒca jarÈ idaÒca maraÓaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave 
jarÈmaraÓaÑ. JÈtisamudayÈ jarÈmaraÓasamudayo, jÈtinirodhÈ 
jarÈmaraÓanirodho, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo 
jarÈmaraÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. 

 KatamÈ ca bhikkhave jÈti -pa-. Katamo ca bhikkhave bhavo. KatamaÒca 
bhikkhave upÈdÈnaÑ. KatamÈ ca bhikkhave taÓhÈ. VedanÈ. Phasso. 
SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. 

 Katame ca bhikkhave sa~khÈrÈ. Tayome bhikkhave sa~khÈrÈ, 
kÈyasa~khÈro vacÊsa~khÈro cittasa~khÈro. Ime vuccanti bhikkhave 
sa~khÈrÈ. AvijjÈsamudayÈ sa~khÈrasamudayo, avijjÈnirodhÈ 
sa~khÈranirodho, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo sa~khÈranirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 Yato kho bhikkhave bhikkhu evaÑ jarÈmaraÓaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
jarÈmaraÓasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ jarÈmaraÓanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. EvaÑ jÈtiÑ pajÈnÈti -pa- 
bhavaÑ. UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. SaÄÈyatanaÑ. 
NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre. Sa~khÈrasamudayaÑ. 
Sa~khÈranirodhaÑ. EvaÑ sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. 
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu diÔÔhisampanno itipi, dassanasampanno 
itipi, Ègato imaÑ saddhammaÑ itipi, passati imaÑ saddhammaÑ itipi, 
sekkhena ÒÈÓena samannÈgato itipi, sekkhÈya vijjÈya samannÈgato itipi, 
dhammasotaÑ samÈpanno itipi, ariyo nibbedhikapaÒÒo itipi, amatadvÈraÑ 
Èhacca tiÔÔhati itipÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. SamaÓabrÈhmaÓasutta  

 29. SÈvatthiyaÑ viharati. Tatra kho -pa-. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ na parijÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ na 
parijÈnanti, jarÈmaraÓanirodhaÑ na parijÈnanti, jarÈmaraÓanirogominiÑ 
paÔipadaÑ na parijÈnanti. JÈtiÑ na parijÈnanti -pa-. BhavaÑ. UpÈdÈnaÑ. 
TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. 
Sa~khÈre. Sa~khÈrasamudayaÑ. Sa~khÈranirodhaÑ. 
Sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ na parijÈnanti. Na mete bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ 
brÈhmaÓasammatÈ. Na ca 
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panete Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ 
parijÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ parijÈnanti, jarÈmaraÓanirodhaÑ 
parijÈnanti, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ parijÈnanti. JÈtiÑ 
parijÈnanti -pa-. BhavaÑ. UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. 
SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre parijÈnanti, sa~khÈra-
samudayaÑ parijÈnanti, sa~khÈranirodhaÑ parijÈnanti, sa~khÈranirodha-
gÈminiÑ paÔipadaÑ parijÈnanti. Te khome bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ. Te 
ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 30. SÈvatthiyaÑ viharati. Tatra kho -pa-. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ 
vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ nappajÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ 
nappajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhaÑ nappajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ nappajÈnanti. Te vata jarÈmaraÓaÑ samatikkamma ÔhassantÊti 
netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. JÈtiÑ nappajÈnanti -pa-. BhavaÑ. UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. 
VedanaÑ. PhassaÑ. SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre 
nappajÈnanti, sa~khÈrasamudayaÑ nappajÈnanti, sa~khÈranirodhaÑ 
nappajÈnanti, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Te vata 
sa~khÈre samatikkamma ÔhassantÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ 
pajÈnanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ pajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhaÑ pajÈnanti, 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. Te vata jarÈmaraÓaÑ 
samatikkamma ÔhassantÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. JÈtiÑ pajÈnanti -pa-. BhavaÑ. 
UpÈdÈnaÑ. TaÓhaÑ. VedanaÑ. PhassaÑ. SaÄÈyatanaÑ. NÈmar|paÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ. Sa~khÈre pajÈnanti, sa~khÈrasamudayaÑ pajÈnanti, sa~khÈra-
nirodhaÑ pajÈnanti, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. Te vata 
sa~khÈre samatikkamma ÔhassantÊti ÔhÈnametaÑ vijjatÊti.  . DasamaÑ. 
 

Dasabalavaggo tatiyo. 
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TassuddÈnaÑ 

   Dve DasabalÈ UpanisÈ ca, AÒÒatitthiyabh|mijo. 
   UpavÈÓo Paccayo Bhikkhu, dve ca SamaÓabrÈhmaÓÈti. 

_____ 
 

4. KaÄÈrakhattiyavagga 
 

1. Bh|tasutta 

 31. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati. Tatra kho BhagavÈ 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi “vuttamidaÑ SÈriputta PÈrÈyane1 
AjitapaÒhe– 

   Ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekkhÈ puth| idha. 
   TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈti. 

 Imassa nu kho SÈriputta saÑkhittena bhÈsitassa kathaÑ vitthÈrena attho 
daÔÔhabbo”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho 
BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ Èmantesi -pa-. Dutiyampi kho ÈyasmÈ 
SÈriputto tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
Èmantesi “vuttamidaÑ SÈriputta PÈrÈyane AjitapaÒhe– 

   Ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekkhÈ puth| idha. 
   TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈti. 

 Imassa nu kho SÈriputta saÑkhittena bhÈsitassa kathaÑ vitthÈrena attho 
daÔÔhabbo”ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ SÈriputto tuÓhÊ ahosi. 

 “Bh|tamidan”ti SÈriputta passasÊti. “Bh|tamidan”ti bhante yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passati, “bh|tamidan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
disvÈ bh|tassa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
“TadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati, 
“tadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ 
ÈhÈrasambhavassa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
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paÔipanno hoti. “TadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ nirodhadhamman”ti 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati, “tadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ nirodhadhammassa 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. EvaÑ kho bhante sekkho hoti. 

 KathaÒca bhante sa~khÈtadhammo hoti. “Bh|tamidan”ti bhante 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati, “bh|tamidan”ti yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ bh|tassa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto 
hoti. “TadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati, 
“tadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ 
ÈhÈrasambhavassa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto hoti. 
“TadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passati, “tadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ nirodhadhammassa 
nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto hoti. EvaÑ kho bhante 
sa~khÈtadhammo hoti. Iti kho bhante yaÑ taÑ vuttaÑ PÈrÈyane 
AjitapaÒhe– 

   Ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekkhÈ puth| idha. 
   TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈti. 

 Imassa khvÈhaÑ bhante saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ 
ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu SÈriputta, “bh|tamidan”ti SÈriputta yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passati, “bh|tamidan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
disvÈ bh|tassa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
“TadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati, 
“tadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ 
ÈhÈrasambhavassa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
“TadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passati, “tadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ nirodhadhammassa 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. EvaÑ kho SÈriputta sekkho 
hoti. 

 KathaÒca SÈriputta sa~khÈtadhammo hoti. “Bh|tamidan”ti SÈriputta 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati, “bh|tamidan”ti yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya 
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disvÈ bh|tassa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto hoti. 
“TadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati, 
“tadÈhÈrasambhavan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ 
ÈhÈrasambhavassa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto hoti. 
“TadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passati, “tadÈhÈranirodhÈ yaÑ bh|taÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya disvÈ nirodhadhammassa 
nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto hoti. EvaÑ kho SÈriputta 
sa~khÈtadhammo hoti. Iti kho SÈriputta yaÑ taÑ vuttaÑ PÈrÈyane 
AjitapaÒhe– 

   Ye ca sa~khÈtadhammÈse, ye ca sekkhÈ puth| idha. 
   TesaÑ me nipako iriyaÑ, puÔÔho pabr|hi mÈrisÈti. 

 Imassa kho SÈriputta saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena attho 
daÔÔhabboti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. KaÄÈrasutta 

 32. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho KaÄÈrakhattiyo bhikkhu yenÈyasmÈ 
SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho KaÄÈrakhattiyo bhikkhu ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca “MoÄiyaphagguno Èvuso SÈriputta bhikkhu sikkhaÑ paccakkhÈya 
hÊnÈyÈvatto”ti. Na hi n|na so ÈyasmÈ imasmiÑ dhammavinaye 
assÈsamalatthÈti. Tena hÈyasmÈ SÈriputto imasmiÑ dhammavinaye assÈsaÑ 
pattoti. Na khvÈhaÑ Èvuso ka~khÈmÊti. ŒyatiÑ panÈvusoti. Na khvÈhaÑ 
Èvuso vicikicchÈmÊti. Atha kho KaÄÈrakhattiyo bhikkhu uÔÔhÈyÈsanÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho KaÄÈrakhattiyo bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ÈyasmatÈ bhante SÈriputtena aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ’ti”. 

 Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ bhikkhu 
mama vacanena SÈriputtaÑ Èmantehi ‘SatthÈ taÑ Èvuso SÈriputta 
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ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso SÈriputta ÈmantetÊ”ti. “EvaÑ 
Èvuso”ti kho ÈyasmÈ SÈriputto tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ BhagavÈ etadavoca 
“saccaÑ kira tayÈ SÈriputta aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”. Na 
kho bhante etehi padehi etehi byaÒjanehi attho1 vuttoti. Yena kenacipi 
SÈriputta pariyÈyena kulaputto aÒÒaÑ byÈkaroti, atha kho byÈkataÑ 
byÈkatato daÔÔhabbanti. Nanu ahampi bhante evaÑ vadÈmi “na kho bhante 
etehi padehi etehi byaÒjanehi attho vutto”ti. 

 Sace taÑ SÈriputta evaÑ puccheyyuÑ “kathaÑ jÈnatÈ pana tayÈ Èvuso 
SÈriputta kathaÑ passatÈ aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”, evaÑ puÔÔho tvaÑ 
SÈriputta kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “kathaÑ 
jÈnatÈ pana tayÈ Èvuso SÈriputta kathaÑ passatÈ aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ’ti”, evaÑ puÔÔhohaÑ2 bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “yaÑnidÈnÈ 
Èvuso jÈti, tassa nidÈnassa khayÈ khÊÓasmiÑ ‘khÊÓÈmhÊ’ti viditaÑ. 
‘KhÊÓÈmhÊ’ti viditvÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ’ti pajÈnÈmÊ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ 
byÈkareyyanti. 

 Sace pana taÑ SÈriputta evaÑ puccheyyuÑ “jÈti panÈvuso SÈriputta 
kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ”ti, evaÑ puÔÔho taÑ 
SÈriputta kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “jÈti 
panÈvuso SÈriputta kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ”ti, evaÑ 
puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “jÈti kho Èvuso bhavanidÈnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Attho ca (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. PuÔÔho ahaÑ (SyÈ, KaÑ), puÔÔhÈhaÑ (I, Ka) 

 



 1. NidÈnasaÑyutta 285 

bhavasamudayÈ bhavajÈtikÈ bhavappabhavÈ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante 
evaÑ byÈkareyyanti. 

 Sace pana taÑ SÈriputta evaÑ puccheyyuÑ “bhavo panÈvuso SÈriputta 
kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo”ti, evaÑ puÔÔho tvaÑ 
SÈriputta kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “bhavo 
panÈvuso SÈriputta kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo”ti, 
evaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “bhavo kho Èvuso 
upÈdÈnanidÈno upÈdÈnasamudayo upÈdÈnajÈtiko upÈdÈnappabhavo”ti. EvaÑ 
puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyanti. 

 Sace pana taÑ SÈriputta evaÑ puccheyyuÑ “upÈdÈnaÑ panÈvuso -pa-. 
Sace pana taÑ SÈriputta evaÑ puccheyyuÑ “taÓhÈ panÈvuso SÈriputta 
kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ”ti, evaÑ puÔÔho tvaÑ 
SÈriputta kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “taÓhÈ 
panÈvuso SÈriputta kiÑnidÈnÈ kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ”ti, evaÑ 
puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “taÓhÈ kho Èvuso vedanÈnidÈnÈ 
vedanÈsamudayÈ vedanÈjÈtikÈ vedanÈpabhavÈ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante 
evaÑ byÈkareyyanti. 

 Sace pana taÑ SÈriputta evaÑ puccheyyuÑ “kathaÑ jÈnato pana te 
Èvuso SÈriputta kathaÑ passato yÈ vedanÈsu nandÊ, sÈ na upaÔÔhÈsÊ”ti, evaÑ 
puÔÔho tvaÑ SÈriputta kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bhante evaÑ 
puccheyyuÑ “kathaÑ jÈnato pana te Èvuso SÈriputta kathaÑ passato yÈ 
vedanÈsu nandÊ, sÈ na upaÔÔhÈsÊ”ti, evaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ 
byÈkareyyaÑ “tisso kho imÈ Èvuso vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ 
dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho Èvuso tisso vedanÈ 
aniccÈ, yadaniccaÑ taÑ dukkhanti viditaÑ1, yÈ vedanÈsu nandÊ, sÈ na 
upaÔÔhÈsÊ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyanti. 

 SÈdhu sÈdhu SÈriputta, ayampi kho SÈriputta pariyÈyo, etasseva atthassa 
saÑkhittena veyyÈkaraÓÈya “yaÑ kiÒci vedayitaÑ, taÑ dukkhasmin”ti. 
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 Sace pana taÑ SÈriputta evaÑ puccheyyuÑ “kathaÑ vimokkhÈ pana 
tayÈ Èvuso SÈriputta aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, 
kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”, evaÑ puÔÔho tvaÑ 
SÈriputta kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bhante evaÑ puccheyyuÑ “kathaÑ 
vimokkhÈ pana tayÈ Èvuso SÈriputta aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ. NÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ’ti”, evaÑ 
puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “ajjhattaÑ vimokkhÈ khvÈhaÑ Èvuso 
sabbupÈdÈnakkhayÈ tathÈ sato viharÈmi, yathÈ sataÑ viharantaÑ ÈsavÈ 
nÈnussavanti, attÈnaÒca nÈvajÈnÈmÊ”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ 
byÈkareyyanti. 

 SÈdhu sÈdhu SÈriputta, ayampi kho SÈriputta pariyÈyo, etasseva atthassa 
saÑkhittena veyyÈkaraÓÈya “ye ÈsavÈ samaÓena vuttÈ, tesvÈhaÑ na 
ka~khÈmi, te me pahÊnÈti na vicikicchÈmÊ”ti. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ 
vatvÈ Sugato uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto acirapakkantassa Bhagavato bhikkh| 
Èmantesi “pubbe appaÔisaÑviditaÑ maÑ Èvuso BhagavÈ paÔhamaÑ paÒhaÑ 
apucchi, tassa me ahosi dandhÈyitattaÑ. Yato ca kho me Èvuso BhagavÈ 
paÔhamaÑ paÒhaÑ anumodi, tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi ‘divasaÑ cepi 
maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi 
pariyÈyehi, divasampÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ 
aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi. RattiÑ cepi maÑ BhagavÈ 
etamatthaÑ puccheyya aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, 
rattimpÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ aÒÒamaÒÒehi padehi 
aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi. RattindivaÑ1 cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ 
puccheyya aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, rattindivampÈhaÑ 
Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi 
pariyÈyehi. Dve rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya -pa-. 
Dve rattindivÈnipÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ -pa-. TÊÓi 
rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya -pa-. TÊÓi 
rattindivÈnipÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ -pa-. CattÈri 
rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya -pa-. CattÈri 
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rattindivÈnipÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ -pa-. PaÒca 
rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya -pa-. PaÒca 
rattindivÈnipÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ -pa-. Cha 
rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya -pa-. Cha 
rattindivÈnipÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ -pa-. Satta 
rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya aÒÒamaÒÒehi padehi 
aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, satta rattindivÈnipÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ 
byÈkareyyaÑ aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehÊ’ti”. 

 Atha kho KaÄÈrakhattiyo bhikkhu uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho KaÄÈrakhattiyo bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“ÈyasmatÈ bhante SÈriputtena sÊhanÈdo nadito ‘pubbe appaÔisaÑviditaÑ 
maÑ Èvuso BhagavÈ paÔhamaÑ paÒhaÑ apucchi, tassa me ahosi 
dandhÈyitattaÑ. Yato ca kho me Èvuso BhagavÈ paÔhamaÑ paÒhaÑ 
anumodi, tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi ‘divasaÑ cepi maÑ BhagavÈ 
etamatthaÑ puccheyya aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, 
divasampÈhaÑ Bhagavato etamatthaÑ byÈkareyyaÑ aÒÒamaÒÒehi padehi 
aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi. RattiÑ cepi -pa-. RattindivaÑ cepi maÑ BhagavÈ 
-pa-. Dve rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ -pa-. TÊÓi. CattÈri. PaÒca. Cha. 
Satta rattindivÈni cepi maÑ BhagavÈ etamatthaÑ puccheyya aÒÒamaÒÒehi 
padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, satta rattindivÈnipÈhaÑ Bhagavato 
etamatthaÑ byÈkareyyaÑ aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehÊ’ti”. 

 SÈ hi bhikkhu SÈriputtassa dhammadhÈtu suppaÔividdhÈ, yassÈ 
dhammadhÈtuyÈ suppaÔividdhattÈ divasaÑ cepÈhaÑ SÈriputtaÑ etamatthaÑ 
puccheyyaÑ aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, divasampi me 
SÈriputto etamatthaÑ byÈkareyya aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi 
pariyÈyehi. RattiÑ cepÈhaÑ SÈriputtaÑ etamatthaÑ puccheyyaÑ 
aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, rattimpi me SÈriputto 
etamatthaÑ byÈkareyya -pa-. RattindivaÑ cepÈhaÑ SÈriputtaÑ etamatthaÑ 
puccheyyaÑ, rattindivampi me SÈriputto etamatthaÑ byÈkareyya. Dve 
rattindivÈni cepÈhaÑ SÈriputtaÑ etamatthaÑ puccheyyaÑ, dve 
rattindivÈnipi me SÈriputto etamatthaÑ byÈkareyya. TÊÓi rattindivÈni 
cepÈhaÑ SÈriputtaÑ etamatthaÑ puccheyyaÑ, tÊÓi rattindivÈnipi me 
SÈriputto 
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etamatthaÑ byÈkareyya. CattÈri rattindivÈni cepÈhaÑ SÈriputtaÑ 
etamatthaÑ puccheyyaÑ, cattÈri rittindivÈnipi me SÈriputto etamatthaÑ 
byÈkareyya. PaÒca rattindivÈni cepÈhaÑ SÈriputtaÑ etamatthaÑ 
puccheyyaÑ, paÒca rattindivÈnipi me SÈriputto etamatthaÑ byÈkareyya. Cha 
rattindivÈni cepÈhaÑ SÈriputtaÑ etamatthaÑ puccheyyaÑ, cha rittindivÈnipi 
me SÈriputto etamatthaÑ byÈkareyya. Satta rattindivÈni cepÈhaÑ SÈriputtaÑ 
etamatthaÑ puccheyyaÑ aÒÒamaÒÒehi padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehi, 
satta rattindivÈnipi me SÈriputto etamatthaÑ byÈkareyya aÒÒamaÒÒehi 
padehi aÒÒamaÒÒehi pariyÈyehÊ”ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. ©ÈÓavatthusutta 

 33. SÈvatthiyaÑ. CatucattÈrÊsaÑ vo bhikkhave ÒÈÓavatth|ni desessÈmi, 
taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho 
te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamÈni1 bhikkhave catucattÈrÊsaÑ ÒÈÓavatth|ni. JarÈmaraÓe ÒÈÓaÑ, 
jarÈmaraÓasamudaye ÒÈÓaÑ, jarÈmaraÓanirodhe ÒÈÓaÑ, 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. JÈtiyÈ ÒÈÓaÑ, jÈtisamudaye 
ÒÈÓaÑ, jÈtinirodhe ÒÈÓaÑ, jÈtinirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. Bhave 
ÒÈÓaÑ, bhavasamudaye ÒÈÓaÑ, bhavanirodhe ÒÈÓaÑ, 
bhavanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. UpÈdÈne ÒÈÓaÑ, 
upÈdÈnasamudaye ÒÈÓaÑ, upÈdÈnanirodhe ÒÈÓaÑ, upÈdÈnanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. TaÓhÈya ÒÈÓaÑ, taÓhÈsamudaye ÒÈÓaÑ, taÓhÈnirodhe 
ÒÈÓaÑ, taÓhÈnirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. VedanÈya ÒÈÓaÑ, 
vedanÈsamudaye ÒÈÓaÑ, vedanÈnirodhe ÒÈÓaÑ, vedanÈnirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. Phasse ÒÈÓaÑ -pa-. SaÄÈyatane ÒÈÓaÑ. NÈmar|pe ÒÈÓaÑ. 
ViÒÒÈÓe ÒÈÓaÑ. Sa~khÈresu ÒÈÓaÑ, sa~khÈrasamudaye ÒÈÓaÑ, 
sa~khÈranirodhe ÒÈÓaÑ, sa~khÈranirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ÒÈÓaÑ. ImÈni 
vuccanti bhikkhave catucattÈrÊsaÑ ÒÈÓavatth|ni. 

 KatamaÒca bhikkhave jarÈmaraÓaÑ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ tamhi 
tamhi sattanikÈye jarÈ jÊraÓatÈ khaÓÉiccaÑ pÈliccaÑ valittacatÈ Èyuno 
______________________________________________________________ 
 1. KatamÈni ca (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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saÑhÈni indriyÈnaÑ paripÈko. AyaÑ vuccati jarÈ. YÈ tesaÑ tesaÑ sattÈnaÑ 
tamhÈ tamhÈ sattanikÈyÈ cuti cavanatÈ bhedo antaradhÈnaÑ maccu 
maraÓaÑ kÈlakiriyÈ khandhÈnaÑ bhedo kaÄevarassa nikkhepo. IdaÑ vuccati 
maraÓaÑ, iti ayaÒca jarÈ idaÒca maraÓaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave 
jarÈmaraÓaÑ. 

 JÈtisamudayÈ jarÈmaraÓasamudayo, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo jarÈmaraÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ jarÈmaraÓaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
jarÈmaraÓasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ jarÈmaraÓanirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. Idamassa dhamme ÒÈÓaÑ, 
so iminÈ dhammena diÔÔhena viditena akÈlikena pattena pariyogÈÄhena 
atÊtÈnÈgatena yaÑ neti. 

 Ye kho keci atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ 
abbhaÒÒaÑsu, jarÈmaraÓasamudayaÑ abbhaÒÒaÑsu, jarÈmaraÓanirodhaÑ 
abbhaÒÒaÑsu, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abbhaÒÒaÑsu, sabbete 
evameva abbhaÒÒaÑsu, seyyathÈpÈhaÑ etarahi. 

 Yepi hi keci anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ 
abhijÈnissanti, jarÈmaraÓasamudayaÑ abhijÈnissanti, jarÈmaraÓanirodhaÑ 
abhijÈnissanti, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhijÈnissanti, sabbete 
evameva abhijÈnissanti, seyyathÈpÈhaÑ etarahÊti. Idamassa anvaye ÒÈÓaÑ. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imÈni dve ÒÈÓÈni parisuddhÈni 
honti pariyodÈtÈni dhamme ÒÈÓaÒca anvaye ÒÈÓaÒca. AyaÑ vuccati 
bhikkhave ariyasÈvako “diÔÔhisampanno” itipi, “dassanasampanno” itipi, 
“Ègato imaÑ saddhammaÑ” itipi, “passati imaÑ saddhammaÑ” itipi, 
“sekkhena ÒÈÓena samannÈgato” itipi, “sekkhÈya vijjÈya samannÈgato” itipi, 
“dhammasotaÑ samÈpanno” itipi, “ariyo nibbedhikapaÒÒo” itipi, 
“amatadvÈraÑ Èhacca tiÔÔhati “itipÊti. 

 KatamÈ ca bhikkhave jÈti. Katamo ca bhikkhave bhavo. KatamaÒca 
bhikkhave upÈdÈnaÑ. KatamÈ ca bhikkhave taÓhÈ. KatamÈ ca bhikkhave 
vedanÈ. Katamo ca bhikkhave phasso. KatamaÒca bhikkhave saÄÈyatanaÑ. 
KatamaÒca 
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bhikkhave nÈmar|paÑ. KatamaÒca bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. Katame ca 
bhikkhave sa~khÈrÈ. Tayome bhikkhave sa~khÈrÈ, kÈyasa~khÈro 
vacÊsa~khÈro cittasa~khÈroti. Ime vuccanti bhikkhave sa~khÈrÈ. 

 AvijjÈsamudayÈ sa~khÈrasamudayo, avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho, 
ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo sa~khÈranirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ sa~khÈre pajÈnÈti, evaÑ 
sa~khÈrasamudayaÑ pajÈnÈti, evaÑ sa~khÈranirodhaÑ pajÈnÈti, evaÑ 
sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. Idamassa dhamme ÒÈÓaÑ, so 
iminÈ dhammena diÔÔhena viditena akÈlikena pattena pariyogÈÄhena 
atÊtÈnÈgatena yaÑ neti. 

 Ye kho keci atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sa~khÈre 
abbhaÒÒaÑsu, sa~khÈrasamudayaÑ abbhaÒÒaÑsu, sa~khÈranirodhaÑ 
abbhaÒÒaÑsu, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abbhaÒÒaÑsu, sabbete 
evameva abbhaÒÒaÑsu, seyyathÈpÈhaÑ etarahi. 

 Ye hipi keci anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ sa~khÈre 
abhijÈnissanti, sa~khÈrasamudayaÑ abhijÈnissanti, sa~khÈranirodhaÑ 
abhijÈnissanti, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhijÈnissanti, sabbete 
evameva abhijÈnissanti, seyyathÈpÈhaÑ etarahi. Idamassa anvaye ÒÈÓaÑ. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imÈni dve ÒÈÓÈni parisuddhÈni 
honti pariyodÈtÈni dhamme ÒÈÓaÒca anvaye ÒÈÓaÒca. AyaÑ vuccati 
bhikkhave ariyasÈvako “diÔÔhisampanno” itipi, “dassanasampanno” itipi, 
“Ègato imaÑ saddhammaÑ” itipi, “passati imaÑ saddhammaÑ” itipi, 
“sekkhena ÒÈÓena samannÈgato” itipi, “sekkhÈya vijjÈya samannÈgato” itipi, 
“dhammasotaÑ samÈpanno” itipi, “ariyo nibbedhikapaÒÒo” itipi, 
“amatadvÈraÑ Èhacca tiÔÔhati” itipÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyaÒÈÓavatthusutta 

 34. SÈvatthiyaÑ viharati. Sattasattari vo bhikkhave ÒÈÓavatth|ni 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 
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 KatamÈni bhikkhave sattasattari ÒÈÓavatth|ni. JÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓanti ÒÈÓaÑ, asati jÈtiyÈ natthi jarÈmaraÓanti ÒÈÓaÑ. AtÊtampi 
addhÈnaÑ jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓanti ÒÈÓaÑ, asati jÈtiyÈ natthi jarÈmaraÓanti 
ÒÈÓaÑ. AnÈgatampi addhÈnaÑ jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓanti ÒÈÓaÑ, asati jÈtiyÈ 
natthi jarÈmaraÓanti ÒÈÓaÑ. Yampissa taÑ dhammaÔÔhitiÒÈÓaÑ, tampi 
khayadhammaÑ vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ nirodhadhammanti 
ÒÈÓaÑ. 

 BhavapaccayÈ jÈtÊti ÒÈÓaÑ -pa-. UpÈdÈnapaccayÈ bhavoti ÒÈÓaÑ. 
TaÓhÈpaccayÈ upÈdÈnanti ÒÈÓaÑ. VedanÈpaccayÈ taÓhÈti ÒÈÓaÑ. 
PhassapaccayÈ vedanÈti ÒÈÓaÑ. SaÄÈyatanapaccayÈ phassoti ÒÈÓaÑ. 
NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatananti ÒÈÓaÑ. ViÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|panti 
ÒÈÓaÑ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓanti ÒÈÓaÑ. AvijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈti 
ÒÈÓaÑ, asati avijjÈya natthi sa~khÈrÈti ÒÈÓaÑ. AtÊtampi addhÈnaÑ 
avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈti ÒÈÓaÑ, asati avijjÈya natthi sa~khÈrÈti ÒÈÓaÑ. 
AnÈgatampi addhÈnaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈti ÒÈÓaÑ, asati avijjÈya natthi 
sa~khÈrÈti ÒÈÓaÑ. Yampissa taÑ dhammaÔÔhitiÒÈÓaÑ, tampi 
khayadhammaÑ vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ nirodhadhammanti 
ÒÈÓaÑ. ImÈni vuccanti bhikkhave sattasattari ÒÈÓavatth|nÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. AvijjÈpaccayasutta  

 35. SÈvatthiyaÑ viharati. AvijjÈpaccayÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, 
sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hotÊti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“katamaÑ nu kho bhante jarÈmaraÓaÑ, kassa ca panidaÑ jarÈmaraÓan”ti. 
“No kallo paÒho”ti BhagavÈ avoca, “katamaÑ jarÈmaraÓaÑ, kassa ca 
panidaÑ jarÈmaraÓan”ti iti vÈ bhikkhu yo vadeyya, “aÒÒaÑ jarÈmaraÓaÑ, 
aÒÒassa ca panidaÑ jarÈmaraÓan”ti iti vÈ bhikkhu yo vadeyya. 
UbhayametaÑ ekatthaÑ byaÒjanameva nÈnaÑ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti 
vÈ bhikkhu diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso na hoti, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊran”ti vÈ bhikkhu diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso na hoti. Ete te bhikkhu 
ubho ante anupagamma majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti “jÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓan”ti. 

 “KatamÈ nu kho bhante jÈti, kassa ca panÈyaÑ jÈtÊ”ti. “No kallo 
paÒho”ti BhagavÈ avoca, “katamÈ jÈti, kassa ca panÈyaÑ jÈtÊ”ti 
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iti vÈ bhikkhu yo vadeyya, “aÒÒÈ jÈti, aÒÒassa ca panÈyaÑ jÈtÊ”ti iti vÈ 
bhikkhu yo vadeyya. UbhayametaÑ ekatthaÑ byaÒjanameva nÈnaÑ. “TaÑ 
jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ bhikkhu diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso na hoti, 
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ bhikkhu diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso 
na hoti. Ete te bhikkhu ubho ante anupagamma majjhena TathÈgato 
dhammaÑ deseti “bhavapaccayÈ jÈtÊ”ti. 

 “Katamo nu kho bhante bhavo, kassa ca panÈyaÑ bhavo”ti. “No kallo 
paÒho”ti BhagavÈ avoca, “katamo bhavo, kassa ca panÈyaÑ bhavo”ti iti vÈ 
bhikkhu yo vadeyya, “aÒÒo bhavo, aÒÒassa ca panÈyaÑ bhavo”ti iti vÈ 
bhikkhu yo vadeyya. UbhayametaÑ ekatthaÑ byaÒjanameva nÈnaÑ. “TaÑ 
jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ bhikkhu diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso na hoti, 
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ bhikkhu diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso 
na hoti. Ete te bhikkhu ubho ante anupagamma majjhena TathÈgato 
dhammaÑ deseti “upÈdÈnapaccayÈ bhavo”ti -pa- “taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnan”ti. “VedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti. “PhassapaccayÈ vedanÈ”ti. 
“SaÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti. “NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti. 
“ViÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti. “Sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓan”ti. 

 “Katame nu kho bhante sa~khÈrÈ, kassa ca panime sa~khÈrÈ”ti. “No 
kallo paÒho”ti BhagavÈ avoca, “katame sa~khÈrÈ, kassa ca panime 
sa~khÈrÈ”ti iti vÈ bhikkhu yo vadeyya, “aÒÒe sa~khÈrÈ, aÒÒassa ca panime 
sa~khÈrÈ”ti iti vÈ bhikkhu yo vadeyya. UbhayametaÑ ekatthaÑ 
byaÒjanameva nÈnaÑ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ bhikkhu diÔÔhiyÈ sati 
brahmacariyavÈso na hoti, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ bhikkhu 
diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso na hoti. Ete te bhikkhu ubho ante 
anupagamma majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti “avijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ”ti. 

 AvijjÈya tveva bhikkhu asesavirÈganirodhÈ, yÈnissa tÈni vis|kÈyikÈni 
visevitÈni vipphanditÈni kÈnici kÈnici. “KatamaÑ jarÈmaraÓaÑ, kassa ca 
panidaÑ jarÈmaraÓaÑ” iti vÈ. “AÒÒaÑ jarÈmaraÓaÑ, aÒÒassa ca panidaÑ 
jarÈmaraÓaÑ” iti vÈ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ” iti vÈ. “AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊraÑ” iti vÈ. SabbÈnissa tÈni pahÊnÈni bhavanti ucchinnam|lÈni 
tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈni.  
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 AvijjÈya tveva bhikkhu asesavirÈganirodhÈ, yÈnissa tÈni vis|kÈyikÈni 
visevitÈni vipphanditÈni kÈnici kÈnici. “KatamÈ jÈti, kassa ca panÈyaÑ jÈti” 
iti vÈ. “AÒÒÈ jÈti, aÒÒassa ca panÈyaÑ jÈti” iti vÈ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ” 
iti vÈ. “AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ” iti vÈ. SabbÈnissa tÈni pahÊnÈni 
bhavanti ucchinnam|lÈni tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈni. 

 AvijjÈya tveva bhikkhu asesavirÈganirodhÈ, yÈnissa tÈni vis|kÈyikÈni 
visevitÈni vipphanditÈni kÈnici kÈnici. Katamo bhavo -pa-. KatamaÑ 
upÈdÈnaÑ. KatamÈ taÓhÈ. KatamÈ vedanÈ. Katamo phasso. KatamaÑ 
saÄÈyatanaÑ. KatamaÑ nÈmar|paÑ. KatamaÑ viÒÒÈÓaÑ -pa-. 

 AvijjÈya tveva bhikkhu asesavirÈganirodhÈ, yÈnissa tÈni vis|kÈyikÈni 
visevitÈni vipphanditÈni kÈnici kÈnici. “Katame sa~khÈrÈ, kassa ca panime 
sa~khÈrÈ” iti vÈ. “AÒÒe sa~khÈrÈ, aÒÒassa ca panime sa~khÈrÈ” iti vÈ. “TaÑ 
jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ” iti vÈ. “AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ” iti vÈ. SabbÈnissa 
tÈni pahÊnÈni bhavanti ucchinnam|lÈni tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈnÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiya-avijjÈpaccayasutta 

 36. SÈvatthiyaÑ vitarati. AvijjÈpaccayÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, 
sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

 “KatamaÑ jarÈmaraÓaÑ, kassa ca panidaÑ jarÈmaraÓan”ti iti vÈ 
bhikkhave yo vadeyya, “aÒÒaÑ jarÈmaraÓaÑ, aÒÒassa ca panidaÑ 
jarÈmaraÓan”ti iti vÈ bhikkhave yo vadeyya. UbhayametaÑ ekatthaÑ 
byaÒjanameva nÈnaÑ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ” iti vÈ bhikkhave diÔÔhiyÈ 
sati brahmacariyavÈso na hoti, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ” iti vÈ 
bhikkhave diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso na hoti. Ete te bhikkhave ubho 
ante anupagamma majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti “jÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓan”ti. 
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 KatamaÑ jÈti -pa-. Katamo bhavo. KatamaÑ upÈdÈnaÑ. KatamÈ taÓhÈ. 
KatamÈ vedanÈ. Katamo phasso. KatamaÑ saÄÈyatanaÑ. KatamaÑ 
nÈmar|paÑ. KatamaÑ viÒÒÈÓaÑ. “Katame sa~khÈrÈ, kassa ca panime 
sa~khÈrÈ”ti iti vÈ bhikkhave yo vadeyya, “aÒÒe sa~khÈrÈ, aÒÒassa ca panime 
sa~khÈrÈ” iti vÈ bhikkhave yo vadeyya. UbhayametaÑ ekatthaÑ 
byaÒjanameva nÈnaÑ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ” iti vÈ bhikkhave diÔÔhiyÈ 
sati brahmacariyavÈso na hoti, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ” iti vÈ 
bhikkhave diÔÔhiyÈ sati brahmacariyavÈso na hoti. Ete te bhikkhave ubho 
ante anupagamma majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti “avijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ”ti. 

 AvijjÈya tveva bhikkhave asesavirÈganirodhÈ, yÈnissa tÈni vis|kÈyikÈni 
visevitÈni vipphanditÈni kÈnici kÈnici. “KatamaÑ jarÈmaraÓaÑ, kassa ca 
panidaÑ jarÈmaraÓaÑ” iti vÈ. “AÒÒaÑ jarÈmaraÓaÑ, aÒÒassa ca panidaÑ 
jarÈmaraÓaÑ” iti vÈ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ” iti vÈ. “AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊraÑ” iti vÈ. SabbÈnissa tÈni pahÊnÈni bhavanti ucchinnam|lÈni 
tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈni. 

 AvijjÈya tveva bhikkhave asesavirÈganirodhÈ, yÈnissa tÈni vis|kÈyikÈni 
visevitÈni vipphanditÈni kÈnici kÈnici. KatamÈ jÈti -pa-. Katamo bhavo. 
KatamaÑ upÈdÈnaÑ. KatamÈ taÓhÈ. KatamÈ vedanÈ. Katamo phasso. 
KatamaÑ saÄÈyatanaÑ. KatamaÑ nÈmar|paÑ. KatamaÑ viÒÒÈÓaÑ. 
“Katame sa~khÈrÈ, kassa ca panime sa~khÈrÈ” iti vÈ. “AÒÒe sa~khÈrÈ, 
aÒÒassa ca panime sa~khÈrÈ” iti vÈ. “TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊraÑ” iti vÈ. 
“AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊraÑ” iti vÈ. SabbÈnissa tÈni pahÊnÈni bhavanti 
ucchinnam|lÈni tÈlÈvatthukatÈni anabhÈvaÑkatÈni ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈnÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Natumhasutta 

 37. SÈvatthiyaÑ viharati. NÈyaÑ bhikkhave kÈyo tumhÈkaÑ, napi 
aÒÒesaÑ. PurÈÓamidaÑ bhikkhave kammaÑ abhisa~khataÑ 
abhisaÒcetayitaÑ vedaniyaÑ daÔÔhabbaÑ. 

 



 1. NidÈnasaÑyutta 295 

 Tatra kho bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako paÔiccasamuppÈdaÒÒeva 
sÈdhukaÑ yoniso manasi karoti “iti imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ 
idaÑ uppajjati. ImasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhati. 
YadidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva 
asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti.  . SattamaÑ. 
 

8. CetanÈsutta 

 38. SÈvatthiyaÑ viharati. YaÒca bhikkhave ceteti, yaÒca pakappeti, 
yaÒca anuseti. ŒrammaÓametaÑ1 hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati 
patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbatti hoti, ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattiyÈ sati ÈyatiÑ jÈti 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 No ce bhikkhave ceteti, no ce pakappeti, atha ce anuseti. 
ŒrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa 
hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti hoti, 
ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattiyÈ sati ÈyatiÑ jÈti jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 Yato ca kho bhikkhave no ceva ceteti, no ca pakappeti, no ca anuseti. 
ŒrammaÓametaÑ na hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe asati patiÔÔhÈ 
viÒÒÈÓassa na hoti, tadappatiÔÔhite viÒÒÈÓe avir|Ähe ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbatti na hoti, ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbattiyÈ asati ÈyatiÑ 
jÈti jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒramaÓametaÑ (?) 
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9. DutiyacetanÈsutta 

 39. SÈvatthiyaÑ viharati. YaÒca bhikkhave ceteti, yaÒca pakappeti, 
yaÒca anuseti. ŒrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati 
patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe nÈmar|passa 
avakkanti hoti. NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, saÄÈyatanapaccayÈ phasso, 
phassapaccayÈ vedanÈ -pa- taÓhÈ. UpÈdÈnaÑ. Bhavo. JÈti. JarÈmaraÓaÑ. 
SokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 No ce bhikkhave ceteti, no ce pakappeti, atha ce anuseti. 
ŒrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa 
hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe nÈmar|passa avakkanti hoti. 
NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 Yato ca kho bhikkhave no ceva ceteti, no ca pakappeti, no ca anuseti. 
ŒrammaÓametaÑ na hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe asati patiÔÔhÈ 
viÒÒÈÓassa na hoti, tadappatiÔÔhite viÒÒÈÓe avir|Ähe nÈmar|passa avakkanti 
na hoti. NÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. TatiyacetanÈsutta 

 40. SÈvatthiyaÑ viharati. YaÒca bhikkhave ceteti, yaÒca pakappeti, 
yaÒca anuseti. ŒrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati 
patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe nati hoti, natiyÈ 
sati Ègatigati hoti, ÈgatigatiyÈ sati cut|papÈto hoti, cut|papÈte sati ÈyatiÑ 
jÈti jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 No ce bhikkhave ceteti, no ce pakappeti, atha ce anuseti. 
ŒrammaÓametaÑ hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe sati patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa 
hoti, tasmiÑ patiÔÔhite viÒÒÈÓe vir|Ähe nati hoti, 
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natiyÈ sati Ègatigati hoti, ÈgatigatiyÈ sati cut|papÈto hoti, cut|papÈte sati 
ÈyatiÑ jÈti jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 Yato ca kho bhikkhave no ceva ceteti, no ca pakappeti, no ca anuseti. 
ŒrammaÓametaÑ na hoti viÒÒÈÓassa ÔhitiyÈ, ÈrammaÓe asati patiÔÔhÈ 
viÒÒÈÓassa na hoti, tadappatiÔÔhite viÒÒÈÓe avir|Ähe nati na hoti, natiyÈ asati 
Ègatigati na hoti, ÈgatigatiyÈ asati cut|papÈto na hoti, cut|papÈte asati 
ÈyatiÑ jÈti jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . DasamaÑ. 
 

KaÄÈrakhattiyavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Bh|tamidaÑ KaÄÈraÒca, duve ca ©ÈÓavatth|ni. 
   AvijjÈpaccayÈ ca dve, NatumhÈ CetanÈ tayoti. 

_____ 
 

5. Gahapativagga 
 

1. PaÒcaverabhayasutta 

 41. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho AnÈthapiÓÉiko gahapati yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho AnÈthapiÓÉikaÑ gahapatiÑ 
BhagavÈ etadavoca– 

 Yato kho gahapati ariyasÈvakassa paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni 
honti, cat|hi ca sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti, ariyo cassa ÒÈyo 
paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho, so Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ 
byÈkareyya “khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo 
khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyano”ti. 
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 KatamÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti. YaÑ gahapati 
pÈÓÈtipÈtÊ pÈÓÈtipÈtapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, 
samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedayati. PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ 
veraÑ v|pasantaÑ hoti. (1) 

 YaÑ gahapati adinnÈdÈyÊ adinnÈdÈnapaccayÈ diÔÔhadhammikampi 
bhayaÑ veraÑ pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, 
cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. AdinnÈdÈnÈ 
paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti. (2) 

 YaÑ gahapati kÈmesumicchÈcÈrÊ kÈmesumicchÈcÈrapaccayÈ 
diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. 
KÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti. 
(3) 

 YaÑ gahapati musÈvÈdÊ musÈvÈdapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ 
veraÑ pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. MusÈvÈdÈ paÔiviratassa evaÑ taÑ 
bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti. (4) 

 YaÑ gahapati surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnapaccayÈ diÔÔhadhammikampi bhayaÑ veraÑ 
pasavati, samparÈyikampi bhayaÑ veraÑ pasavati, cetasikampi dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedayati. SurÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratassa 
evaÑ taÑ bhayaÑ veraÑ v|pasantaÑ hoti. ImÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti. (5) 

 Katamehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. Idha gahapati 
ariyasÈvako Buddhe aveccappasÈdena samannÈgato hoti “itipi so BhagavÈ 
ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti. (1) 

 Dhamme aveccappasÈdena samannÈgato hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ 
dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo 
viÒÒ|hÊ”ti. (2) 
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 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. (3) 

 Ariyakantehi sÊlehi samannÈgato hoti akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi 
akammÈsehi bhujissehi viÒÒuppasatthehi aparÈmaÔÔhehi 
samÈdhisaÑvattanikehi. Imehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. (4) 

 Katamo cassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. Idha 
gahapati ariyasÈvako paÔiccasamuppÈdaÒÒeva sÈdhukaÑ yoniso manasi 
karoti “iti imasmiÑ sati idaÑ hoti, imasmiÑ asati idaÑ na hoti, 
imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhati, yadidaÑ 
avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva 
asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti. Ayamassa ariyo 
ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. 

 Yato kho gahapati ariyasÈvakassa imÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti. Imehi ca cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. 
AyaÒcassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. So 
Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi 
khÊÓatiracchÈnayoni khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, 
sotÈpannohamasmi avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyano”ti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyapaÒcaverabhayasutta 

 42. SÈvatthiyaÑ viharati. Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa paÒca 
bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti. Cat|hi ca sotÈpattiya~gehi samannÈgato 
hoti, ariyo cassa ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho 
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hoti suppaÔividdho, so Èka~khamÈno attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya 
“khÊÓanirayomhi -pa- avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyano”ti. 

 KatamÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni honti. YaÑ bhikkhave 
pÈÓÈtipÈtÊ -pa-. YaÑ bhikkhave adinnÈdÈyÊ. YaÑ bhikkhave 
kÈmesumicchÈcÈrÊ. YaÑ bhikkhave musÈvÈdÊ. YaÑ bhikkhave 
surÈmerayamajjapamÈdaÔÔhÈyÊ -pa-. ImÈni paÒca bhayÈni verÈni v|pasantÈni 
honti. 

 Katamehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. Idha bhikkhave 
ariyasÈvako Buddhe -pa- dhamme. SaÑghe. Ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgato hoti. Imehi cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti. 

 Katamo cassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. Idha 
bhikkhave ariyasÈvako paÔiccasamuppÈdaÒÒeva sÈdhukaÑ yoniso manasi 
karoti -pa- ayamassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imÈni paÒca bhayÈni verÈni 
v|pasantÈni honti. Imehi ca cat|hi sotÈpattiya~gehi samannÈgato hoti, 
ayaÒcassa ariyo ÒÈyo paÒÒÈya sudiÔÔho hoti suppaÔividdho, so Èka~khamÈno 
attanÈva attÈnaÑ byÈkareyya “khÊÓanirayomhi khÊÓatiracchÈnayoni 
khÊÓapettivisayo khÊÓÈpÈyaduggativinipÈto, sotÈpannohamasmi 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyano”ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Dukkhasutta 

 43. SÈvatthiyaÑ viharati. Dukkhassa bhikkhave samudayaÒca 
attha~gamaÒca desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave dukkhassa samudayo. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca 
uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. AyaÑ kho bhikkhave dukkhassa samudayo. 
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 SotaÒca paÔicca sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. GhÈnaÒca paÔicca 
gandhe ca -pa-. JivhaÒca paÔicca rase ca -pa-. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe 
ca -pa-. ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. AyaÑ kho 
bhikkhave dukkhassa samudayo. 

 Katamo ca bhikkhave dukkhassa attha~gamo. CakkhuÒca paÔicca r|pe 
ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodhÈ 
upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, 
jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. AyaÑ kho 
bhikkhave dukkhassa attha~gamo. 

 SotaÒca paÔicca sadde ca uppajjati sotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. GhÈnaÒca paÔicca 
gandhe ca -pa-. JivhaÒca paÔicca rase ca -pa-. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe 
ca -pa-. ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ 
sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva 
taÓhÈya asesavirÈganirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, 
bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. AyaÑ kho bhikkhave dukkhassa 
attha~gamoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Lokasutta 

 44. SÈvatthiyaÑ viharati. Lokassa bhikkhave samudayaÒca 
attha~gamaÒca desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Katamo ca bhikkhave lokassa samudayo. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca 
uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, 
bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. AyaÑ kho bhikkhave 
lokassa samudayo. 
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 SotaÒca paÔicca sadde ca -pa-. GhÈnaÒca paÔicca gandhe ca. JivhaÒca 
paÔicca rase ca. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca. ManaÒca paÔicca dhamme 
ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ 
-pa- jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
sambhavanti. AyaÑ kho bhikkhave lokassa samudayo. 

 Katamo ca bhikkhave lokassa attha~gamo. CakkhuÒca paÔicca r|pe ca 
uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodhÈ 
upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. AyaÑ kho bhikkhave lokassa attha~gamo. 

 SotaÒca paÔicca sadde ca -pa-. GhÈnaÒca paÔicca gandhe ca. JivhaÒca 
paÔicca rase ca. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca. ManaÒca paÔicca dhamme 
ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodhÈ 
upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. AyaÑ kho bhikkhave lokassa 
attha~gamoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. ©Ètikasutta  

 45. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ ©Ètike viharati 
GiÒjakÈvasathe. Atha kho BhagavÈ rahogato paÔisallÈno imaÑ 
dhammapariyÈyaÑ abhÈsi– 

 CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 SotaÒca paÔicca sadde ca -pa-. GhÈnaÒca paÔicca gandhe ca. JivhaÒca 
paÔicca rase ca. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca. ManaÒca paÔicca dhamme 
ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
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 CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva taÓhÈya 
asesavirÈganirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SotaÒca paÔicca sadde ca -pa-. ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati 
manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodhÈ 
upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu Bhagavato upassuti1 Ôhito 
hoti. AddasÈ kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ upassuti ÔhitaÑ, disvÈna taÑ 
bhikkhuÑ etadavoca “assosi no tvaÑ bhikkhu imaÑ dhammapariyÈyan”ti. 
EvaÑ bhanteti. UggaÓhÈhi tvaÑ bhikkhu imaÑ dhammapariyÈyaÑ, 
pariyÈpuÓÈhi tvaÑ bhikkhu imaÑ dhammapariyÈyaÑ, dhÈrehi tvaÑ bhikkhu 
imaÑ dhammapariyÈyaÑ, atthasaÑhito ayaÑ2 bhikkhu dhammapariyÈyo 
Èdibrahmacariyakoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AÒÒatarabrÈhmaÓasutta 

 46. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho bho Gotama so karoti, so paÔisaÑvedayatÊti. “So karoti, so 
paÔisaÑvedayatÊ”ti kho brÈhmaÓa ayameko anto. 

 KiÑ pana bho Gotama aÒÒo karoti, aÒÒo paÔisaÑvedayatÊti. “AÒÒo 
karoti, aÒÒo paÔisaÑvedayatÊ”ti kho brÈhmaÓa ayaÑ dutiyo anto. Ete te 
brÈhmaÓa ubho ante anupagamma majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti–
avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. UpassutiÑ (SÊ, I) 2. AtthasaÑhitoyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ), atthasaÑhitÈyaÑ (I, Ka) 
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avijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. 

 EvaÑ vutte so brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho 
Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. JÈÓussoÓisutta 

 47. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ -pa- ekamantaÑ nisinno 
kho JÈÓussoÓi brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho bho Gotama sabbamatthÊti. “SabbamatthÊ”ti kho brÈhmaÓa 
ayameko anto. 

 KiÑ pana bho Gotama sabbaÑ natthÊti. “SabbaÑ natthÊ”ti kho 
brÈhmaÓa ayaÑ dutiyo anto. Ete te brÈhmaÓa ubho ante anupagamma 
majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti–avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, 
sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, 
sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. 

 EvaÑ putte JÈÓussoÓi brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bho Gotama -pa- pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . SattamaÑ. 
 

8. LokÈyatikasutta 

 48. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho LokÈyatiko brÈhmaÓo yena BhagavÈ 
-pa- ekamantaÑ nisinno kho LokÈyatiko brÈhmaÓo BhagavantaÑ 
etadavoca– 

 KiÑ nu kho bho Gotama sabbamatthÊti. “SabbamatthÊ”ti kho brÈhmaÓa 
jeÔÔhametaÑ lokÈyataÑ. 
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 KiÑ pana bho Gotama sabbaÑ natthÊti. “SabbaÑ natthÊ”ti kho 
brÈhmaÓa dutiyametaÑ lokÈyataÑ. 

 KiÑ nu kho bho Gotama sabbamekattanti. “Sabbamekattan”ti kho 
brÈhmaÓa tatiyametaÑ lokÈyataÑ. 

 KiÑ pana bho Gotama sabbaÑ puthuttanti. “SabbaÑ puthuttan”ti kho 
brÈhmaÓa catutthametaÑ lokÈyataÑ. Ete te brÈhmaÓa ubho ante 
anupagamma majjhena TathÈgato dhammaÑ deseti–avijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva asesavirÈganirodhÈ 
sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. 

 EvaÑ vutte LokÈyatiko brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bho Gotama -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. AriyasÈvakasutta 

 49. SÈvatthiyaÑ viharati. Na bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa evaÑ 
hoti “kiÑ nu kho–kismiÑ sati kiÑ hoti, kissuppÈdÈ kiÑ uppajjati, (kismiÑ 
sati sa~khÈrÈ honti, kismiÑ sati viÒÒÈÓaÑ hoti)1 kismiÑ sati nÈmar|paÑ 
hoti, kismiÑ sati saÄÈyatanaÑ hoti, kismiÑ sati phasso hoti, kismiÑ sati 
vedanÈ hoti, kismiÑ sati taÓhÈ hoti, kismiÑ sati upÈdÈnaÑ hoti, kismiÑ sati 
bhavo hoti, kismiÑ sati jÈti hoti, kismiÑ sati jarÈmaraÓaÑ hotÊ”ti. 

 Atha kho bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa aparappaccayÈ 
ÒÈÓamevettha hoti “imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati, 
(avijjÈya sati sa~khÈrÈ honti, sa~khÈresu sati viÒÒÈÓaÑ hoti,)1 viÒÒÈÓe sati 
nÈmar|paÑ hoti, nÈmar|pe sati saÄÈyatanaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Etthantare pÈÔhÈ kesuci potthakesu na dissantÊti SÊ-I-potthakesu dassitÈ. 
 TathÈ sati anantarasuttaÔÊkÈya sameti. 
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hoti, saÄÈyatane sati phasso hoti, phasse sati vedanÈ hoti, vedanÈya sati 
taÓhÈ hoti, taÓhÈya sati upÈdÈnaÑ hoti, upÈdÈne sati bhavo hoti, bhave sati 
jÈti hoti, jÈtiyÈ sati jarÈmaraÓaÑ hotÊ”ti. So evaÑ pajÈnÈti “evamayaÑ loko 
samudayatÊ”ti. 

 Na bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa evaÑ hoti “kiÑ nu kho–kismiÑ 
asati kiÑ na hoti, kissa nirodhÈ kiÑ nirujjhati, (kismiÑ asati sa~khÈrÈ na 
honti, kismiÑ asati viÒÒÈÓaÑ na hoti,)1 kismiÑ asati nÈmar|paÑ na hoti, 
kismiÑ asati saÄÈyatanaÑ na hoti, kismiÑ asati phasso na hoti, kismiÑ asati 
vedanÈ na hoti, kismiÑ asati taÓhÈ na hoti, kismiÑ asati upÈdÈnaÑ na hoti, 
kismiÑ asati bhavo na hoti, kismiÑ asati jÈti na hoti, kismiÑ asati 
jarÈmaraÓaÑ na hotÊ”ti. 

 Atha kho bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa aparappaccayÈ 
ÒÈÓamevettha hoti “imasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ 
nirujjhati, (avijjÈya asati sa~khÈrÈ na honti, sa~khÈresu asati viÒÒÈÓaÑ na 
hoti,)1 viÒÒÈÓe asati nÈmar|paÑ na hoti, nÈmar|pe asati saÄÈyatanaÑ na 
hoti -pa- bhavo na hoti. JÈti na hoti. JÈtiyÈ asati jarÈmaraÓaÑ na hotÊ”ti. So 
evaÑ pajÈnÈti “evamayaÑ loko nirujjhatÊ”ti. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ lokassa samudayaÒca 
attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
diÔÔhisampanno itipi -pa- amatadvÈraÑ Èhacca tiÔÔhati itipÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiya-ariyasÈvakasutta 

 50. SÈvatthiyaÑ viharati. Na bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa evaÑ 
hoti “kiÑ nu kho–kismiÑ sati kiÑ hoti, kissuppÈdÈ kiÑ uppajjati, kismiÑ 
sati sa~khÈrÈ honti, kismiÑ sati viÒÒÈÓaÑ hoti, kismiÑ sati nÈmar|paÑ 
hoti, kismiÑ sati saÄÈyatanaÑ hoti, kismiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (  ) Etthantare pÈÔhÈpi tattha tatheva dassitÈ. 
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sati phasso hoti, kismiÑ sati vedanÈ hoti, kismiÑ sati taÓhÈ hoti, kismiÑ 

sati upÈdÈnaÑ hoti, kismiÑ sati bhavo hoti, kismiÑ sati jÈti hoti, kismiÑ 

sati jarÈmaraÓaÑ hotÊ”ti. 

 Atha kho bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa aparappaccayÈ 

ÒÈÓamevettha hoti “imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ uppajjati, 

avijjÈya sati sa~khÈrÈ honti, sa~khÈresu sati viÒÒÈÓaÑ hoti, viÒÒÈÓe sati 

nÈmar|paÑ hoti, nÈmar|pe sati saÄÈyatanaÑ hoti, saÄÈyatane sati phasso 

hoti, phasse sati vedanÈ hoti, vedanÈya sati taÓhÈ hoti, taÓhÈya sati 

upÈdÈnaÑ hoti, upÈdÈne sati bhavo hoti, bhave sati jÈti hoti, jÈtiyÈ sati 

jarÈmaraÓaÑ hotÊ”ti. So evaÑ pajÈnÈti “evamayaÑ loko samudayatÊ”ti. 

 Na bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa evaÑ hoti “kiÑ nu kho–kismiÑ 

asati kiÑ na hoti, kissa nirodhÈ kiÑ nirujjhati, kismiÑ asati sa~khÈrÈ na 

honti, kismiÑ asati viÒÒÈÓaÑ na hoti, kismiÑ asati nÈmar|paÑ na hoti, 

kismiÑ asati saÄÈyatanaÑ na hoti, kismiÑ asati phasso na hoti, kismiÑ asati 

vedanÈ na hoti, kismiÑ asati taÓhÈ na hoti -pa- upÈdÈnaÑ. Bhavo. JÈti. 

KismiÑ asati jarÈmaraÓaÑ na hotÊ”ti. 

 Atha kho bhikkhave sutavato ariyasÈvakassa aparappaccayÈ 

ÒÈÓamevettha hoti “imasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ 

nirujjhati, avijjÈya asati sa~khÈrÈ na honti, sa~khÈresu asati viÒÒÈÓaÑ na 

hoti, viÒÒÈÓe asati nÈmar|paÑ na hoti, nÈmar|pe asati saÄÈyatanaÑ na hoti 

-pa- jÈtiyÈ asati jarÈmaraÓaÑ na hotÊ”ti. So evaÑ pajÈnÈti “evamayaÑ loko 

nirujjhatÊ”ti. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvako evaÑ lokassa samudayaÒca 

attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 

diÔÔhisampanno itipi, dassanasampanno itipi, Ègato imaÑ saddhammaÑ itipi, 

passati imaÑ saddhammaÑ itipi, sekkhena ÒÈÓena samannÈgato itipi, 
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sekkhÈya vijjÈya samannÈgato itipi, dhammasotaÑ samÈpanno itipi, ariyo 
nibbedhikapaÒÒo itipi, amatadvÈraÑ Èhacca tiÔÔhati itipÊti.  . DasamaÑ. 
 

Gahapativaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve PaÒcaverabhayÈ vuttÈ, DukkhaÑ Loko ca ©ÈtikaÑ. 
   AÒÒataraÑ JÈÓussoÓi ca, LokÈyatikena aÔÔhamaÑ. 
   Dve AriyasÈvakÈ vuttÈ, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

6. Dukkhavagga 
 

1. ParivÊmaÑsanasutta 

 51. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 KittÈvatÈ nu kho bhikkhave bhikkhu parivÊmaÑsamÈno 
parivÊmaÑseyya sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈyÈti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante 
BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ 
bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 Idha bhikkhave bhikkhu parivÊmaÑsamÈno parivÊmaÑsati “yaÑ kho 
idaÑ anekavidhaÑ nÈnappakÈrakaÑ dukkhaÑ loke uppajjati jarÈmaraÓaÑ, 
idaÑ nu kho dukkhaÑ kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ 
kiÑpabhavaÑ, kismiÑ sati jarÈmaraÓaÑ hoti, kismiÑ asati jarÈmaraÓaÑ na 
hotÊ”ti. So parivÊmaÑsamÈno evaÑ pajÈnÈti “yaÑ kho idaÑ anekavidhaÑ 
nÈnappakÈrakaÑ dukkhaÑ loke 
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uppajjati jarÈmaraÓaÑ, idaÑ kho dukkhaÑ jÈtinidÈnaÑ jÈtisamudayaÑ 
jÈtijÈtikaÑ jÈtippabhavaÑ, jÈtiyÈ sati jarÈmaraÓaÑ hoti, jÈtiyÈ asati 
jarÈmaraÓaÑ na hotÊ”ti. 

 So jarÈmaraÓaÒca pajÈnÈti, jarÈmaraÓasamudayaÒca pajÈnÈti, 
jarÈmaraÓanirodhaÒca pajÈnÈti, yÈ ca jarÈmaraÓanirodhasÈruppagÈminÊ 
paÔipadÈ, taÒca pajÈnÈti, tathÈ paÔipanno ca hoti anudhammacÈrÊ. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈya paÔipanno 
jarÈmaraÓanirodhÈya. 

 AthÈparaÑ parivÊmaÑsamÈno parivÊmaÑsati “jÈti panÈyaÑ kiÑnidÈnÈ 
kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ, kismiÑ sati jÈti hoti, kismiÑ asati jÈti 
na hotÊ”ti. So parivÊmaÑsamÈno evaÑ pajÈnÈti “jÈti bhavanidÈnÈ 
bhavasamudayÈ bhavajÈtikÈ bhavappabhavÈ, bhave sati jÈti hoti, bhave asati 
jÈti na hotÊ”ti. 

 So jÈtiÒca pajÈnÈti, jÈtisamudayaÒca pajÈnÈti, jÈtinirodhaÒca pajÈnÈti, yÈ 
ca jÈtinirodhasÈruppagÈminÊ paÔipadÈ, taÒca pajÈnÈti, tathÈ paÔipanno ca hoti 
anudhammacÈrÊ. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu sabbaso sammÈ 
dukkhakkhayÈya paÔipanno jÈtinirodhÈya. 

 AthÈparaÑ parivÊmaÑsamÈno parivÊmaÑsati “bhavo panÈyaÑ 
kiÑnidÈno -pa- upÈdÈnaÑ panidaÑ kiÑnidÈnaÑ. TaÓhÈ panÈyaÑ 
kiÑnidÈnÈ. VedanÈ. Phasso. SaÄÈyatanaÑ panidaÑ kiÑnidÈnaÑ. 
NÈmar|paÑ panidaÑ. ViÒÒÈÓaÑ panidaÑ. Sa~khÈrÈ panime kiÑnidÈnÈ 
kiÑsamudayÈ kiÑjÈtikÈ kiÑpabhavÈ, kismiÑ sati sa~khÈrÈ honti, kismiÑ 
asati sa~khÈrÈ na hontÊ”ti. So parivÊmaÑsamÈno evaÑ pajÈnÈti “sa~khÈrÈ 
avijjÈnidÈnÈ avijjÈsamudayÈ avijjÈjÈtikÈ avijjÈpabhavÈ, avijjÈya sati 
sa~khÈrÈ honti, avijjÈya asati sa~khÈrÈ na hontÊ”ti. 

 So sa~khÈre ca pajÈnÈti, sa~khÈrasamudayaÒca pajÈnÈti, 
sa~khÈranirodhaÒca pajÈnÈti, yÈ ca sa~khÈranirodhasÈruppagÈminÊ paÔipadÈ, 
taÒca pajÈnÈti. TathÈ paÔipanno ca hoti anudhammacÈrÊ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave bhikkhu sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈya paÔipanno 
sa~khÈranirodhÈya. 
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 AvijjÈgato yaÑ bhikkhave purisapuggalo puÒÒaÑ ce sa~khÈraÑ 
abhisa~kharoti, puÒÒ|pagaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ. ApuÒÒaÑ ce sa~khÈraÑ 
abhisa~kharoti, apuÒÒ|pagaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ. ŒneÒjaÑ ce sa~khÈraÑ 
abhisa~kharoti, ÈneÒj|pagaÑ hoti viÒÒÈÓaÑ. Yato kho bhikkhave 
bhikkhuno avijjÈ pahÊnÈ hoti, vijjÈ uppannÈ. So avijjÈvirÈgÈ vijjuppÈdÈ neva 
puÒÒÈbhisa~khÈraÑ abhisa~kharoti, na apuÒÒÈbhisa~khÈraÑ abhisa~kharoti, 
na ÈneÒjÈbhisa~khÈraÑ abhisa~kharoti. Anabhisa~kharonto 
anabhisaÒcetayanto na kiÒci loke upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, 
aparitassaÑ paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 

 So sukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, “sÈ aniccÈ”ti pajÈnÈti, “anajjhositÈ”ti 
pajÈnÈti, “anabhinanditÈ”ti pajÈnÈti. DukkhaÑ ce vedanaÑ vedayati, “sÈ 
aniccÈ”ti pajÈnÈti, “anajjhositÈ”ti pajÈnÈti, “anabhinanditÈ”ti pajÈnÈti. 
AdukkhamasukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, “sÈ aniccÈ”ti pajÈnÈti, 
“anajjhositÈ”ti pajÈnÈti, “anabhinanditÈ”ti pajÈnÈti. So sukhaÑ ce vedanaÑ 
vedayati, visaÑyutto naÑ1 vedayati. DukkhaÑ ce vedanaÑ vedayati, 
visaÑyutto naÑ vedayati. AdukkhamasukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, 
visaÑyutto naÑ vedayati. 

 So kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno “kÈyapariyantikaÑ 
vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
“jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. “KÈyassa bhedÈ uddhaÑ 
jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊbhavissanti 
sarÊrÈni avasissantÊ”ti pajÈnÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso kumbhakÈrapÈkÈ uÓhaÑ kumbhaÑ 
uddharitvÈ same bh|mibhÈge paÔisisseyya2. Tatra yÈyaÑ usmÈ, sÈ tattheva 
v|pasameyya, kapallÈni avasisseyyuÑ. Evameva kho bhikkhave bhikkhu 
kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno “kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ vedanaÑ (SÊ, I), vedanaÑ (Ka) 
 2. PaÔiviseyya (SÊ), patiÔÔhapeyya (SyÈ, KaÑ, I), paÔiseveyya (®ÊkÈ) 
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“jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti. “KÈyassa bhedÈ uddhaÑ 
jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊbhavissanti, 
sarÊrÈni avasissantÊ”ti pajÈnÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu kho khÊÓÈsavo bhikkhu 
puÒÒÈbhisa~khÈraÑ vÈ abhisa~khareyya, apuÒÒÈbhisa~khÈraÑ vÈ 
abhisa~khareyya, ÈneÒjÈbhisa~khÈraÑ vÈ abhisa~khareyyÈti. No hetaÑ 
bhante. Sabbaso vÈ pana sa~khÈresu asati sa~khÈranirodhÈ api nu kho 
viÒÒÈÓaÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Sabbaso vÈ pana viÒÒÈÓe asati 
viÒÒÈÓanirodhÈ api nu kho nÈmar|paÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. 
Sabbaso vÈ pana nÈmar|pe asati nÈmar|panirodhÈ api nu kho saÄÈyatanaÑ 
paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Sabbaso vÈ pana saÄÈyatane asati 
saÄÈyatananirodhÈ api nu kho phasso paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. 
Sabbaso vÈ pana phasse asati phassanirodhÈ api nu kho vedanÈ 
paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Sabbaso vÈ pana vedanÈya asati 
vedanÈnirodhÈ api nu kho taÓhÈ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Sabbaso vÈ 
pana taÓhÈya asati taÓhÈnirodhÈ api nu kho upÈdÈnaÑ paÒÒÈyethÈti. No 
hetaÑ bhante. Sabbaso vÈ pana upÈdÈne asati upÈdÈnanirodhÈ api nu kho 
bhavo paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Sabbaso vÈ pana bhave asati 
bhavanirodhÈ api nu kho jÈti paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ bhante. Sabbaso vÈ 
pana jÈtiyÈ asati jÈtinirodhÈ api nu kho jarÈmaraÓaÑ paÒÒÈyethÈti. No 
hetaÑ bhante. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhave, evametaÑ bhikkhave, netaÑ aÒÒathÈ, 
saddahatha me taÑ bhikkhave adhimuccatha, nikka~khÈ ettha hotha 
nibbicikicchÈ, esevanto dukkhassÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. UpÈdÈnasutta 

 52. SÈvatthiyaÑ viharati. UpÈdÈniyesu bhikkhave dhammesu 
assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, 
upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
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seyyathÈpi bhikkhave dasannaÑ vÈ kaÔÔhavÈhÈnaÑ vÊsÈya vÈ kaÔÔhavÈhÈnaÑ 
tiÑsÈya vÈ kaÔÔhavÈhÈnaÑ cattÈrÊsÈya vÈ kaÔÔhavÈhÈnaÑ mahÈ-
aggikkhandho jaleyya, tatra puriso kÈlena kÈlaÑ sukkhÈni ceva tiÓÈni 
pakkhipeyya, sukkhÈni ca gomayÈni pakkhipeyya, sukkhÈni ca kaÔÔhÈni 
pakkhipeyya. EvaÑ hi so bhikkhave mahÈ-aggikkhandho tadÈhÈro 
tadupÈdÈno ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ jaleyya. Evameva kho bhikkhave 
upÈdÈniyesu dhammesu assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, 
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

 UpÈdÈniyesu bhikkhave dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, 
bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave dasannaÑ vÈ kaÔÔhavÈhÈnaÑ vÊsÈya vÈ tiÑsÈya 
vÈ cattÈrÊsÈya vÈ kaÔÔhavÈhÈnaÑ mahÈ-aggikkhandho jaleyya, tatra puriso 
na kÈlena kÈlaÑ sukkhÈni ceva tiÓÈni pakkhipeyya, na sukkhÈni ca 
gomayÈni pakkhipeyya, na sukkhÈni ca kaÔÔhÈni pakkhipeyya. EvaÑ hi so 
bhikkhave mahÈ-aggikkhandho purimassa ca upÈdÈnassa pariyÈdÈnÈ aÒÒassa 
ca anupahÈrÈ1 anÈhÈro nibbÈyeyya. Evameva kho bhikkhave upÈdÈniyesu 
dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ 
upÈdÈnanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hotÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SaÑyojanasutta 

 53. SÈvatthiyaÑ viharati. SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu 
assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, 
upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. AnupÈhÈrÈ (I) 
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 SeyyathÈpi bhikkhave telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca paÔicca telappadÊpo 
jhÈyeyya, tatra puriso kÈlena kÈlaÑ telaÑ ÈsiÒceyya vaÔÔiÑ upasaÑhareyya. 
EvaÑ hi so bhikkhave telappadÊpo tadÈhÈro tadupÈdÈno ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ jaleyya. Evameva kho bhikkhave saÑyojaniyesu 
dhammesu assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti, 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, 
bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca paÔicca telappadÊpo 
jhÈyeyya. Tatra puriso na kÈlena kÈlaÑ telaÑ ÈsiÒceyya, na vaÔÔiÑ 
upasaÑhareyya. EvaÑ hi so bhikkhave telappadÊpo purimassa ca 
upÈdÈnassa pariyÈdÈnÈ aÒÒassa ca anupahÈrÈ anÈhÈro nibbÈyeyya. Evameva 
kho bhikkhave saÑyojaniyesu dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyasaÑyojanasutta 

 54. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca 
paÔicca telappadÊpo jhÈyeyya. Tatra puriso kÈlena kÈlaÑ telaÑ ÈsiÒceyya, 
vaÔÔiÑ upasaÑhareyya. EvaÑ hi so bhikkhave telappadÊpo tadÈhÈro 
tadupÈdÈno ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ jaleyya. Evameva kho bhikkhave 
saÑyojaniyesu dhammesu assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, 
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca paÔicca telappadÊpo 
jhÈyeyya. Tatra puriso na kÈlena kÈlaÑ telaÑ ÈsiÒceyya, na vaÔÔiÑ 
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upasaÑhareyya. EvaÑ hi so bhikkhave telappadÊpo purimassa ca 
upÈdÈnassa pariyÈdÈnÈ aÒÒassa ca anupahÈrÈ anÈhÈro nibbÈyeyya. Evameva 
kho bhikkhave saÑyojaniyesu dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. MahÈrukkhasutta 

 55. SÈvatthiyaÑ viharati. UpÈdÈniyesu bhikkhave dhammesu 
assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, 
upÈdÈnapaccayÈ bhavo -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Tassa yÈni ceva m|lÈni 
adhogamÈni yÈni ca tiriya~gamÈni, sabbÈni tÈni uddhaÑ ojaÑ abhiharanti. 
EvaÑ hi so bhikkhave mahÈrukkho tadÈhÈro tadupÈdÈno ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya. Evameva kho bhikkhave upÈdÈniyesu 
dhammesu assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 UpÈdÈniyesu bhikkhave dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Atha puriso Ègaccheyya 
kuddÈlapiÔakaÑ1 ÈdÈya, so taÑ rukkhaÑ m|le chindeyya, m|laÑ chinditvÈ 
palikhaÓeyya2, palikhaÓitvÈ m|lÈni uddhareyya antamaso 
usÊranÈÄimattÈnipi. So taÑ rukkhaÑ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chindeyya, 
khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ phÈleyya, phÈletvÈ sakalikaÑ sakalikaÑ 
kareyya, sakalikaÑ sakalikaÑ karitvÈ vÈtÈtape visoseyya, vÈtÈtape visosetvÈ 
agginÈ Éaheyya, agginÈ ÉahetvÈ masiÑ kareyya, masiÑ karitvÈ mahÈvÈte vÈ 
ophuÓeyya3, nadiyÈ vÈ sÊghasotÈya pavÈheyya. EvaÑ hi so bhikkhave 
mahÈrukkho 
______________________________________________________________ 
 1. KudÈlapiÔakaÑ (AÒÒattha) 2. PaliÑ khaÓeyya (I, Ka) 
 3. Opuneyya (SÊ, I), ophuneyya (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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ucchinnam|lo assa, tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato1 ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammo. Evameva kho bhikkhave upÈdÈniyesu dhammesu 
ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, 
upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyamahÈrukkhasutta 

 56. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Tassa 
yÈni ceva m|lÈni adhogamÈni yÈni ca tiriya~gamÈni, sabbÈni tÈni uddhaÑ 
ojaÑ abhiharanti, EvaÑ hi so bhikkhave mahÈrukkho tadÈhÈro tadupÈdÈno 
ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya. Evameva kho bhikkhave upÈdÈniyesu 
dhammesu assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Atha puriso Ègaccheyya 
kuddÈlapiÔakaÑ ÈdÈya, so taÑ rukkhaÑ m|le chindeyya, m|le chetvÈ 
palikhaÓeyya, palikhaÓitvÈ m|lÈni uddhareyya -pa- nadiyÈ vÈ sÊghasotÈya 
pavÈheyya. EvaÑ hi so bhikkhave mahÈrukkho ucchinnam|lo assa, 
tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. Evameva kho 
bhikkhave upÈdÈniyesu dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. TaruÓarukkhasutta 

 57. SÈvatthiyaÑ viharati. SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu 
assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave taruÓo rukkho. Tassa puriso kÈlena kÈlaÑ m|lÈni 
palimajjeyya2, kÈlena kÈlaÑ paÑsuÑ dadeyya, kÈlena 
______________________________________________________________ 
 1. AnabhÈvakato (SÊ), anabhÈva~gato (SyÈ, KaÑ) 
 2. Palisanneyya (SÊ), palisajjeyya (SyÈ, KaÑ, I), palipaÔÔheyya (Ka), 
 palisandeyya, palibandheyya (®ÊkÈnur|paÑ) 
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kÈlaÑ udakaÑ dadeyya. EvaÑ hi so bhikkhave taruÓo rukkho tadÈhÈro 
tadupÈdÈno vuddhiÑ vir|ÄhiÑ VepullaÑ Èpajjeyya. Evameva kho bhikkhave 
saÑyojaniyesu dhammesu assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, 
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. 

 SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave taruÓo rukkho. Atha puriso Ègaccheyya 
kuddÈlapiÔakaÑ ÈdÈya -pa- nadiyÈ vÈ sÊghasotÈya pavÈheyya. EvaÑ hi so 
bhikkhave taruÓo rukkho ucchinnam|lo assa, tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. Evameva kho bhikkhave saÑyojaniyesu 
dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ 
upÈdÈnanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho 
hotÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. NÈmar|pasutta 

 58. SÈvatthiyaÑ viharati. SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu 
assÈdÈnupassino viharato nÈmar|passa avakkanti hoti, nÈmar|papaccayÈ 
saÄÈyatanaÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Tassa yÈni ceva m|lÈni 
adhogamÈni yÈni ca tiriya~gamÈni, sabbÈni tÈni uddhaÑ ojaÑ abhiharanti. 
EvaÑ hi so bhikkhave mahÈrukkho tadÈhÈro tadupÈdÈno ciraÑ 
dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya. Evameva kho bhikkhave saÑyojaniyesu 
dhammesu assÈdÈnupassino viharato nÈmar|passa avakkanti hoti -pa-. 

 SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato 
nÈmar|passa avakkanti na hoti, nÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 
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 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Atha puriso Ègaccheyya 
kuddÈlapiÔakaÑ ÈdÈya -pa- ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. Evameva kho 
bhikkhave saÑyojaniyesu dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato 
nÈmar|passa avakkanti na hoti, nÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . AÔÔhamaÑ. 

 
9. ViÒÒÈÓasutta 

 59. SÈvatthiyaÑ viharati. SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu 
assÈdÈnupassino viharato viÒÒÈÓassa avakkanti hoti, viÒÒÈÓapaccayÈ 
nÈmar|paÑ -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Tassa yÈni ceva m|lÈni -pa-. 
Evameva kho bhikkhave saÑyojaniyesu dhammesu assÈdÈnupassino 
viharato viÒÒÈÓassa avakkanti hoti -pa-. 

 SaÑyojaniyesu bhikkhave dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato 
viÒÒÈÓassa avakkanti na hoti. ViÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mahÈrukkho. Atha puriso Ègaccheyya 
kuddÈlapiÔakaÑ ÈdÈya -pa- ÈyatiÑ anuppÈdadhammo. Evameva kho 
bhikkhave saÑyojaniyesu dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato viÒÒÈÓassa 
avakkanti na hoti, viÒÒÈÓassa nirodhÈ nÈmar|panirodho -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. NidÈnasutta 

 60. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati KammÈsadhammaÑ nÈma 
Kur|naÑ nigamo. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “acchariyaÑ bhante, 
abbhutaÑ bhante, yÈva gambhÊro cÈyaÑ bhante paÔiccasamuppÈdo 
gambhÊrÈvabhÈso ca, atha ca pana me uttÈnakuttÈnako viya khÈyatÊ”ti. 
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 MÈ hevaÑ Œnanda mÈ hevaÑ Œnanda1, gambhÊro cÈyaÑ Œnanda 
paÔiccasamuppÈdo gambhÊrÈvabhÈso ca, etassa Œnanda dhammassa 
ananubodhÈ appaÔivedhÈ evamayaÑ pajÈ tantÈkulakajÈtÈ kulagaÓÔhikajÈtÈ2, 
muÒjapabbajabh|tÈ3 apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ saÑsÈraÑ nÈtivattati. 

 UpÈdÈniyesu Œnanda dhammesu assÈdÈnupassino viharato taÓhÈ 
pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ 
jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 
sambhavanti, evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 SeyyathÈpi Œnanda mahÈrukkho. Tassa yÈni ceva m|lÈni adhogamÈni 
yÈni ca tiriya~gamÈni, sabbÈni tÈni uddhaÑ ojaÑ abhiharanti. EvaÑ hi so 
Œnanda mahÈrukkho tadÈhÈro tadupÈdÈno ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ 
tiÔÔheyya. Evameva kho Œnanda upÈdÈniyesu dhammesu assÈdÈnupassino 
viharato taÓhÈ pavaÉÉhati, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo 
-pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 UpÈdÈniyesu Œnanda dhammesu ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ 
nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SeyyathÈpi Œnanda mahÈrukkho. Atha puriso Ègaccheyya 
kuddÈlapiÔakaÑ ÈdÈya, so taÑ rukkhaÑ m|le chindeyya, m|le chetvÈ 
palikhaÓeyya, palikhaÓitvÈ m|lÈni uddhareyya antamaso usÊranÈÄimattÈnipi. 
So taÑ rukkhaÑ khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chindeyya, khaÓÉÈkhaÓÉikaÑ chinditvÈ 
phÈleyya, phÈletvÈ sakalikaÑ sakalikaÑ kareyya, sakalikaÑ sakalikaÑ 
karitvÈ vÈtÈtape visoseyya, vÈtÈtape visosetvÈ agginÈ Éaheyya, agginÈ 
ÉahetvÈ masiÑ kareyya, masiÑ karitvÈ mahÈvÈte vÈ ophuÓeyya, nadiyÈ vÈ 
sÊghasotÈya pavÈheyya. EvaÑ hi so Œnanda mahÈrukkho ucchinnam|lo 
assa, tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ 
______________________________________________________________ 
 1. MÈ hevaÑ Œnanda avaca mÈ hevaÑ Œnanda avaca (DÊ 2 MahÈnidÈnasutte) 
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anuppÈdadhammo. Evameva kho Œnanda upÈdÈniyesu dhammesu 
ÈdÊnavÈnupassino viharato taÓhÈ nirujjhati, taÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho, 
upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, jÈtinirodhÈ 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti.  . DasamaÑ. 
 

Dukkhavaggo chaÔÔho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   ParivÊmaÑsanupÈdÈnaÑ, dve ca SaÑyojanÈni ca. 
   MahÈrukkhena dve vuttÈ, TaruÓena ca sattamaÑ. 
   NÈmar|paÒca ViÒÒÈÓaÑ, NidÈnena ca te dasÈti. 

_____ 
 

7. MahÈvagga 
 

1. AssutavÈsutta 

 61. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. AssutavÈ bhikkhave puthujjano imasmiÑ 
cÈtumahÈbh|tikasmiÑ1 kÈyasmiÑ nibbindeyyapi virajjeyyapi 
vimucceyyapi. TaÑ kissa hetu, dissati bhikkhave2 imassa 
cÈtumahÈbh|tikassa kÈyassa Ècayopi apacayopi ÈdÈnampi nikkhepanampi. 
TasmÈ tatrÈssutavÈ puthujjano nibbindeyyapi virajjeyyapi vimucceyyapi. 

 YaÒca kho etaÑ bhikkhave vuccati cittaÑ itipi mano itipi viÒÒÈÓaÑ 
itipi. TatrÈssutavÈ puthujjano nÈlaÑ nibbindituÑ, nÈlaÑ virajjituÑ, nÈlaÑ 
vimuccituÑ. TaÑ kissa hetu, dÊgharattaÑ hetaÑ bhikkhave assutavato 
puthujjanassa ajjhositaÑ mamÈyitaÑ parÈmaÔÔhaÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti. TasmÈ tatrÈssutavÈ puthujjano nÈlaÑ 
nibbindituÑ, nÈlaÑ virajjituÑ, nÈlaÑ vimuccituÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. CÈtummahÈbh|tikasmiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. Dissati hi bhikkhave (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 VaraÑ bhikkhave assutavÈ puthujjano imaÑ cÈtumahÈbh|tikaÑ kÈyaÑ 
attato upagaccheyya, na tveva cittaÑ. TaÑ kissa hetu, dissatÈyaÑ bhikkhave 
cÈtumahÈbh|tiko kÈyo ekampi vassaÑ tiÔÔhamÈno dvepi vassÈni tiÔÔhamÈno 
tÊÓipi vassÈni tiÔÔhamÈno cattÈripi vassÈni tiÔÔhamÈno paÒcapi vassÈni 
tiÔÔhamÈno dasapi vassÈni tiÔÔhamÈno vÊsatipi vassÈni tiÔÔhamÈno tiÑsampi 
vassÈni tiÔÔhamÈno cattÈrÊsampi vassÈni tiÔÔhamÈno paÒÒÈsampi vassÈni 
tiÔÔhamÈno vassasatampi tiÔÔhamÈno bhiyyopi tiÔÔhamÈno. 

 YaÒca kho etaÑ bhikkhave vuccati cittaÑ itipi mano itipi viÒÒÈÓaÑ 
itipi, taÑ rattiyÈ ca divasassa ca aÒÒadeva uppajjati aÒÒaÑ nirujjhati. 
SeyyathÈpi bhikkhave makkaÔo araÒÒe pavane caramÈno sÈkhaÑ gaÓhati, 
taÑ muÒcitvÈ aÒÒaÑ gaÓhati, taÑ muÒcitvÈ aÒÒaÑ gaÓhati. Evameva kho 
bhikkhave yamidaÑ vuccati cittaÑ itipi mano itipi viÒÒÈÓaÑ itipi, taÑ 
rattiyÈ ca divasassa ca aÒÒadeva uppajjati aÒÒaÑ nirujjhati. 

 Tatra bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako paÔiccasamuppÈdaÑyeva sÈdhukaÑ 
yoniso manasi karoti “iti imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ 
uppajjati. ImasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhati. 
YadidaÑ avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ, sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓaÑ -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. AvijjÈya tveva 
asesavirÈganirodhÈ sa~khÈranirodho, sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati, 
vedanÈyapi nibbindati, saÒÒÈyapi nibbindati, sa~khÈresupi nibbindati, 
viÒÒÈÓasmimpi nibbindati nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiya-assutavÈsutta 

 62. SÈvatthiyaÑ viharati. AssutavÈ bhikkhave puthujjano imasmiÑ 
cÈtumahÈbh|tikasmiÑ kÈyasmiÑ nibbindeyyapi virajjeyyapi vimucceyyapi. 
TaÑ kissa hetu, dissati bhikkhave imassa cÈtumahÈbh|tikassa kÈyassa 

 



 1. NidÈnasaÑyutta 321 

Ècayopi apacayopi ÈdÈnampi nikkhepanampi. TasmÈ tatrÈssutavÈ puthujjano 
nibbindeyyapi virajjeyyapi vimucceyyapi. YaÒca kho etaÑ bhikkhave 
vuccati cittaÑ itipi mano itipi viÒÒÈÓaÑ itipi. TatrÈssutavÈ puthujjano nÈlaÑ 
nibbindituÑ, nÈlaÑ virajjituÑ, nÈlaÑ vimuccituÑ. TaÑ kissa hetu, 
dÊgharattaÑ hetaÑ bhikkhave assutavato puthujjanassa ajjhositaÑ 
mamÈyitaÑ parÈmaÔÔhaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. TasmÈ 
tatrÈssutavÈ puthujjano nÈlaÑ nibbindituÑ, nÈlaÑ virajjituÑ, nÈlaÑ 
vimuccituÑ. 

 VaraÑ bhikkhave assutavÈ puthujjano imaÑ cÈtumahÈbh|tikaÑ kÈyaÑ 
attato upagaccheyya, na tveva cittaÑ. TaÑ kissa hetu, dissatÈyaÑ bhikkhave 
cÈtumahÈbh|tiko kÈyo ekampi vassaÑ tiÔÔhamÈno dvepi vassÈni tiÔÔhamÈno 
tÊÓipi vassÈni tiÔÔhamÈno cattÈripi vassÈni tiÔÔhamÈno paÒcapi vassÈni 
tiÔÔhamÈno dasapi vassÈni tiÔÔhamÈno vÊsatipi vassÈni tiÔÔhamÈno tiÑsampi 
vassÈni tiÔÔhamÈno cattÈrÊsampi vassÈni tiÔÔhamÈno paÒÒÈsampi vassÈni 
tiÔÔhamÈno vassasatampi tiÔÔhamÈno bhiyyopi tiÔÔhamÈno. YaÒca kho etaÑ 
bhikkhave vuccati cittaÑ itipi mano itipi viÒÒÈÓaÑ itipi, taÑ rattiyÈ ca 
divasassa ca aÒÒadeva uppajjati, aÒÒaÑ nirujjhati. 

 Tatra bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako paÔiccasamuppÈdaÑyeva sÈdhukaÑ 
yoniso manasi karoti “iti imasmiÑ sati idaÑ hoti, imassuppÈdÈ idaÑ 
uppajjati. ImasmiÑ asati idaÑ na hoti, imassa nirodhÈ idaÑ nirujjhatÊ”ti. 
SukhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati sukhavedanÈ, tasseva 
sukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ sukhavedaniyaÑ 
phassaÑ paÔicca uppannÈ sukhavedanÈ, sÈ nirujjhati sÈ v|pasammati. 
DukkhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati dukkhavedanÈ, 
tasseva dukkhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ dukkhavedanÈ, sÈ nirujjhati sÈ 
v|pasammati. AdukkhamasukhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca 
uppajjati adukkhamasukhavedanÈ, tasseva adukkhamasukhavedaniyassa 
phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ adukkhamasukhavedaniyaÑ 
phassaÑ paÔicca uppannÈ adukkhamasukhavedanÈ, sÈ nirujjhati sÈ 
v|pasammati. 
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 SeyyathÈpi bhikkhave dvinnaÑ kaÔÔhÈnaÑ saÑghaÔÔanasamodhÈnÈ usmÈ 
jÈyati, tejo abhinibbattati, tesaÑyeva dvinnaÑ kaÔÔhÈnaÑ 
nÈnÈkatavinibbhogÈ1, yÈ tajjÈ usmÈ, sÈ nirujjhati sÈ v|pasammati. Evameva 
kho bhikkhave sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati sukhavedanÈ, 
tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ sukhavedanÈ, sÈ nirujjhati sÈ 
v|pasammati -pa-. DukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca. 
AdukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati 
adukkhamasukhavedanÈ, tasseva adukkhamasukhavedaniyassa phassassa 
nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ adukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca 
uppannÈ adukkhamasukhavedanÈ, sÈ nirujjhati sÈ v|pasammati. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako phassepi nibbindati, 
vedanÈyapi nibbindati, saÒÒÈyapi nibbindati, sa~khÈresupi nibbindati, 
viÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. PuttamaÑs|pamasutta 

 63. SÈvatthiyaÑ. CattÈrome bhikkhave ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ 
ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. Katame cattÈro, kabaÄÊkÈro ÈhÈro 
oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ phasso dutiyo manosaÒcetanÈ tatiyÈ viÒÒÈÓaÑ 
catutthaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ ÔhitiyÈ 
sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. 

 KathaÒca bhikkhave kabaÄÊkÈro ÈhÈro daÔÔhabbo. SeyyathÈpi bhikkhave 
dve jÈyampatikÈ2 parittaÑ sambalaÑ ÈdÈya kantÈramaggaÑ paÔipajjeyyuÑ. 
Tesamassa ekaputtako piyo manÈpo. Atha kho tesaÑ bhikkhave dvinnaÑ 
jÈyampatikÈnaÑ kantÈragatÈnaÑ yÈ parittÈ sambalamattÈ, sÈ parikkhayaÑ 
pariyÈdÈnaÑ gaccheyya. SiyÈ ca nesaÑ kantÈrÈvaseso anatiÓÓo. Atha kho 
tesaÑ bhikkhave dvinnaÑ jÈyampatikÈnaÑ evamassa “amhÈkaÑ kho yÈ 
parittÈ sambalamattÈ sÈ parikkhÊÓÈ pariyÈdiÓÓÈ3, 
______________________________________________________________ 
 1. NÈnÈbhÈvÈ vinikkhepÈ (SÊ, I) Ma 3 (286) piÔÔhepi. 
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atthi cÈyaÑ kantÈrÈvaseso anittiÓÓo1. YaÑn|na mayaÑ imaÑ ekaputtakaÑ 
piyaÑ manÈpaÑ vadhitvÈ vall|raÒca soÓÉikaÒca karitvÈ puttamaÑsÈni 
khÈdantÈ evaÑ taÑ kantÈrÈvasesaÑ nitthareyyÈma, mÈ sabbeva tayo 
vinassimhÈ”ti. Atha kho te bhikkhave dve jÈyampatikÈ taÑ ekaputtakaÑ 
piyaÑ manÈpaÑ vadhitvÈ vall|raÒca soÓÉikaÒca karitvÈ puttamaÑsÈni 
khÈdantÈ evaÑ taÑ kantÈrÈvasesaÑ nitthareyyuÑ, te puttamaÑsÈni ceva 
khÈdeyyuÑ, ure ca paÔipiseyyuÑ “kahaÑ ekaputtaka kahaÑ ekaputtakÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave api nu te davÈya vÈ ÈhÈraÑ ÈhÈreyyuÑ, 
madÈya vÈ ÈhÈraÑ ÈhÈreyyuÑ, maÓÉanÈya vÈ ÈhÈraÑ ÈhÈreyyuÑ, 
vibh|sanÈya vÈ ÈhÈraÑ ÈhÈreyyunti. No hetaÑ bhante. Nanu te bhikkhave 
yÈvadeva kantÈrassa nittharaÓatthÈya ÈhÈraÑ ÈhÈreyyunti. EvaÑ bhante. 
Evameva khvÈhaÑ bhikkhave “kabaÄÊkÈro ÈhÈro daÔÔhabbo”ti vadÈmi. 
KabaÄÊkÈre bhikkhave ÈhÈre pariÒÒÈte paÒca kÈmaguÓiko rÈgo pariÒÒÈto 
hoti. PaÒca kÈmaguÓike rÈge pariÒÒÈte natthi taÑ saÑyojanaÑ yena 
saÑyojanena saÑyutto ariyasÈvako puna imaÑ lokaÑ Ègaccheyya. 

 KathaÒca bhikkhave phassÈhÈro daÔÔhabbo. SeyyathÈpi bhikkhave gÈvÊ 
niccammÈ kuÔÔaÑ ce2 nissÈya tiÔÔheyya, ye kuÔÔanissitÈ pÈÓÈ, te naÑ 
khÈdeyyuÑ. RukkhaÑ ce nissÈya tiÔÔheyya, ye rukkhanissitÈ pÈÓÈ, te naÑ 
khÈdeyyuÑ. UdakaÑ ce nissÈya tiÔÔheyya, ye udakanissitÈ pÈÓÈ, te naÑ 
khÈdeyyuÑ. ŒkÈsaÑ ce nissÈya tiÔÔheyya, ye ÈkÈsanissitÈ pÈÓÈ, te naÑ 
khÈdeyyuÑ. YaÑ yadeva hi sÈ bhikkhave gÈvÊ niccammÈ nissÈya tiÔÔheyya, 
ye tannissitÈ3 pÈÓÈ, te naÑ khÈdeyyuÑ. Evameva khvÈhaÑ bhikkhave 
“phassÈhÈro daÔÔhabbo”ti vadÈmi. Phasse bhikkhave ÈhÈre pariÒÒÈte tisso 
vedanÈ pariÒÒÈtÈ honti. TÊsu vedanÈsu pariÒÒÈtÈsu ariyasÈvakassa natthi 
kiÒci uttarikaraÓÊyanti4 vadÈmi. 
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 KathaÒca bhikkhave manosaÒcetanÈhÈro daÔÔhabbo. SeyyathÈpi 
bhikkhave a~gÈrakÈsu sÈdhikaporisÈ puÓÓÈ a~gÈrÈnaÑ vÊtaccikÈnaÑ 
vÊtadh|mÈnaÑ. Atha puriso Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo 
sukhakÈmo dukkhappaÔik|lo, tamenaÑ dve balavanto purisÈ nÈnÈbÈhÈsu 
gahetvÈ taÑ a~gÈrakÈsuÑ upakaÉÉheyyuÑ. Atha kho bhikkhave tassa 
purisassa ÈrakÈvassa cetanÈ ÈrakÈ patthanÈ ÈrakÈ paÓidhi. TaÑ kissa hetu, 
evaÑ hi bhikkhave tassa purisassa hoti “imaÑ cÈhaÑ a~gÈrakÈsuÑ 
papatissÈmi, tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchÈmi maraÓamattaÑ vÈ 
dukkhan”ti. Evameva khvÈhaÑ bhikkhave “manosaÒcetanÈhÈro daÔÔhabbo”ti 
vadÈmi. ManosaÒcetanÈya bhikkhave ÈhÈre pariÒÒÈte tisso taÓhÈ pariÒÒÈtÈ 
honti. TÊsu taÓhÈsu pariÒÒÈtÈsu ariyasÈvakassa natthi kiÒci uttarikaraÓÊyanti 
vadÈmi. 

 KathaÒca bhikkhave viÒÒÈÓÈhÈro daÔÔhabbo. SeyyathÈpi bhikkhave 
coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ raÒÒo dasseyyuÑ “ayaÑ te deva coro ÈgucÈrÊ, 
imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. TamenaÑ rÈjÈ evaÑ vadeyya 
“gacchatha bho imaÑ purisaÑ pubbaÓhasamayaÑ sattisatena hanathÈ”ti. 
TamenaÑ pubbaÓhasamayaÑ sattisatena haneyyuÑ. Atha rÈjÈ 
majjhanhikasamayaÑ evaÑ vadeyya “ambho kathaÑ so puriso”ti. Tatheva 
deva jÊvatÊti. TamenaÑ rÈjÈ evaÑ vadeyya “gacchatha bho taÑ purisaÑ 
majjhanhikasamayaÑ sattisatena hanathÈ”ti. TamenaÑ 
majjhanhikasamayaÑ sattisatena haneyyuÑ. Atha rÈjÈ sÈyanhasamayaÑ 
evaÑ vadeyya “ambho kathaÑ so puriso”ti. Tatheva deva jÊvatÊti. TamenaÑ 
rÈjÈ evaÑ vadeyya “gacchatha bho taÑ purisaÑ sÈyanhasamayaÑ 
sattisatena hanathÈ”ti. TamenaÑ sÈyanhasamayaÑ sattisatena haneyyuÑ. 
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, api nu so puriso divasaÑ tÊhi sattisatehi 
haÒÒamÈno tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvediyethÈti. 
EkissÈpi bhante sattiyÈ haÒÒamÈno tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvediyetha, ko pana vÈdo tÊhi sattisatehi haÒÒamÈnoti. Evameva 
khvÈhaÑ bhikkhave “viÒÒÈÓÈhÈro daÔÔhabbo”ti vadÈmi. ViÒÒÈÓe bhikkhave 
ÈhÈre pariÒÒÈte nÈmar|paÑ pariÒÒÈtaÑ hoti, nÈmar|pe pariÒÒÈte 
ariyasÈvakassa natthi kiÒci uttarikaraÓÊyanti vadÈmÊti.  . TatiyaÑ. 
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4. AtthirÈgasutta 

 64. SÈvatthiyaÑ viharati. CattÈrome bhikkhave ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ 
sattÈnaÑ ÔhitiyÈ sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. Katame cattÈro, kabaÄÊkÈro 
ÈhÈro oÄÈriko vÈ sukhumo vÈ phasso dutiyo manosaÒcetanÈ tatiyÈ viÒÒÈÓaÑ 
catutthaÑ. Ime kho bhikkhave cattÈro ÈhÈrÈ bh|tÈnaÑ vÈ sattÈnaÑ ÔhitiyÈ 
sambhavesÊnaÑ vÈ anuggahÈya. 

 KabaÄÊkÈre ce bhikkhave ÈhÈre atthi rÈgo atthi nandÊ atthi taÓhÈ, 
patiÔÔhitaÑ tattha viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ. Yattha patiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ 
vir|ÄhaÑ, atthi tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha atthi nÈmar|passa 
avakkanti, atthi tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha atthi sa~khÈrÈnaÑ 
vuddhi, atthi tattha ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha atthi ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbatti, atthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha atthi 
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, sasokaÑ taÑ bhikkhave sadaraÑ sa-upÈyÈsanti 
vadÈmi. 

 Phasse ce bhikkhave ÈhÈre -pa-. ManosaÒcetanÈya ce bhikkhave ÈhÈre. 
ViÒÒÈÓe ce bhikkhave ÈhÈre atthi rÈgo atthi nandÊ atthi taÓhÈ, patiÔÔhitaÑ 
tattha viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ. Yattha patiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ, atthi 
tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha atthi nÈmar|passa avakkanti, atthi 
tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha atthi sa~khÈrÈnaÑ vuddhi, atthi tattha 
ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha atthi ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti, 
atthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha atthi ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, 
sasokaÑ taÑ bhikkhave sadaraÑ sa-upÈyÈsanti vadÈmi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave rajako vÈ cittakÈrako vÈ sati rajanÈya vÈ lÈkhÈya 
vÈ haliddiyÈ vÈ nÊliyÈ vÈ maÒjiÔÔhÈya vÈ suparimaÔÔhe vÈ phalake bhittiyÈ vÈ 
dussapaÔÔe vÈ itthir|paÑ vÈ purisar|paÑ vÈ abhinimmineyya 
sabba~gapacca~gaÑ. Evameva kho bhikkhave kabaÄÊkÈre ce ÈhÈre atthi rÈgo 
atthi nandÊ atthi taÓhÈ, patiÔÔhitaÑ tattha viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ. Yattha 
patiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ, atthi tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha 
atthi nÈmar|passa avakkanti, atthi tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha atthi 
sa~khÈrÈnaÑ vuddhi, atthi tattha ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha atthi 
ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti, atthi 
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tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha atthi ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, 
sasokaÑ taÑ bhikkhave sadaraÑ sa-upÈyÈsanti vadÈmi. 

  Phasse ce bhikkhave ÈhÈre -pa-. ManosaÒcetanÈya ce bhikkhave ÈhÈre. 
ViÒÒÈÓe ce bhikkhave ÈhÈre atthi rÈgo atthi nandÊ atthi taÓhÈ, patiÔÔhitaÑ 
tattha viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ. Yattha patiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ vir|ÄhaÑ, atthi 
tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha atthi nÈmar|passa avakkanti, atthi 
tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha atthi sa~khÈrÈnaÑ vuddhi, atthi tattha 
ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha atthi ÈyatiÑ punabbhavÈbbhinibbatti, 
atthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha atthi ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, 
sasokaÑ taÑ bhikkhave sadaraÑ sa-upÈyÈsanti vadÈmi. 

 KabaÄÊkÈre ce bhikkhave ÈhÈre natthi rÈgo natthi nandÊ natthi taÓhÈ, 
appatiÔÔhitaÑ tattha viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ. Yattha appatiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ 
avir|ÄhaÑ, natthi tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha natthi nÈmar|passa 
avakkanti, natthi tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha natthi sa~khÈrÈnaÑ 
vuddhi, natthi tattha ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha natthi ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbatti, natthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha natthi 
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, asokaÑ taÑ bhikkhave adaraÑ anupÈyÈsanti 
vadÈmi. 
 Phasse ce bhikkhave ÈhÈre -pa-. ManosaÒcetanÈya ce bhikkhave ÈhÈre. 
ViÒÒÈÓe ce bhikkhave ÈhÈre natthi rÈgo natthi nandÊ natthi taÓhÈ, 
appatiÔÔhitaÑ tattha viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ. Yattha appatiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ 
avir|ÄhaÑ, natthi tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha natthi nÈmar|passa 
avakkanti, natthi tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha natthi sa~khÈrÈnaÑ 
vuddhi, natthi tattha ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha natthi ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbatti, natthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha natthi 
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, asokaÑ taÑ bhikkhave adaraÑ anupÈyÈsanti 
vadÈmi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈraÑ vÈ K|ÔÈgÈrasÈlaÑ vÈ uttarÈya vÈ 
dakkhiÓÈya vÈ pÈcÊnÈya vÈ vÈtapÈnÈ s|riye uggacchante vÈtapÈnena rasmi 
pavisitvÈ kvÈssa patiÔÔhitÈ1 ti. PacchimÈyaÑ bhante bhittiyanti. PacchimÈ ce 
bhikkhave bhitti nÈssa kvÈssa patiÔÔhitÈti. PathaviyaÑ bhanteti. PathavÊ ce 
______________________________________________________________ 
 1. Kattha patiÔÔhitÈ (Ka) 
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bhikkhave nÈssa kvÈssa patiÔÔhitÈti. ŒpasmiÑ bhanteti. Œpo ce bhikkhave 
nÈssa kvÈssa patiÔÔhitÈti. AppatiÔÔhitÈ bhanteti. Evameva kho bhikkhave 
kabaÄÊkÈre ce ÈhÈre natthi rÈgo natthi nandÊ natthi taÓhÈ -pa-. 

 Phasse ce bhikkhave ÈhÈre. ManosaÒcetanÈya ce bhikkhave ÈhÈre. 
ViÒÒÈÓe ce bhikkhave ÈhÈre natthi rÈgo natthi nandÊ natthi taÓhÈ, 
appatiÔÔhitaÑ tattha viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ. Yattha appatiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ 
avir|ÄhaÑ, natthi tattha nÈmar|passa avakkanti. Yattha natthi nÈmar|passa 
avakkanti, natthi tattha sa~khÈrÈnaÑ vuddhi. Yattha natthi sa~khÈrÈnaÑ 
vuddhi, natthi tattha ÈyatiÑ punabbhavÈbhinibbatti. Yattha natthi ÈyatiÑ 
punabbhavÈbhinibbatti, natthi tattha ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ. Yattha natthi 
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓaÑ, asokaÑ taÑ bhikkhave adaraÑ anupÈyÈsanti 
vadÈmÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Nagarasutta  

 65. SÈvatthiyaÑ viharati. Pubbe me bhikkhave sambodhÈ 
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi “kicchÈ vatÈyaÑ loko 
Èpanno jÈyati ca jÊyati ca mÊyati ca cavati ca upapajjati ca, atha ca 
panimassa dukkhassa nissaraÓaÑ nappajÈnÈti jarÈmaraÓassa. KudÈssu nÈma 
imassa dukkhassa nissaraÓaÑ paÒÒÈyissati jarÈmaraÓassÈ”ti. Tassa mayhaÑ 
bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho sati jarÈmaraÓaÑ hoti, kiÑpaccayÈ 
jarÈmaraÓan”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 
abhisamayo “jÈtiyÈ kho sati jarÈmaraÓaÑ hoti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho sati jÈti hoti -pa- 
bhavo hoti. UpÈdÈnaÑ hoti. TaÓhÈ hoti. VedanÈ hoti. Phasso hoti. 
SaÄÈyatanaÑ hoti. NÈmar|paÑ hoti. KiÑpaccayÈ nÈmar|pan”ti. Tassa 
mayhaÑ bhikkhave yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “viÒÒÈÓe 
kho sati nÈmar|paÑ hoti, viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti. Tassa mayhaÑ 
bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho sati viÒÒÈÓaÑ hoti kiÑpaccayÈ 
viÒÒÈÓan”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya 
abhisamayo “nÈmar|pe kho sati viÒÒÈÓaÑ hoti, nÈmar|papaccayÈ 
viÒÒÈÓan”ti. 
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 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi–paccudÈvattati kho idaÑ 
viÒÒÈÓaÑ nÈmar|pamhÈ na paraÑ gacchati. EttÈvatÈ jÈyetha vÈ jÊyetha vÈ 
mÊyetha vÈ cavetha vÈ upapajjetha vÈ, yadidaÑ nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatanapaccayÈ phasso -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. “Samudayo samudayo”ti kho me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, 
vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdi. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho asati jarÈmaraÓaÑ 
na hoti, kissa nirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “jÈtiyÈ kho asati jarÈmaraÓaÑ 
na hoti, jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave 
etadahosi “kimhi nu kho asati jÈti na hoti -pa- bhavo na hoti. UpÈdÈnaÑ na 
hoti. TaÓhÈ na hoti. VedanÈ na hoti. Phasso na hoti. SaÄÈyatanaÑ na hoti. 
NÈmar|paÑ na hoti, kissa nirodhÈ nÈmar|panirodho”ti. Tassa mayhaÑ 
bhikkhave yoniso manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “viÒÒÈÓe kho asati 
nÈmar|paÑ na hoti, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “kimhi nu kho asati viÒÒÈÓaÑ na 
hoti, kissa nirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave yoniso 
manasikÈrÈ ahu paÒÒÈya abhisamayo “nÈmar|pe kho asati viÒÒÈÓaÑ na 
hoti, nÈmar|panirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi–adhigato kho myÈyaÑ maggo 
bodhÈya, yadidaÑ nÈmar|panirodhÈ viÒÒÈÓanirodho, viÒÒÈÓanirodhÈ 
nÈmar|panirodho, nÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho, saÄÈyatananirodhÈ 
phassanirodho -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 
“Nirodho nirodho”ti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso araÒÒe pavane caramÈno passeyya 
purÈÓaÑ maggaÑ purÈÓaÒjasaÑ pubbakehi manussehi anuyÈtaÑ, so  
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tamanugaccheyya, tamanugacchanto passeyya purÈÓaÑ nagaraÑ purÈÓaÑ 
rÈjadhÈniÑ, pubbakehi manussehi ajjhÈvuÔÔhaÑ1 ÈrÈmasampannaÑ 
vanasampannaÑ pokkharaÓÊsampannaÑ uddhÈpavantaÑ2 ramaÓÊyaÑ. Atha 
kho so bhikkhave puriso raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ Èroceyya “yagghe 
bhante jÈneyyÈsi ‘ahaÑ addasaÑ araÒÒe pavane caramÈno purÈÓaÑ 
maggaÑ purÈÓaÒjasaÑ pubbakehi manussehi anuyÈtaÑ, tamanugacchiÑ, 
tamanugacchanto addasaÑ purÈÓaÑ nagaraÑ purÈÓaÑ rÈjadhÈniÑ, 
pubbakehi manussehi ajjhÈvuÔÔhaÑ ÈrÈmasampannaÑ vanasampannaÑ 
pokkharaÓÊsampannaÑ uddhÈpavantaÑ ramaÓÊyaÑ, taÑ bhante nagaraÑ 
mÈpehÊ’ti”. Atha kho so bhikkhave rÈjÈ vÈ rÈjamahÈmatto vÈ taÑ nagaraÑ 
mÈpeyya, tadassa nagaraÑ aparena samayena iddhaÑ ceva phÊtaÑ ca 
bÈhujaÒÒaÑ ÈkiÓÓamanussaÑ vuddhivepullappattaÑ. Evameva khvÈhaÑ 
bhikkhave addasaÑ purÈÓaÑ maggaÑ purÈÓaÒjasaÑ pubbakehi 
SammÈsambuddhehi anuyÈtaÑ. 

 Katamo ca so bhikkhave purÈÓamaggo purÈÓaÒjaso pubbakehi 
SammÈsambuddhehi anuyÈto, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho so bhikkhave 
purÈÓamaggo purÈÓaÒjaso pubbakehi SammÈsambuddhehi anuyÈto. 
TamanugacchiÑ, tamanugacchanto jarÈmaraÓaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, 
jarÈmaraÓasamudayaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, jarÈmaraÓanirodhaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. TamanugacchiÑ, 
tamanugacchanto jÈtiÑ abbhaÒÒÈsiÑ -pa- bhavaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. UpÈdÈnaÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ. TaÓhaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. VedanaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. PhassaÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ. SaÄÈyatanaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. NÈmar|paÑ abbhaÒÒÈsiÑ. 
ViÒÒÈÓaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. TamanugacchiÑ, tamanugacchanto sa~khÈre 
abbhaÒÒÈsiÑ, sa~khÈrasamudayaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, sa~khÈranirodhaÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. 
TadabhiÒÒÈya ÈcikkhiÑ bhikkh|naÑ bhikkhunÊnaÑ upÈsakÈnaÑ upÈsikÈ-
naÑ, tayidaÑ bhikkhave brahmacariyaÑ iddhaÑ ceva phÊtaÑ ca vitthÈrikaÑ 
bÈhujaÒÒaÑ puthubh|taÑ yÈva devamanussehi suppakÈsitanti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Sammasasutta 

 66. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Kur|su viharati 
KammÈsadammaÑ nÈma Kur|naÑ nigamo. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| 
Èmantesi “bhikkhavo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhÈvutthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. UddÈpavantaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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“Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca 
“sammasatha no tumhe bhikkhave antaraÑ sammasan”ti1. EvaÑ vutte 
aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho bhante sammasÈmi 
antaraÑ sammasan”ti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu sammasasi antaraÑ 
sammasanti. Atha kho so bhikkhu byÈkÈsi. YathÈ so bhikkhu byÈkÈsi, na so 
bhikkhu Bhagavato cittaÑ ÈrÈdhesi. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “etassa BhagavÈ 
kÈlo, etassa Sugata kÈlo, yaÑ BhagavÈ antaraÑ sammasaÑ bhÈseyya, 
Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊ”ti. TenahÈnanda suÓÈtha sÈdhukaÑ 
manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato 
paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Idha bhikkhave bhikkhu sammasamÈno sammasati antaraÑ sammasaÑ2 
“yaÑ kho idaÑ anekavidhaÑ nÈnappakÈrakaÑ dukkhaÑ loke uppajjati 
jarÈmaraÓaÑ, idaÑ kho dukkhaÑ kiÑnidÈnaÑ kiÑsamudayaÑ kiÑjÈtikaÑ 
kiÑpabhavaÑ, kismiÑ sati jarÈmaraÓaÑ hoti, kismiÑ asati jarÈmaraÓaÑ na 
hotÊ”ti. So sammasamÈno evaÑ jÈnÈti “yaÑ kho idaÑ anekavidhaÑ 
nÈnappakÈrakaÑ dukkhaÑ loke uppajjati jarÈmaraÓaÑ, idaÑ kho dukkhaÑ 
upadhinidÈnaÑ upadhisamudayaÑ upadhijÈtikaÑ upadhipabhavaÑ, 
upadhismiÑ sati jarÈmaraÓaÑ hoti, upadhismiÑ asati jarÈmaraÓaÑ na 
hotÊ”ti. So jarÈmaraÓaÒca pajÈnÈti, jarÈmaraÓasamudayaÒca pajÈnÈti, 
jarÈmaraÓanirodhaÒca pajÈnÈti, yÈ ca jarÈmaraÓanirodhasÈruppagÈminÊ 
paÔipadÈ taÒca pajÈnÈti. TathÈpaÔipanno ca hoti anudhammacÈrÊ. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈya paÔipanno 
jarÈmaraÓanirodhÈya. 

 AthÈparaÑ sammasamÈno sammasati antaraÑ sammasaÑ “upadhi 
panÈyaÑ kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo, kismiÑ sati 
upadhi hoti, kismiÑ asati upadhi na hotÊ”ti. So sammasamÈno evaÑ jÈnÈti 
“upadhi taÓhÈnidÈno taÓhÈsamudayo taÓhÈjÈtiko taÓhÈpabhavo, taÓhÈya sati 
upadhi hoti, taÓhÈya asati upadhi na hotÊ”ti. So upadhiÒca pajÈnÈti, 
upadhisamudayaÒca pajÈnÈti, 
______________________________________________________________ 
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upadhinirodhaÒca pajÈnÈti, yÈ ca upadhinirodhasÈruppagÈminÊ paÔipadÈ 
taÒca pajÈnÈti. TathÈpaÔipanno ca hoti anudhammacÈrÊ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave bhikkhu sabbaso sammÈ dukkhakkhayÈya paÔipanno 
upadhinirodhÈya. 

 AthÈparaÑ sammasamÈno sammasati antaraÑ sammasaÑ “taÓhÈ 
panÈyaÑ kattha uppajjamÈnÈ uppajjati, kattha nivisamÈnÈ nivisatÊ”ti. So 
sammasamÈno evaÑ jÈnÈti–yaÑ kho loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ 
taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. KiÒca loke 
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, cakkhuÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ 
uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. SotaÑ loke piyar|paÑ 
sÈtar|paÑ -pa-. GhÈnaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ. JivhÈ loke piyar|paÑ 
sÈtar|paÑ. KÈyo loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ. Mano loke piyar|paÑ 
sÈtar|paÑ, etthesÈ taÓhÈ uppajjamÈnÈ uppajjati, ettha nivisamÈnÈ nivisati. 

 Ye hi keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ yaÑ 
loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ niccato addakkhuÑ sukhato addakkhuÑ 
attato addakkhuÑ Èrogyato addakkhuÑ khemato addakkhuÑ, te taÓhaÑ 
vaÉÉhesuÑ. Ye taÓhaÑ vaÉÉhesuÑ, te upadhiÑ vaÉÉhesuÑ. Ye upadhiÑ 
vaÉÉhesuÑ, te dukkhaÑ vaÉÉhesuÑ. Ye dukkhaÑ vaÉÉhesuÑ, te na 
parimucciÑsu jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, na parimucciÑsu dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Yepi hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
yaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ niccato dakkhissanti1 sukhato 
dakkhissanti attato dakkhissanti Èrogyato dakkhissanti khemato 
dakkhissanti, te taÓhaÑ vaÉÉhissanti. Ye taÓhaÑ vaÉÉhissanti, te upadhiÑ 
vaÉÉhissanti. Ye upadhiÑ vaÉÉhissanti, te dukkhaÑ vaÉÉhissanti. Ye 
dukkhaÑ vaÉÉhissanti, te na parimuccissanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccissanti 
dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Yepi hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ yaÑ loke 
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ niccato passanti sukhato passanti attato passanti 
Èrogyato passanti khemato passanti, te taÓhaÑ 
______________________________________________________________ 
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vaÉÉhenti. Ye taÓhaÑ vaÉÉhenti, te upadhiÑ vaÉÉhenti. Ye upadhiÑ 
vaÉÉhenti, te dukkhaÑ vaÉÉhenti. Ye dukkhaÑ vaÉÉhenti, te na 
parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, na parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ÈpÈnÊyakaÑso vaÓÓasampanno gandhasampanno 
rasasampanno, so ca kho visena saÑsaÔÔho. Atha puriso Ègaccheyya 
ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito, tamenaÑ evaÑ 
vadeyyuÑ “ayaÑ te ambho purisa ÈpÈnÊyakaÑso vaÓÓasampanno 
gandhasampanno rasasampanno, so ca kho visena saÑsaÔÔho. Sace 
Èka~khasi piva, pivato hi kho taÑ chÈdessati vaÓÓenapi gandhenapi 
rasenapi, pivitvÈ ca pana tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchasi 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhan”ti. So taÑ ÈpÈnÊyakaÑsaÑ sahasÈ appaÔisa~khÈ 
piveyya nappaÔinissajjeyya. So tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigaccheyya 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. Evameva kho bhikkhave ye hi keci 
atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ yaÑ loke piyar|paÑ -pa-. 
AnÈgatamaddhÈnaÑ -pa-. Etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ yaÑ loke 
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ niccato passanti sukhato passanti attato passanti 
Èrogyato passanti khemato passanti, te taÓhaÑ vaÉÉhenti. Ye taÓhaÑ 
vaÉÉhenti, te upadhiÑ vaÉÉhenti. Ye upadhiÑ vaÉÉhenti, te dukkhaÑ 
vaÉÉhenti. Ye dukkhaÑ vaÉÉhenti, te na parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya 
maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na 
parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Ye ca kho keci bhikkhave atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
yaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ aniccato addakkhuÑ dukkhato 
addakkhuÑ anattato addakkhuÑ rogato addakkhuÑ bhayato addakkhuÑ, te 
taÓhaÑ pajahiÑsu. Ye taÓhaÑ pajahiÑsu, te upadhiÑ pajahiÑsu. Ye 
upadhiÑ pajahiÑsu, te dukkhaÑ pajahiÑsu. Ye dukkhaÑ pajahiÑsu, te 
parimucciÑsu jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, parimucciÑsu dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Yepi hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
yaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ aniccato dakkhissanti dukkhato 
dakkhissanti 
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anattato dakkhissanti rogato dakkhissanti bhayato dakkhissanti, te taÓhaÑ 
pajahissanti. Ye taÓhaÑ pajahissanti -pa- parimuccissanti dukkhasmÈti 
vadÈmi. 

 Yepi hi keci bhikkhave etarahi samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ yaÑ loke 
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ aniccato passanti dukkhato passanti anattato 
passanti rogato passanti bhayato passanti, te taÓhaÑ pajahanti. Ye taÓhaÑ 
pajahanti, te upadhiÑ pajahanti. Ye upadhiÑ pajahanti, te dukkhaÑ 
pajahanti. Ye dukkhaÑ pajahanti, te parimuccanti jÈtiyÈ jarÈya maraÓena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, parimuccanti 
dukkhasmÈti vadÈmi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ÈpÈnÊyakaÑso vaÓÓasampanno gandhasampanno 
rasasampanno, so ca kho visena saÑsaÔÔho. Atha puriso Ègaccheyya 
ghammÈbhitatto ghammapareto kilanto tasito pipÈsito, tamenaÑ evaÑ 
vadeyyuÑ “ayaÑ te ambho purisa ÈpÈnÊyakaÑso vaÓÓasampanno 
gandhasampanno rasasampanno, so ca kho visena saÑsaÔÔho. Sace 
Èka~khasi piva, pivato hi kho taÑ chÈdessati vaÓÓenapi gandhenapi 
rasenapi, pivitvÈ ca pana tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchasi 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhan”ti. Atha kho bhikkhave tassa purisassa evamassa 
“sakkÈ kho me ayaÑ surÈpipÈsitÈ1 pÈnÊyena vÈ vinetuÑ dadhimaÓÉakena vÈ 
vinetuÑ bhaÔÔhaloÓikÈya2 vÈ vinetuÑ loÓasovÊrakena vÈ vinetuÑ, na 
tvevÈhaÑ taÑ piveyyaÑ, yaÑ mama assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. So 
taÑ ÈpÈnÊyakaÑsaÑ paÔisa~khÈ na piveyya paÔinissajjeyya. So tatonidÈnaÑ 
na maraÓaÑ vÈ nigaccheyya maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. Evameva kho 
bhikkhave ye hi keci atÊtamaddhÈnaÑ samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ yaÑ loke 
piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ aniccato addakkhuÑ dukkhato addakkhuÑ 
anattato addakkhuÑ rogato addakkhuÑ bhayato addakkhuÑ, te taÓhaÑ 
pajahiÑsu. Ye taÓhaÑ pajahiÑsu, te upadhiÑ pajahiÑsu. Ye upadhiÑ 
pajahiÑsu, te dukkhaÑ pajahiÑsu. Ye dukkhaÑ pajahiÑsu, te 
parimucciÑsu jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, parimucciÑsu dukkhasmÈti vadÈmi. 
______________________________________________________________ 
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 Yepi hi keci bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ -pa-. Etarahi samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ yaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, taÑ aniccato passanti 
dukkhato passanti anattato passanti rogato passanti bhayato passanti, te 
taÓhaÑ pajahanti. Ye taÓhaÑ pajahanti, te upadhiÑ pajahanti. Ye upadhiÑ 
pajahanti, te dukkhaÑ pajahanti. Ye dukkhaÑ pajahanti, te parimuccanti 
jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, 
parimuccanti dukkhasmÈti vadÈmÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. NaÄakalÈpÊsutta 

 67. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko1 
BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “kiÑ nu kho 
Èvuso SÈriputta sayaÑkataÑ jarÈmaraÓaÑ, paraÑkataÑ jarÈmaraÓaÑ, 
sayaÑkataÒca paraÑkataÒca jarÈmaraÓaÑ, udÈhu asayaÑkÈraÑ 
aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ jarÈmaraÓan”ti. Na kho Èvuso koÔÔhika 
sayaÑkataÑ jarÈmaraÓaÑ, na paraÑkataÑ jarÈmaraÓaÑ, na sayaÑkataÒca 
paraÑkataÒca jarÈmaraÓaÑ, nÈpi asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ jarÈmaraÓaÑ, api ca jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓanti. 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta sayaÑkatÈ jÈti, paraÑkatÈ jÈti. SayaÑkatÈ 
ca paraÑkatÈ ca jÈti, udÈhu asayaÑkÈrÈ aparaÑkÈrÈ adhiccasamuppannÈ 
jÈtÊti. Na kho Èvuso koÔÔhika sayaÑkatÈ jÈti, na paraÑkatÈ jÈti, na 
sayaÑkatÈ ca paraÑkatÈ ca jÈti, nÈpi asayaÑkÈrÈ aparaÑkÈrÈ 
adhiccasamuppannÈ jÈti, api ca bhavapaccayÈ jÈtÊti. 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta sayaÑkato bhavo -pa- sayaÑkataÑ 
upÈdÈnaÑ. SayaÑkatÈ taÓhÈ. SayaÑkatÈ vedanÈ. SayaÑkato phasso. 
SayaÑkataÑ saÄÈyatanaÑ. SayaÑkataÑ nÈmar|paÑ, paraÑkataÑ 
nÈmar|paÑ, sayaÑkataÒca paraÑkataÒca nÈmar|paÑ, udÈhu asayaÑkÈraÑ 
aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ 
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nÈmar|panti. Na kho Èvuso koÔÔhika sayaÑkataÑ nÈmar|paÑ, na 
paraÑkataÑ nÈmar|paÑ, na sayaÑkataÒca paraÑkataÒca nÈmar|paÑ, nÈpi 
asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ nÈmar|paÑ, api ca 
viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|panti. 

 KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta sayaÑkataÑ viÒÒÈÓaÑ, paraÑkataÑ 
viÒÒÈÓaÑ, sayaÑkataÒca paraÑkataÒca viÒÒÈÓaÑ, udÈhu asayaÑkÈraÑ 
aparaÑkÈraÑ adhiccasamuppannaÑ viÒÒÈÓanti. Na kho Èvuso koÔÔhika 
sayaÑkataÑ viÒÒÈÓaÑ, na paraÑkataÑ viÒÒÈÓaÑ, na sayaÑkataÒca 
paraÑkataÒca viÒÒÈÓaÑ, nÈpi asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ viÒÒÈÓaÑ, api ca nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓanti. 

 IdÈneva kho mayaÑ Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ evaÑ ÈjÈnÈma. Na 
khvÈvuso koÔÔhika sayaÑkataÑ nÈmar|paÑ, na paraÑkataÑ nÈmar|paÑ, na 
sayaÑkataÒca paraÑkataÒca nÈmar|paÑ, nÈpi asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ nÈmar|paÑ, api ca viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|panti. 

 IdÈneva ca pana mayaÑ Èyasmato SÈriputtassa bhÈsitaÑ evaÑ ÈjÈnÈma. 
Na khvÈvuso koÔÔhika sayaÑkataÑ viÒÒÈÓaÑ, na paraÑkataÑ viÒÒÈÓaÑ, na 
sayaÑkataÒca paraÑkataÒca viÒÒÈÓaÑ, nÈpi asayaÑkÈraÑ aparaÑkÈraÑ 
adhiccasamuppannaÑ viÒÒÈÓaÑ, api ca nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓanti. 

 Yatha kathaÑ panÈvuso SÈriputta imassa bhÈsitassa attho daÔÔhabboti. 
TenahÈvuso upamaÑ te karissÈmi, upamÈyapidhekacce viÒÒ| purisÈ 
bhÈsitassa atthaÑ jÈnanti. SeyyathÈpi Èvuso dve naÄakalÈpiyo aÒÒamaÒÒaÑ 
nissÈya tiÔÔheyyuÑ. Evameva kho Èvuso nÈmar|papaccayÈ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|paÑ, nÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanaÑ, 
saÄÈyatanapaccayÈ phasso -pa- evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. TÈsaÑ ce Èvuso naÄakalÈpÊnaÑ ekaÑ ÈkaÉÉheyya ekÈ 
papateyya, aparaÑ ce ÈkaÉÉheyya aparÈ papateyya. Evameva kho Èvuso 
nÈmar|panirodhÈ viÒÒÈÓanirodho, viÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho, 
nÈmar|panirodhÈ saÄÈyatananirodho, saÄÈyatananirodhÈ phassanirodho -pa- 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. 
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 AcchariyaÑ Èvuso SÈriputta, abbhutaÑ Èvuso SÈriputta, yÈvasubhÈsitaÑ 
cidaÑ ÈyasmatÈ SÈriputtena. IdaÒca pana mayaÑ Èyasmato SÈriputtassa 
bhÈsitaÑ imehi chattiÑsÈya vatth|hi anumodÈma– 

 JarÈmaraÓassa ce Èvuso bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
dhammaÑ deseti, “dhammakathiko bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. 
JarÈmaraÓassa ce Èvuso bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno 
hoti, “dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. 
JarÈmaraÓassa ce Èvuso bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto 
hoti, “diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. JÈtiyÈ ce. 
Bhavassa ce. UpÈdÈnassa ce. TaÓhÈya ce. Phassassa ce. SaÄÈyatanassa ce. 
NÈmar|passa ce. ViÒÒÈÓassa ce. Sa~khÈrÈnaÑ ce. AvijjÈya ce Èvuso 
bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ deseti, “dhammakathiko 
bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. AvijjÈya ce Èvuso bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipanno hoti, “dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|”ti alaÑ 
vacanÈya. AvijjÈya ce Èvuso bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ 
vimutto hoti, “diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Kosambisutta 

 68. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Musilo1 ÈyasmÈ ca PaviÔÔho2 ÈyasmÈ ca 
NÈrado ÈyasmÈ ca Œnando KosambiyaÑ viharanti GhositÈrÈme. Atha kho 
ÈyasmÈ PaviÔÔho ÈyasmantaÑ MusilaÑ etadavoca “aÒÒatreva Èvuso Musila 
saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra 
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato Musilassa paccattameva ÒÈÓaÑ 
‘jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan’ti”. AÒÒatreva Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra 
ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra 
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi ahametaÑ passÈmi “jÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓan”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso Musila saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
______________________________________________________________ 
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Musilassa paccattameva ÒÈÓaÑ “bhavapaccayÈ jÈtÊ”ti -pa- “upÈdÈnapaccayÈ 
bhavo”ti. “TaÓhÈpaccayÈ upÈdÈnan”ti. “VedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti. 
“PhassapaccayÈ vedanÈ”ti. “SaÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti. 
“NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti. “ViÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti. 
“Sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓan”ti. “AvijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. AÒÒatreva 
Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi 
ahametaÑ passÈmi “avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso Musila saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
Musilassa paccattameva ÒÈÓaÑ “jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. 
AÒÒatreva Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi 
ahametaÑ passÈmi “jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso Musila saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
Musilassa paccattameva ÒÈÓaÑ “bhavanirodhÈ jÈtinirodho”ti -pa- 
“upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho”ti. “TaÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho”ti. 
“VedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho”ti. “PhassanirodhÈ vedanÈnirodho”ti. 
“SaÄÈyatananirodhÈ phassanirodho”ti. “NÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho”ti. “ViÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho”ti. 
“Sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti. “AvijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti. 
AÒÒatreva Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi 
ahametaÑ passÈmi “avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso Musila saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
Musilassa paccattameva ÒÈÓaÑ “bhavanirodho nibbÈnan”ti. AÒÒatreva 
Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
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aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi 
ahametaÑ passÈmi “bhavanirodho nibbÈnan”ti. 

 TenahÈyasmÈ Musilo arahaÑ khÊÓÈsavoti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Musilo 
tuÓhÊ ahosi. Atha kho ÈyasmÈ NÈrado ÈyasmantaÑ PaviÔÔhaÑ etadavoca 
“sÈdhÈvuso PaviÔÔha ahaÑ etaÑ paÒhaÑ labheyyaÑ. MaÑ etaÑ paÒhaÑ 
puccha, ahaÑ te etaÑ paÒhaÑ byÈkarissÈmÊ”ti. LabhatÈyasmÈ NÈrado etaÑ 
paÒhaÑ. PucchÈmahaÑ ÈyasmantaÑ NÈradaÑ etaÑ paÒhaÑ, byÈkarotu ca 
me ÈyasmÈ NÈrado etaÑ paÒhaÑ. 

 AÒÒatreva Èvuso NÈrada saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivatakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
NÈradassa paccattameva ÒÈÓaÑ “jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. AÒÒatreva 
Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi 
ahametaÑ passÈmi “jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso NÈrada saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
NÈradassa paccattameva ÒÈÓaÑ “bhavapaccayÈ jÈti” -pa- “avijjÈpaccayÈ 
sa~khÈrÈ”ti. AÒÒatreva Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra 
anussavÈ aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ 
jÈnÈmi ahametaÑ passÈmi “avijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso NÈrada saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
NÈradassa paccattameva ÒÈÓaÑ “jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. 
AÒÒatreva Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi 
ahametaÑ passÈmi “jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso NÈrada saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
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NÈradassa paccattameva ÒÈÓaÑ “bhavanirodhÈ jÈtinirodho”ti -pa- 
“avijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti. AÒÒatreva Èvuso PaviÔÔha saddhÈya 
aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra 
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi ahametaÑ passÈmi “avijjÈnirodhÈ 
sa~khÈranirodho”ti. 

 AÒÒatreva Èvuso NÈrada saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ 
aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ atthÈyasmato 
NÈradassa paccattameva ÒÈÓaÑ “bhavanirodho nibbÈnan”ti. AÒÒatreva 
Èvuso PaviÔÔha saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ ahametaÑ jÈnÈmi 
ahametaÑ passÈmi “bhavanirodho nibbÈnan”ti. 

 TenahÈyasmÈ NÈrado arahaÑ khÊÓÈsavoti. “Bhavanirodho nibbÈnan”ti 
kho me Èvuso yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ, na camhi arahaÑ 
khÊÓÈsavo. SeyyathÈpi Èvuso kantÈramagge udapÈno, tatra nevassa rajju na 
udakavÈrako. Atha puriso Ègaccheyya ghammÈbhitatto ghammapareto 
kilanto tasito pipÈsito, so taÑ udapÈnaÑ olokeyya. Tassa “udakan”ti hi kho 
ÒÈÓaÑ assa, na ca kÈyena phusitvÈ vihareyya. Evameva kho Èvuso 
“bhavanirodho nibbÈnan”ti yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ, na 
camhi arahaÑ khÊÓÈsavoti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ PaviÔÔhaÑ etadavoca 
“evaÑvÈdÊ1 tvaÑ Èvuso PaviÔÔha ÈyasmantaÑ NÈradaÑ kiÑ vadesÊ”ti. 
EvaÑvÈdÈhaÑ Èvuso Œnanda ÈyasmantaÑ NÈradaÑ na kiÒci vadÈmi 
aÒÒatra kalyÈÓÈ aÒÒatra kusalÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Upayantisutta 

 69. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho -pa-. MahÈsamuddo bhikkhave 
upayanto mahÈnadiyo upayÈpeti, mahÈnadiyo upayantiyo 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑvÈdiÑ (?) 
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kunnadiyo upayÈpenti, kunnadiyo upayantiyo mahÈsobbhe upayÈpenti, 
mahÈsobbhÈ upayantÈ kusobbhe upayÈpenti. Evameva kho bhikkhave avijjÈ 
upayantÊ sa~khÈre upayÈpeti, sa~khÈrÈ upayantÈ viÒÒÈÓaÑ upayÈpenti, 
viÒÒÈÓaÑ upayantaÑ nÈmar|paÑ upayÈpeti, nÈmar|paÑ upayantaÑ 
saÄÈyatanaÑ upayÈpeti, saÄÈyatanaÑ upayantaÑ phassaÑ upayÈpeti, phasso 
upayanto vedanaÑ upayÈpeti, vedanÈ upayantÊ taÓhaÑ upayÈpeti, taÓhÈ 
upayantÊ upÈdÈnaÑ upayÈpeti, upÈdÈnaÑ upayantaÑ bhavaÑ upayÈpeti, 
bhavo upayanto jÈtiÑ upayÈpeti, jÈti upayantÊ jarÈmaraÓaÑ upayÈpeti. 

 MahÈsamuddo bhikkhave apayanto mahÈnadiyo apayÈpeti, mahÈnadiyo 
apayantiyo kunnadiyo apayÈpenti, kunnadiyo apayantiyo mahÈsobbhe 
apayÈpenti, mahÈsobbhÈ apayantÈ kusobbhe apayÈpenti. Evameva kho 
bhikkhave avijjÈ apayantÊ sa~khÈre apayÈpeti, sa~khÈrÈ apayantÈ viÒÒÈÓaÑ 
apayÈpenti, viÒÒÈÓaÑ apayantaÑ nÈmar|paÑ apayÈpeti, nÈmar|paÑ 
apayantaÑ saÄÈyatanaÑ apayÈpeti, saÄÈyatanaÑ apayantaÑ phassaÑ 
apayÈpeti, phasso apayanto vedanaÑ apayÈpeti, vedanÈ apayantÊ taÓhaÑ 
apayÈpeti. TaÓhÈ apayantÊ upÈdÈnaÑ apayÈpeti, upÈdÈnaÑ apayantaÑ 
bhavaÑ apayÈpeti, bhavo apayanto jÈtiÑ apayÈpeti, jÈti apayantÊ 
jarÈmaraÓaÑ apayÈpetÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Susimasutta 

 70. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena BhagavÈ sakkato hoti 
garukato mÈnito p|jito apacito, lÈbhÊ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. 
BhikkhusaÑghopi sakkato hoti garukato mÈnito p|jito apacito, lÈbhÊ 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. AÒÒatitthiyÈ 
pana paribbÈjakÈ asakkatÈ honti agarukatÈ amÈnitÈ ap|jitÈ anapacitÈ, na 
lÈbhino cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ. 
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 Tena kho pana samayena Susimo1 paribbÈjako RÈjagahe paÔivasati 
mahatiyÈ paribbÈjakaparisÈya saddhiÑ. Atha kho Susimassa paribbÈjakassa 
parisÈ SusimaÑ paribbÈjakaÑ etadavocuÑ “ehi tvaÑ Èvuso Susima samaÓe 
Gotame brahmacariyaÑ cara, tvaÑ dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ amhe 
vÈceyyÈsi2, taÑ mayaÑ dhammaÑ pariyÈpuÓitvÈ gihÊnaÑ bhÈsissÈma. 
EvaÑ mayampi sakkatÈ bhavissÈma garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ apacitÈ, lÈbhino 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti. 
“EvamÈvuso”ti kho Susimo paribbÈjako sakÈya parisÈya paÔissuÓitvÈ 
yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Susimo paribbÈjako ÈyasmantaÑ 
ŒnandaÑ etadavoca “icchÈmahaÑ Èvuso Œnanda imasmiÑ dhammavinaye 
brahmacariyaÑ caritun”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando SusimaÑ paribbÈjakaÑ ÈdÈya yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “ayaÑ 
bhante Susimo paribbÈjako evamÈha ‘icchÈmahaÑ Èvuso Œnanda imasmiÑ 
dhammavinaye brahmacariyaÑ caritun’ti”. TenahÈnanda SusimaÑ 
pabbÈjethÈti. Alattha kho Susimo paribbÈjako Bhagavato santike pabbajjaÑ, 
alattha upasampadaÑ. 

 Tena kho pana samayena sambahulehi bhikkh|hi Bhagavato santike 
aÒÒÈ byÈkatÈ hoti “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ”ti. Assosi kho ÈyasmÈ Susimo “sambahulehi 
kira bhikkh|hi Bhagavato santike aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ’ti”. Atha 
kho ÈyasmÈ Susimo yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ tehi 
bhikkh|hi saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Susimo te bhikkh| 
etadavoca “saccaÑ 
______________________________________________________________ 
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kirÈyasmantehi Bhagavato santike aÒÒÈ byÈkatÈ ‘khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÈ’ti”. 
EvamÈvusoti. 

 Api pana1 tumhe Èyasmanto evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhotha–ekopi hutvÈ bahudhÈ hotha, bahudhÈpi hutvÈ 
eko hotha, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ 
asajjamÈnÈ gacchatha seyyathÈpi ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ 
karotha seyyathÈpi udake, udakepi abhijjamÈne gacchatha seyyathÈpi 
pathaviyaÑ, ÈkÈsepi palla~kena kamatha seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi 
candimas|riye evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasatha 
parimajjatha, yÈva brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattethÈti. No hetaÑ Èvuso. 

 Api pana tumhe Èyasmanto evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ dibbÈya 
sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓÈtha dibbe ca 
mÈnuse ca ye d|re santike cÈti. No hetaÑ Èvuso. 

 Api pana tumhe Èyasmanto evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ parasattÈnaÑ 
parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈtha–sarÈgaÑ vÈ cittaÑ 
“sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈtha, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ “vÊtarÈgaÑ cittan”ti 
pajÈnÈtha. SadosaÑ vÈ cittaÑ “sadosaÑ cittan”ti pajÈnÈtha, vÊtadosaÑ vÈ 
cittaÑ “vÊtadosaÑ cittan”ti pajÈnÈtha. SamohaÑ vÈ cittaÑ “samohaÑ 
cittan”ti pajÈnÈtha, vÊtamohaÑ vÈ cittaÑ “vÊtamohaÑ cittan”ti pajÈnÈtha, 
saÑkhittaÑ vÈ cittaÑ “saÑkhittaÑ cittan”ti pajÈnÈtha, vikkhittaÑ vÈ cittaÑ 
“vikkhittaÑ cittan”ti pajÈnÈtha. MahaggataÑ vÈ cittaÑ “mahaggataÑ 
cittan”ti pajÈnÈtha. AmahaggataÑ vÈ cittaÑ “amahaggataÑ cittan”ti 
pajÈnÈtha. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ “sa-uttaraÑ cittan”ti pajÈnÈtha, anuttaraÑ 
vÈ cittaÑ “anuttaraÑ cittan”ti pajÈnÈtha. SamÈhitaÑ vÈ cittaÑ “samÈhitaÑ 
cittan”ti pajÈnÈtha, asamÈhitaÑ vÈ cittaÑ “asamÈhitaÑ cittan”ti pajÈnÈtha. 
VimuttaÑ vÈ cittaÑ “vimuttaÑ cittan”ti 
______________________________________________________________ 
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pajÈnÈtha, avimuttaÑ vÈ cittaÑ “avimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈthÈti. No hetaÑ 
Èvuso. 

 Api pana tumhe Èyasmanto evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussaratha–seyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi 
jÈtiyo catassopi jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi 
jÈtiyo cattÈrÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhapaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
amutra udapÈdiÑ. TatrÈpÈsiÑ, evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhapaÔisaÑvedÊ evamÈyupariyanto, so tato cuto 
idh|papanno”ti. Iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarathÈti. No hetaÑ Èvuso. 

 Api pana tumhe Èyasmanto evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ dibbena 
cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena satte passatha cavamÈne 
upapajjamÈne hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈtha–“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 passatha cavamÈne upapajjamÈne 
hÊne paÓÊte suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈthÈti. No hetaÑ Èvuso. 

 Api pana tumhe Èyasmanto evaÑ jÈnantÈ evaÑ passantÈ ye te santÈ 
vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ viharathÈti. No hetaÑ 
Èvuso. 
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 Ettha dÈni Èyasmanto idaÒca veyyÈkaraÓaÑ imesaÒca dhammÈnaÑ 
asamÈpatti, idaÑ no Èvuso kathanti. PaÒÒÈvimuttÈ kho mayaÑ Èvuso 
SusimÈti. 

 Na khvÈhaÑ imassa ÈyasmantÈnaÑ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena 
atthaÑ ÈjÈnÈmi. SÈdhu me Èyasmanto tathÈ bhÈsantu, yathÈhaÑ imassa 
ÈyasmantÈnaÑ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈneyyanti. 
ŒjÈneyyÈsi vÈ tvaÑ Èvuso Susima, na vÈ tvaÑ ÈjÈneyyÈsi. Atha kho 
paÒÒÈvimuttÈ mayanti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Susimo uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ Susimo yÈvatako tehi bhikkh|hi saddhiÑ ahosi 
kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. Pubbe kho Susima 
dhammaÔÔhitiÒÈÓaÑ, pacchÈ nibbÈne ÒÈÓanti. 

 Na khvÈhaÑ bhante imassa BhagavatÈ1 saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. SÈdhu me bhante BhagavÈ tathÈ bhÈsatu, 
yathÈhaÑ imassa BhagavatÈ1 saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ 
ÈjÈneyyanti. ŒjÈneyyÈsi vÈ tvaÑ Susima, na vÈ tvaÑ ÈjÈneyyÈsi. Atha kho 
dhammaÔÔhitiÒÈÓaÑ pubbe, pacchÈ nibbÈne ÒÈÓaÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Susima, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. VedanÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama 
esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. SaÒÒÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. 
AniccÈ bhante -pa-. Sa~khÈrÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. ViÒÒÈÓaÑ 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Bhagavato (I) 
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panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 TasmÈtiha Susima yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ 
vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re 
santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. YÈ kÈci vedanÈ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ 
hÊnÈ vÈ paÓÊtÈ vÈ yÈ d|re santike vÈ, sabbÈ vedanÈ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. YÈ kÈci saÒÒÈ -pa-. Ye keci sa~khÈrÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ 
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ hÊnÈ vÈ paÓÊtÈ vÈ ye d|re 
santike vÈ, sabbe sa~khÈrÈ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ 
vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ passaÑ Susima sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati, 
vedanÈyapi nibbindati, saÒÒÈyapi nibbindati, sa~khÈresupi nibbindati, 
viÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 

 “JÈtipaccayÈ jarÈmaraÓan”ti Susima passasÊti. EvaÑ bhante. 
“BhavapaccayÈ jÈtÊ”ti Susima passasÊti. EvaÑ bhante. “UpÈdÈnapaccayÈ 
bhavo”ti Susima passasÊti. EvaÑ bhante. “TaÓhÈpaccayÈ upÈdÈnan”ti Susima 
passasÊti. EvaÑ bhante. “VedanÈpaccayÈ taÓhÈ”ti. “PhassapaccayÈ 
vedanÈ”ti. “SaÄÈyatanapaccayÈ phasso”ti. “NÈmar|papaccayÈ saÄÈyatanan”ti. 
“ViÒÒÈÓapaccayÈ nÈmar|pan”ti. “Sa~khÈrapaccayÈ viÒÒÈÓan”ti. 
“AvijjÈpaccayÈ sa~khÈrÈ”ti Susima passasÊti. EvaÑ bhante. 
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 “JÈtinirodhÈ jarÈmaraÓanirodho”ti Susima passasÊti. EvaÑ bhante. 
“BhavanirodhÈ jÈtinirodho”ti Susima passasÊti. EvaÑ bhante. 
“UpÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho”ti. “TaÓhÈnirodhÈ upÈdÈnanirodho”ti. 
“VedanÈnirodhÈ taÓhÈnirodho”ti. “PhassanirodhÈ vedanÈnirodho”ti. 
“SaÄÈyatananirodhÈ phassanirodho”ti. “NÈmar|panirodhÈ 
saÄÈyatananirodho”ti. “ViÒÒÈÓanirodhÈ nÈmar|panirodho”ti. 
“Sa~khÈranirodhÈ viÒÒÈÓanirodho”ti. “AvijjÈnirodhÈ sa~khÈranirodho”ti 
Susima passasÊti. EvaÑ bhante. 

 Api pana tvaÑ Susima evaÑ jÈnanto evaÑ passanto anekavihitaÑ 
iddhividhaÑ paccanubhosi–ekopi hutvÈ bahudhÈ hosi, bahudhÈpi hutvÈ 
eko hosi, ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ 
asajjamÈno gacchasi seyyathÈpi ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karosi 
seyyathÈpi udake, udakepi abhijjamÈno gacchasi seyyathÈpi pathaviyaÑ, 
ÈkÈsepi palla~kena kamasi seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye 
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasasi parimajjasi, yÈva 
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattesÊti. No hetaÑ bhante. 

 Api pana tvaÑ Susima evaÑ jÈnanto evaÑ passanto dibbÈya 
sotadhÈtuyÈ visuddhÈya atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓasi dibbe ca 
mÈnuse ca ye d|re santike cÈti. No hetaÑ bhante. 

 Api pana tvaÑ Susima evaÑ jÈnanto evaÑ passanto parasattÈnaÑ 
parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈsi–sarÈgaÑ vÈ cittaÑ “sarÈgaÑ 
cittan”ti pajÈnÈsi -pa- vimuttaÑ vÈ cittaÑ “vimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈsÊti. No 
hetaÑ bhante. 

 Api pana tvaÑ Susima evaÑ jÈnanto evaÑ passanto anekavihitaÑ 
pubbenivÈsaÑ anussarasi. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ -pa-. Iti sÈkÈraÑ sa-
uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarasÊti. No hetaÑ bhante. 

 Api pana tvaÑ Susima evaÑ jÈnanto evaÑ passanto dibbena cakkhunÈ 
visuddhena atikkantamÈnusakena satte passasi cavamÈne -pa- 
yathÈkamm|page satte pajÈnÈsÊti. No hetaÑ bhante. 
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 Api pana tvaÑ Susima evaÑ jÈnanto evaÑ passanto ye te santÈ 
vimokkhÈ atikkamma r|pe ÈruppÈ, te kÈyena phusitvÈ viharasÊti. No hetaÑ 
bhante. 

 Ettha dÈni Susima idaÒca veyyÈkaraÓaÑ imesaÒca dhammÈnaÑ 
asamÈpatti, idaÑ no Susima kathanti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Susimo Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ 
BhagavantaÑ etadavoca “accayo maÑ bhante accagamÈ yathÈbÈlaÑ 
yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ, yvÈhaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye 
dhammatthenako pabbajito, tassa me bhante BhagavÈ accayaÑ accayato 
paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. 

 Taggha tvaÑ Susima accayo accagamÈ yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-
akusalaÑ, yo tvaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye dhammatthenako 
pabbajito. SeyyathÈpi Susima coraÑ ÈgucÈriÑ gahetvÈ raÒÒo dasseyyuÑ 
“ayaÑ te deva coro ÈgucÈrÊ imassa yaÑ icchasi, taÑ daÓÉaÑ paÓehÊ”ti. 
TamenaÑ rÈjÈ evaÑ vadeyya “gacchatha bho imaÑ purisaÑ daÄhÈya rajjuyÈ 
pacchÈbÈhaÑ gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ 
kharassarena paÓavena rathiyÈya rathiyaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ 
parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ 
chindathÈ”ti. TamenaÑ raÒÒo purisÈ daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ 
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena 
rathiyÈya rathiyaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena 
nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chindeyyuÑ. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
Susima, api nu so puriso tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvediyethÈti. EvaÑ bhante. 

 YaÑ kho so Susima puriso tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvediyetha1. YÈ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye dhammatthenakassa 
pabbajjÈ, ayaÑ tato dukkhavipÈkatarÈ ca kaÔukavipÈkatarÈ ca, api ca 
vinipÈtÈya saÑvattati. Yato ca kho tvaÑ Susima accayaÑ accayato disvÈ 
yathÈdhammaÑ paÔikarosi, taÑ te mayaÑ paÔiggaÓhÈma, vuddhi hesÈ 
Susima ariyassa 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisaÑvediyetha vÈ, na vÈ paÔisaÑvediyetha (Ka) 
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vinaye, yo accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikaroti, ÈyatiÑ ca1 
saÑvaraÑ ÈpajjatÊti.  . DasamaÑ. 
 

MahÈvaggo sattamo. 

 
TassuddÈnaÑ 

   Dve AssutavatÈ vuttÈ, PuttamaÑsena cÈparaÑ. 
   AtthirÈgo ca NagaraÑ, SammasaÑ NaÄakalÈpiyaÑ. 
   KosambÊ Upayanti ca, dasamo Susimena cÈti2. 

_____ 
 

 8. SamaÓabrÈhmaÓavagga 
 

1. JarÈmaraÓasutta 

 71. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ -pa-. Ye hi keci 
bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ nappajÈnanti, 
jarÈmaraÓasamudayaÑ nappajÈnanti, jarÈmaraÓanirodhaÑ nappajÈnanti, 
jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. Na me te bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu vÈ 
brÈhmaÓasammatÈ, na ca pana te Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ 
brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ jarÈmaraÓaÑ 
pajÈnanti -pa- paÔipadaÑ pajÈnanti. Te kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu ca 
brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti. 
(Suttanto eko.) PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. ŒyatiÑ (SyÈ, KaÑ) 2. Dasamo vutto SusÊmenÈti (SÊ) 
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2-11. JÈtisuttÈdidasaka 

 72. SÈvatthiyaÑ viharati. JÈtiÑ nappajÈnanti -pa-. 
 BhavaÑ nappajÈnanti -pa-. 
 UpÈdÈnaÑ nappajÈnanti -pa-. 
 TaÓhaÑ nappajÈnanti -pa-. 
 VedanaÑ nappajÈnanti -pa-. 
 PhassaÑ nappajÈnanti -pa-. 
 SaÄÈyatanaÑ nappajÈnanti -pa-. 
 NÈmar|paÑ nappajÈnanti -pa-. 
 ViÒÒÈÓaÑ nappajÈnanti -pa-. 

 Sa~khÈre nappajÈnanti, sa~khÈrasamudayaÑ nappajÈnanti, 
sa~khÈranirodhaÑ nappajÈnanti, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
nappajÈnanti -pa- pajÈnanti -pa- sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharantÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

SamaÓabrÈhmaÓavaggo aÔÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PaccayekÈdasa vuttÈ, CatusaccavibhajjanÈ. 
   SamaÓabrÈhmaÓavaggo, nidÈne bhavati aÔÔhamo. 
 

VagguddÈnaÑ 

   Buddho ŒhÈro Dasabalo, KaÄÈro GahapatipaÒcamo. 
   Dukkhavaggo MahÈvaggo, aÔÔhamo SamaÓabrÈhmaÓoti. 

_____ 
 

9. AntarapeyyÈla 
 

1. Satthusutta 

 73. SÈvatthiyaÑ viharati. JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ 
yathÈbh|taÑ jarÈmaraÓe yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya satthÈ pariyesitabbo, 
jarÈmaraÓasamudayaÑ ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ jarÈmaraÓasamudaye 

 



 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄi 350  

yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya satthÈ pariyesitabbo, jarÈmaraÓanirodhaÑ ajÈnatÈ 
apassatÈ yathÈbh|taÑ jarÈmaraÓanirodhe yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya satthÈ 
pariyesitabbo, jarÈmaraÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ajÈnatÈ apassatÈ 
yathÈbh|taÑ jarÈmaraÓanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya 
satthÈ pariyesitabboti. (Suttanto eko.) PaÔhamaÑ. 

(SabbesaÑ peyyÈlo evaÑ vitthÈretabbo.) 
 

2-11. DutiyasatthusuttÈdidasaka 

 (2) JÈtiÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-. 

 (3) BhavaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-. 

 (4) UpÈdÈnaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-. 

 (5) TaÓhaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-.  

 (6) VedanaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-.  

 (7) PhassaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-. 

  (8) SaÄÈyatanaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-. 

 (9) NÈmar|paÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-. 

  (10) ViÒÒÈÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ -pa-.  

  (11) Sa~khÈre bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ sa~khÈresu 
yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya satthÈ pariyesitabbo, sa~khÈrasamudayaÑ ajÈnatÈ 
apassatÈ yathÈbh|taÑ sa~khÈrasamudaye yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya satthÈ 
pariyesitabbo, sa~khÈranirodhaÑ ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ 
sa~khÈranirodhe yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya satthÈ pariyesitabbo, 
sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ 
sa~khÈranirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya satthÈ 
pariyesitabboti.  . EkÈdasamaÑ. 

(SabbesaÑ catusaccikaÑ kÈtabbaÑ.)
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2-12. SikkhÈsuttÈdipeyyÈla-ekÈdasaka 

 (2) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ apassatÈ yathÈbh|taÑ jarÈmaraÓe 
yathÈbh|taÑ ÒÈÓÈya sikkhÈ karaÓÊyÈ. 
 

(PeyyÈlo. CatusaccikaÑ kÈtabbaÑ.) 
 

 (3) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. Yogo karaÓÊyo -pa-. 
 (4) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. Chando karaÓÊyo -pa-. 
 (5) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. UssoÄhÊ karaÓÊyÈ -pa-. 
 (6) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnÈtÈ -pa-. AppaÔivÈnÊ karaÓÊyÈ -pa-. 
 (7) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. ŒtappaÑ karaÓÊyaÑ -pa-. 
 (8) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. VÊriyaÑ karaÓÊyaÑ -pa-. 
 (9) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. SÈtaccaÑ karaÓÊyaÑ -pa-. 
 (10) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. Sati karaÓÊyÈ -pa-. 
 (11) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. SampajaÒÒaÑ karaÓÊyaÑ -pa-. 
 (12) JarÈmaraÓaÑ bhikkhave ajÈnatÈ -pa-. AppamÈdo karaÓÊyo -pa-. 
 

AntarapeyyÈlo navamo. 
 

TassuddÈnaÑ  

   SatthÈ SikkhÈ ca Yogo ca, Chando UssoÄhipaÒcamÊ. 
   AppaÔivÈni YÈtappaÑ, VÊriyaÑ SÈtaccamuccati.  
   Sati ca SampajaÒÒaÒca, AppamÈdena dvÈdasÈti. 

SuttantÈ antarapeyyÈlÈ niÔÔhitÈ. 
 

   Pare te dvÈdasa honti, suttÈ dvattiÑsa satÈni. 
   Catusaccena te vuttÈ, peyyÈla-antaramhi yeti1. 

 
AntarapeyyÈlesu uddÈnaÑ samattaÑ. 

 

NidÈnasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PeyyÈlÈ antaramhi yeti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 

 



 

2. AbhisamayasaÑyutta 
 

1. NakhasikhÈsutta 

 74. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho BhagavÈ parittaÑ 
nakhasikhÈyaÑ paÑsuÑ ÈropetvÈ bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yo vÈyaÑ1 mayÈ paritto 
nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, ayaÑ vÈ mahÈpathavÊ”ti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈpathavÊ, appamattako 
BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropito, neva satimaÑ kalaÑ upeti, 
na sahassimaÑ kalaÑ upeti, na satasahassimaÑ kalaÑ upeti mahÈpathaviÑ 
upanidhÈya BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu Èropitoti. Evameva 
kho bhikkhave ariyasÈvakassa diÔÔhisampannassa puggalassa abhisametÈvino 
etadeva bahutaraÑ dukkhaÑ yadidaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ, 
appamattakaÑ avasiÔÔhaÑ, neva satimaÑ kalaÑ upeti, na sahassimaÑ kalaÑ 
upeti, na satasahassimaÑ kalaÑ upeti purimaÑ dukkhakkhandhaÑ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ upanidhÈya yadidaÑ sattakkhattuÑparamatÈ. 
EvaÑ mahatthiyo kho bhikkhave dhammÈbhisamayo, evaÑ mahatthiyo 
dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PokkharaÓÊsutta 

 75. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave pokkharaÓÊ 
paÒÒÈsayojanÈni ÈyÈmena paÒÒÈsayojanÈni vitthÈrena paÒÒÈsayojanÈni 
ubbedhena puÓÓÈ udakassa samatittikÈ kÈkapeyyÈ, tato puriso kusaggena 
udakaÑ uddhareyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yaÑ vÈ kusaggena udakaÑ ubbhataÑ, yaÑ vÈ pokkharaÓiyÈ 
udakanti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ pokkharaÓiyÈ udakaÑ, 
appamattakaÑ kusaggena udakaÑ ubbhataÑ, neva satimaÑ kalaÑ upeti, na 
sahassimaÑ kalaÑ 
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upeti, na satasahassimaÑ kalaÑ upeti pokkharaÓiyÈ udakaÑ upanidhÈya 
kusaggena udakaÑ ubbhatanti. Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa 
diÔÔhisampannassa puggalassa abhisametÈvino etadeva bahutaraÑ dukkhaÑ 
yadidaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ, appamattakaÑ avasiÔÔhaÑ, neva 
satimaÑ kalaÑ upeti, na sahassimaÑ kalaÑ upeti, na satasahassimaÑ kalaÑ 
upeti purimaÑ dukkhakkhandhaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ upanidhÈya 
yadidaÑ sattakkhattuÑparamatÈ. EvaÑ mahatthiyo kho bhikkhave 
dhammÈbhisamayo, evaÑ mahatthiyo dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. SaÑbhejja-udakasutta 

 76. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave yatthimÈ mahÈnadiyo 
saÑsandanti samenti. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ. 
Tato puriso dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni uddhareyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yÈni vÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni ubbhatÈni, yaÑ vÈ saÑbhejja-udakanti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ saÑbhejja-udakaÑ, appamattakÈni 
dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈni, neva satimaÑ kalaÑ upenti, na 
sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ kalaÑ upenti saÑbhejja-
udakaÑ upanidhÈya dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈnÊti. Evameva kho 
bhikkhave -pa- dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyasaÑbhejja-udakasutta 

 77. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave yatthimÈ mahÈnadiyo 
saÑsandanti samenti. SeyyathidaÑ, Ga~gÈ YamunÈ AciravatÊ Sarabh| MahÊ. 
TaÑ udakaÑ parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, 
yaÑ vÈ saÑbhejja-udakaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ, yÈni vÈ dve vÈ tÊÓi 
vÈ udakaphusitÈni avasiÔÔhÈnÊti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ saÑbhejja-udakaÑ yadidaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdiÓÓaÑ, appamattakÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni avasiÔÔhÈni, neva 
satimaÑ
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kalaÑ upenti, na sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ kalaÑ upenti 
saÑbhejja-udakaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ upanidhÈya dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni avasiÔÔhÈnÊti. Evameva kho bhikkhave -pa- 
dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PathavÊsutta 

 78. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave puriso mahÈpathaviyÈ 
satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ upanikkhipeyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 
katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yÈ vÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ upanikkhittÈ, 
ayaÑ1 vÈ mahÈpathavÊti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈpathavÊ, appamattikÈ satta 
kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ upanikkhittÈ, neva satimaÑ kalaÑ upenti, na 
sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ kalaÑ upenti mahÈpathaviÑ 
upanidhÈya satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ upanikkhittÈti. Evameva kho 
bhikkhave -pa- dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyapathavÊsutta 

 79. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave mahÈpathavÊ 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ. 
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yaÑ vÈ 
mahÈpathaviyÈ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ, yÈ vÈ satta kolaÔÔhimattiyo 
guÄikÈ avasiÔÔhÈti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ mahÈpathaviyÈ yadidaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdiÓÓaÑ, appamattikÈ satta kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ avasiÔÔhÈ, neva 
satimaÑ kalaÑ upenti, na sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ 
kalaÑ upenti mahÈpathaviyÈ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ upanidhÈya satta 
kolaÔÔhimattiyo guÄikÈ avasiÔÔhÈti. Evameva kho bhikkhave -pa- 
dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Samuddasutta 

 80. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave puriso mahÈsamuddato 
dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni uddhareyya. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
______________________________________________________________ 
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bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ yÈni vÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni ubbhatÈni, yaÑ vÈ mahÈsamudde udakanti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ mahÈsamudde udakaÑ, 
appamattakÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni ubbhatÈni, neva satimaÑ kalaÑ 
upenti, na sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ kalaÑ upenti 
mahÈsamudde udakaÑ upanidhÈya dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni 
ubbhatÈnÊti. Evameva kho bhikkhave -pa- dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Dutiyasamuddasutta 

 81. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave mahÈsamuddo 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, 
yaÑ vÈ mahÈsamudde udakaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ, yÈni vÈ dve vÈ 
tÊÓi vÈ udakaphusitÈni avasiÔÔhÈnÊti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ mahÈsamudde udakaÑ yadidaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdiÓÓaÑ, appamattakÈni dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni avasiÔÔhÈni, neva 
satimaÑ kalaÑ upenti, na sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ 
kalaÑ upenti mahÈsamudde udakaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ upanidhÈya 
dve vÈ tÊÓi vÈ udakaphusitÈni avasiÔÔhÈnÊti. Evameva kho bhikkhave -pa- 
dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Pabbatasutta 

 82. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave puriso Himavato 
pabbatarÈjassa satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhipeyya. TaÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yÈ vÈ satta 
sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, yo vÈ HimavÈ1 pabbatarÈjÈti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ HimavÈ pabbatarÈjÈ, appamattikÈ 
satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, neva satimaÑ kalaÑ 
______________________________________________________________ 
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upenti, na sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ kalaÑ upenti 
HimavantaÑ pabbatarÈjÈnaÑ upanidhÈya satta sÈsapamattiyo 
pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈti. Evameva kho -pa- 
dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyapabbatasutta 

 83. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave HimavÈ pabbatarÈjÈ 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya ÔhapetvÈ satta sÈsapamattiyo 
pÈsÈÓasakkharÈ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yaÑ vÈ Himavato pabbatarÈjassa parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ, yÈ 
vÈ satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ Himavato pabbatarÈjassa yadidaÑ 
parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ, appamattikÈ satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ 
avasiÔÔhÈ, neva satimaÑ kalaÑ upenti, na sahassimaÑ kalaÑ upenti, na 
satasahassimaÑ kalaÑ upenti Himavato pabbatarÈjassa parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdiÓÓaÑ upanidhÈya satta sÈsapamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ avasiÔÔhÈti. 

 Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa diÔÔhisampannassa puggalassa 
abhisametÈvino etadeva bahutaraÑ dukkhaÑ yadidaÑ parikkhÊÓaÑ 
pariyÈdiÓÓaÑ, appamattakaÑ avasiÔÔhaÑ, neva satimaÑ kalaÑ upeti, na 
sahassimaÑ kalaÑ upeti, na satasahassimaÑ kalaÑ upeti purimaÑ 
dukkhakkhandhaÑ parikkhÊÓaÑ pariyÈdiÓÓaÑ upanidhÈya yadidaÑ 
sattakkhattuÑparamatÈ. EvaÑ mahatthiyo kho bhikkhave 
dhammÈbhisamayo, evaÑ mahatthiyo dhammacakkhupaÔilÈbhoti.  . 
DasamaÑ. 
 

11. Tatiyapabbatasutta 

 84. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave puriso Sinerussa 
pabbatarÈjassa satta muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhipeyya. TaÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yÈ vÈ satta 
muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, yo vÈ Sineru1 pabbatarÈjÈti. 

 Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ Sineru pabbatarÈjÈ, appamattikÈ 
satta muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ upanikkhittÈ, neva satimaÑ kalaÑ 
upenti, na 
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sahassimaÑ kalaÑ upenti, na satasahassimaÑ kalaÑ upenti SineruÑ 
pabbatarÈjÈnaÑ upanidhÈya satta muggamattiyo pÈsÈÓasakkharÈ 
upanikkhittÈti. Evameva kho bhikkhave ariyasÈvakassa diÔÔhisampannassa 
puggalassa adhigamaÑ upanidhÈya aÒÒatitthiya 
samaÓabrÈhmaÓaparibbÈjakÈnaÑ adhigamo neva satimaÑ kalaÑ upeti, na 
sahassimaÑ kalaÑ upeti, na satasahassimaÑ kalaÑ upeti. EvaÑ 
mahÈdhigamo bhikkhave diÔÔhisampanno puggalo evaÑ mahÈbhiÒÒoti.  . 
EkÈdasamaÑ. 

 
 

AbhisamayasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NakhasikhÈ PokkharaÓÊ, SaÑbhejja-udake ca dve. 
   Dve PathavÊ dve SamuddÈ, tayo ca Pabbat|pamÈti.

 



  

3. DhÈtusaÑyutta 
 

1. NÈnattavagga 
 

1. DhÈtunÈnattasutta 

 85. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. CakkhudhÈtu r|padhÈtu 
cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu, sotadhÈtu saddadhÈtu sotaviÒÒÈÓadhÈtu, ghÈnadhÈtu 
gandhadhÈtu ghÈnaviÒÒÈÓadhÈtu, jivhÈdhÈtu rasadhÈtu jivhÈviÒÒÈÓadhÈtu, 
kÈyadhÈtu phoÔÔhabbadhÈtu kÈyaviÒÒÈÓadhÈtu, manodhÈtu dhammadhÈtu 
manoviÒÒÈÓadhÈtu. IdaÑ vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PhassanÈnattasutta 

 86. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
phassanÈnattaÑ. KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. CakkhudhÈtu 
sotadhÈtu ghÈnadhÈtu jivhÈdhÈtu kÈyadhÈtu manodhÈtu. IdaÑ vuccati 
bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ. 
CakkhudhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati cakkhusamphasso. SotadhÈtuÑ 
paÔicca. GhÈnadhÈtuÑ paÔicca. JivhÈdhÈtuÑ paÔicca. KÈyadhÈtuÑ paÔicca. 
ManodhÈtuÑ paÔicca uppajjati manosamphasso. EvaÑ kho bhikkhave 
dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattanti.  . DutiyaÑ. 
 

3. NophassanÈnattasutta 

 87. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
phassanÈnattaÑ, no phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattaÑ. 
KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. CakkkudhÈtu -pa- manodhÈtu. IdaÑ 
vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 
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 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, 
no phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattaÑ. CakkhudhÈtuÑ 
bhikkhave paÔicca uppajjati cakkhusamphasso, no cakkhusamphassaÑ 
paÔicca uppajjati cakkhudhÈtu -pa-. ManodhÈtuÑ paÔicca uppajjati 
manosamphasso, no manosamphassaÑ paÔicca uppajjati manodhÈtu. EvaÑ 
kho bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, no 
phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. VedanÈnÈnattasutta 

 88. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati vedanÈnÈnattaÑ. 
KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. CakkhudhÈtu -pa- manodhÈtu. IdaÑ 
vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ 
phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati vedanÈnÈnattaÑ. CakkhudhÈtuÑ 
bhikkhave paÔicca uppajjati cakkhusamphasso, cakkhusamphassaÑ paÔicca 
uppajjati cakkhusamphassajÈ vedanÈ -pa-. ManodhÈtuÑ paÔicca uppajjati 
manosamphasso, manosamphassaÑ paÔicca uppajjati manosamphassajÈ 
vedanÈ. EvaÑ kho bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca, uppajjati 
phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati vedanÈnÈnattanti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. DutiyavedanÈnÈnattasutta 

 89. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati vedanÈnÈnattaÑ, no 
vedanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, no phassanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattaÑ. KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 
CakkhudhÈtu -pa- manodhÈtu. IdaÑ vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, 
phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati vedanÈnÈnattaÑ, no vedanÈnÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, no phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
dhÈtunÈnattaÑ. CakkhudhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
cakkhusamphasso, cakkhusamphassaÑ paÔicca uppajjati cakkhusamphassajÈ 
vedanÈ, no cakkhusamphassajaÑ vedanaÑ paÔicca uppajjati 
cakkhusamphasso, no cakkhusamphassaÑ paÔicca uppajjati cakkhudhÈtu 
-pa-. ManodhÈtuÑ paÔicca uppajjati manosamphasso,
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manosamphassaÑ paÔicca uppajjati manosamphassajÈ vedanÈ, no 
manosamphassajaÑ vedanaÑ paÔicca uppajjati manosamphasso, no 
manosamphassaÑ paÔicca uppajjati manodhÈtu. EvaÑ kho bhikkhave 
dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca 
uppajjati vedanÈnÈnattaÑ, no vedanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
phassanÈnattaÑ, no phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattanti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. BÈhiradhÈtunÈnattasutta 

 90. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha -pa-. KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. R|padhÈtu saddadhÈtu 
gandhadhÈtu rasadhÈtu phoÔÔhabbadhÈtu dhammadhÈtu. IdaÑ vuccati 
bhikkhave dhÈtunÈnattanti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SaÒÒÈnÈnattasutta  

 91. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
saÒÒÈnÈnattaÑ, saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ, 
sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, chandanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati pariÄÈhanÈnattaÑ, pariÄÈhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
pariyesanÈnÈnattaÑ. KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ, r|padhÈtu -pa- 
dhammadhÈtu. IdaÑ vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ, sa~kappanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
pariÄÈhanÈnattaÑ, pariÄÈhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariyesanÈnÈnattaÑ. 

 R|padhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati r|pasaÒÒÈ, r|pasaÒÒaÑ 
paÔicca uppajjati r|pasa~kappo, r|pasa~kappaÑ paÔicca uppajjati 
r|pacchando, r|pacchandaÑ paÔicca uppajjati r|papariÄÈho, r|papariÄÈhaÑ 
paÔicca uppajjati r|papariyesanÈ -pa-. DhammadhÈtuÑ paÔicca uppajjati 
dhammasaÒÒÈ, dhammasaÒÒaÑ paÔicca uppajjati dhammasa~kappo, 
dhammasa~kappaÑ paÔicca uppajjati dhammacchando, dhammacchandaÑ 
paÔicca uppajjati dhammapariÄÈho, dhammapariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati 
dhammapariyesanÈ. 

 EvaÑ kho bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ, sa~kappanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, 
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chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariÄÈhanÈnattaÑ, pariÄÈhanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati pariyesanÈnÈnattanti.  . SattamaÑ. 
 

8. NopariyesanÈnÈnattasutta 

 92. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
saÒÒÈnÈnattaÑ, saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ, 
sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, chandanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati pariÄÈhanÈnattaÑ, pariÄÈhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
pariyesanÈnÈnattaÑ, no pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
pariÄÈhanÈnattaÑ, no pariÄÈhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, no 
chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ, no sa~kappanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, no saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
dhÈtunÈnattaÑ. KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ, r|padhÈtu -pa- 
dhammadhÈtu. IdaÑ vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati -pa- pariyesanÈnÈnattaÑ. No 
pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariÄÈhanÈnattaÑ, no pariÄÈhanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, no chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
sa~kappanÈnattaÑ, no sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
no saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattaÑ. 

 R|padhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati r|pasaÒÒÈ -pa-. 
DhammadhÈtuÑ paÔicca uppajjati dhammasaÒÒÈ, dhammasaÒÒaÑ paÔicca 
uppajjati -pa- dhammapariyesanÈ, no dhammapariyesanaÑ paÔicca uppajjati 
dhammapariÄÈho, no dhammapariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati dhammacchando, 
no dhammacchandaÑ paÔicca uppajjati dhammasa~kappo, no 
dhammasa~kappaÑ paÔicca uppajjati dhammasaÒÒÈ. No dhammasaÒÒaÑ 
paÔicca uppajjati dhammadhÈtu. 

  EvaÑ kho bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati -pa- pariyesanÈnÈnattaÑ, no 
pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariÄÈhanÈnattaÑ, no pariÄÈhanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, no chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
sa~kappanÈnattaÑ, no sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
no saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattanti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. BÈhiraphassanÈnattasutta 

 93. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
saÒÒÈnÈnattaÑ, saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ, 
sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca 
uppajjati vedanÈnÈnattaÑ, vedanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
chandanÈnattaÑ, chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariÄÈhanÈnattaÑ, 
pariÄÈhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariyesanÈnÈnattaÑ, pariyesanÈnÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati lÈbhanÈnattaÑ. KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 
R|padhÈtu -pa- dhammadhÈtu. IdaÑ vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati -pa- lÈbhanÈnattaÑ. 

 R|padhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati r|pasaÒÒÈ, r|pasaÒÒaÑ 
paÔicca uppajjati r|pasa~kappo, r|pasa~kappaÑ paÔicca uppajjati 
r|pasamphasso, r|pasamphassaÑ paÔicca uppajjati r|pasamphassajÈ vedanÈ, 
r|pasamphassajaÑ vedanaÑ paÔicca uppajjati r|pacchando, r|pacchandaÑ 
paÔicca uppajjati r|papariÄÈho, r|papariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati 
r|papariyesanÈ, r|papariyesanaÑ paÔicca uppajjati r|palÈbho -pa-. 
DhammadhÈtuÑ paÔicca uppajjati dhammasaÒÒÈ, dhammasaÒÒaÑ paÔicca 
uppajjati dhammasa~kappo, dhammasa~kappaÑ paÔicca uppajjati 
dhammasamphasso, dhammasamphassaÑ paÔicca uppajjati 
dhammasamphassajÈ vedanÈ, dhammasamphassajaÑ vedanaÑ paÔicca 
uppajjati dhammacchando, dhammacchandaÑ paÔicca uppajjati 
dhammapariÄÈho, dhammapariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati dhammapariyesanÈ, 
dhammapariyesanaÑ paÔicca uppajjati dhammalÈbho. 

 EvaÑ kho bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati -pa- pariyesanÈnÈnattaÑ, 
pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati lÈbhanÈnattanti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyabÈhiraphassanÈnattasutta 

 94. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtunÈnattaÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
saÒÒÈnÈnattaÑ, saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ. Phassa. 
VedanÈ. Chanda. PariÄÈha. PariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
lÈbhanÈnattaÑ, no lÈbhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariyesanÈnÈnattaÑ, no 
pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariÄÈhanÈnattaÑ, no pariÄÈhanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati -pa- chanda. VedanÈ. Phassa. Sa~kappa. SaÒÒÈnÈnattaÑ, no 
saÒÒÈnÈnattaÑ 
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paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattaÑ. KatamaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 
R|padhÈtu -pa- dhammadhÈtu. IdaÑ vuccati bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati sa~kappanÈnattaÑ. Phassa. VedanÈ. 
Chanda. PariÄÈha. PariyesanÈ. LÈbha. No lÈbhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
pariyesanÈnÈnattaÑ, no pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati pariÄÈha. 
Chanda. VedanÈ. Phassa. No sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
saÒÒÈnÈnattaÑ, no saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattaÑ. 

 R|padhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati r|pasaÒÒÈ -pa-. 
DhammadhÈtuÑ paÔicca uppajjati dhammasaÒÒÈ, dhammasaÒÒaÑ paÔicca 
uppajjati -pa- dhammapariyesanÈ, dhammapariyesanaÑ paÔicca uppajjati 
dhammalÈbho, no dhammalÈbhaÑ paÔicca uppajjati dhammapariyesanÈ, no 
dhammapariyesanaÑ paÔicca uppajjati dhammapariÄÈho, no 
dhammapariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati dhammacchando, no dhammacchandaÑ 
paÔicca uppajjati dhammasamphassajÈ vedanÈ, no dhammasamphassajaÑ 
vedanaÑ paÔicca uppajjati dhammasamphasso, no dhammasamphassaÑ 
paÔicca uppajjati dhammasa~kappo, no dhammasa~kappaÑ paÔicca uppajjati 
dhammasaÒÒÈ, no dhammasaÒÒaÑ paÔicca uppajjati dhammadhÈtu. 

 EvaÑ kho bhikkhave dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati -pa- sa~kappa. Phassa. VedanÈ. Chanda. 
PariÄÈha. PariyesanÈ. LÈbha. No lÈbhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
pariyesanÈnÈnattaÑ, no pariyesanÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
pariÄÈhanÈnattaÑ, no pariÄÈhanÈnattaÑ paÔicca uppajjati chandanÈnattaÑ, no 
chandanÈnattaÑ paÔicca uppajjati vedanÈnÈnattaÑ, no vedanÈnÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, no phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
sa~kappanÈnattaÑ, no sa~kappanÈnattaÑ paÔicca uppajjati saÒÒÈnÈnattaÑ, 
no saÒÒÈnÈnattaÑ paÔicca uppajjati dhÈtunÈnattanti.  . DasamaÑ. 
 

NÈnattavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DhÈtuphassaÒca no cetaÑ, VedanÈ apare duve. 
   EtaÑ AjjhattapaÒcakaÑ, DhÈtusaÒÒaÒca no cetaÑ. 
   Phassassa apare duve, etaÑ BÈhirapaÒcakanti. 
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2. Dutiyavagga 
 

1. SattadhÈtusutta 

 95. SÈvatthiyaÑ viharati. SattimÈ bhikkhave dhÈtuyo. KatamÈ satta, 
ÈbhÈdhÈtu subhadhÈtu ÈkÈsÈnaÒcÈyatanadhÈtu viÒÒÈÓaÒcÈyatanadhÈtu 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanadhÈtu nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanadhÈtu 
saÒÒÈvedayitanirodhadhÈtu. ImÈ kho bhikkhave satta dhÈtuyoti. 

 EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “yÈ cÈyaÑ 
bhante ÈbhÈdhÈtu yÈ ca subhadhÈtu yÈ ca ÈkÈsÈnaÒcÈyatanadhÈtu yÈ ca 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanadhÈtu yÈ ca ÈkiÒcaÒÒÈyatanadhÈtu yÈ ca 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanadhÈtu yÈ ca saÒÒÈvedayitanirodhadhÈtu, imÈ nu kho 
bhante dhÈtuyo kiÑ paÔicca paÒÒÈyantÊ”ti. 

 YÈyaÑ bhikkhu ÈbhÈdhÈtu, ayaÑ dhÈtu andhakÈraÑ paÔicca paÒÒÈyati. 
YÈyaÑ bhikkhu subhadhÈtu, ayaÑ dhÈtu asubhaÑ paÔicca paÒÒÈyati. YÈyaÑ 
bhikkhu ÈkÈsÈnaÒcÈyatanadhÈtu, ayaÑ dhÈtu r|paÑ paÔicca paÒÒÈyati. 
YÈyaÑ bhikkhu viÒÒÈÓaÒcÈyatanadhÈtu, ayaÑ dhÈtu ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
paÔicca paÒÒÈyati. YÈyaÑ bhikkhu ÈkiÒcaÒÒÈyatanadhÈtu, ayaÑ dhÈtu 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ paÔicca paÒÒÈyati. YÈyaÑ bhikkhu 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanadhÈtu, ayaÑ dhÈtu ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ paÔicca 
paÒÒÈyati. YÈyaÑ bhikkhu saÒÒÈvedayitanirodhadhÈtu, ayaÑ dhÈtu 
nirodhaÑ paÔicca paÒÒÈyatÊti. 

 YÈ cÈyaÑ bhante ÈbhÈdhÈtu yÈ ca subhadhÈtu yÈ ca 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanadhÈtu yÈ ca viÒÒÈÓaÒcÈyatanadhÈtu yÈ ca 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanadhÈtu yÈ ca nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanadhÈtu yÈ ca 
saÒÒÈvedayitanirodhadhÈtu, imÈ nu kho bhante dhÈtuyo kathaÑ samÈpatti 
pattabbÈti. 

 YÈ cÈyaÑ bhikkhu ÈbhÈdhÈtu yÈ ca subhadhÈtu yÈ ca 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanadhÈtu yÈ ca viÒÒÈÓaÒcÈyatanadhÈtu yÈ ca 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanadhÈtu, imÈ dhÈtuyo saÒÒÈsamÈpatti pattabbÈ. YÈyaÑ 
bhikkhu nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanadhÈtu, ayaÑ dhÈtu 
sa~khÈrÈvasesasamÈpatti 
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pattabbÈ. YÈyaÑ bhikkhu saÒÒÈvedayitanirodhadhÈtu, ayaÑ dhÈtu 
nirodhasamÈpatti pattabbÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. SanidÈnasutta 

 96. SÈvatthiyaÑ viharati. SanidÈnaÑ bhikkhave uppajjati kÈmavitakko 
no anidÈnaÑ, sanidÈnaÑ uppajjati byÈpÈdavitakko no anidÈnaÑ, sanidÈnaÑ 
uppajjati vihiÑsÈvitakko no anidÈnaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave sanidÈnaÑ uppajjati kÈmavitakko no anidÈnaÑ, 
sanidÈnaÑ uppajjati byÈpÈdavitakko no anidÈnaÑ, sanidÈnaÑ uppajjati 
vihiÑsÈvitakko no anidÈnaÑ. KÈmadhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati 
kÈmasaÒÒÈ, kÈmasaÒÒaÑ paÔicca uppajjati kÈmasa~kappo, kÈmasa~kappaÑ 
paÔicca uppajjati kÈmacchando, kÈmacchandaÑ paÔicca uppajjati 
kÈmapariÄÈho, kÈmapariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati kÈmapariyesanÈ, 
kÈmapariyesanaÑ bhikkhave pariyesamÈno assutavÈ puthujjano tÊhi ÔhÈnehi 
micchÈ paÔipajjati kÈyena vÈcÈya manasÈ. 

 ByÈpÈdadhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati byÈpÈdasaÒÒÈ, 
byÈpÈdasaÒÒaÑ paÔicca uppajjati byÈpÈdasa~kappo -pa- byÈpÈdacchando. 
ByÈpÈdapariÄÈho. ByÈpÈdapariyesanÈ. ByÈpÈdapariyesanaÑ bhikkhave 
pariyesamÈno assutavÈ puthujjano tÊhi ÔhÈnehi micchÈ paÔipajjati kÈyena 
vÈcÈya manasÈ. 

 VihiÑsÈdhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati vihiÑsÈsaÒÒÈ. 
VihiÑsÈsaÒÒaÑ paÔicca uppajjati vihiÑsÈsa~kappo -pa- vihiÑsÈchando. 
VihiÑsÈpariÄÈho. VihiÑsÈpariyesanÈ. VihiÑsÈpariyesanaÑ bhikkhave 
pariyesamÈno assutavÈ puthujjano tÊhi ÔhÈnehi micchÈ paÔipajjati kÈyena 
vÈcÈya manasÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso ÈdittaÑ tiÓukkaÑ sukkhe tiÓadÈye 
nikkhipeyya, no ce hatthehi ca pÈdehi ca khippameva nibbÈpeyya. EvaÑ hi 
bhikkhave ye tiÓakaÔÔhanissitÈ pÈÓÈ, te anayabyasanaÑ ÈpajjeyyuÑ. 
Evameva kho bhikkhave yo hi koci samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ uppannaÑ 
visamagataÑ saÒÒaÑ na khippameva pajahati vinodeti byantÊkaroti 
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anabhÈvaÑ gameti, so diÔÔhe ceva dhamme dukkhaÑ viharati savighÈtaÑ sa-
upÈyÈsaÑ sapariÄÈhaÑ, kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ. 

 SanidÈnaÑ bhikkhave uppajjati nekkhammavitakko no anidÈnaÑ, 
sanidÈnaÑ uppajjati abyÈpÈdavitakko no anidÈnaÑ, sanidÈnaÑ uppajjati 
avihiÑsÈvitakko no anidÈnaÑ. 

 KathaÒca bhikkhave sanidÈnaÑ uppajjati nekkhammavitakko no 
anidÈnaÑ, sanidÈnaÑ uppajjati abyÈpÈdavitakko no anidÈnaÑ, sanidÈnaÑ 
uppajjati avihiÑsÈvitakko no anidÈnaÑ. NekkhammadhÈtuÑ bhikkhave 
paÔicca uppajjati nekkhammasaÒÒÈ, nekkhammasaÒÒaÑ paÔicca uppajjati 
nekkhammasa~kappo, nekkhammasa~kappaÑ paÔicca uppajjati 
nekkhammacchando, nekkhammacchandaÑ paÔicca uppajjati 
nekkhammapariÄÈho, nekkhammapariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati 
nekkhammapariyesanÈ, nekkhammapariyesanaÑ bhikkhave pariyesamÈno 
sutavÈ ariyasÈvako tÊhi ÔhÈnehi sammÈ paÔipajjati kÈyena vÈcÈya manasÈ. 

 AbyÈpÈdadhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati abyÈpÈdasaÒÒÈ. 
AbyÈpÈdasaÒÒaÑ paÔicca uppajjati abyÈpÈdasa~kappo -pa- 
abyÈpÈdacchando. AbyÈpÈdapariÄÈho. AbyÈpÈdapariyesanÈ. 
AbyÈpÈdapariyesanaÑ bhikkhave pariyesamÈno sutavÈ ariyasÈvako tÊhi 
ÔhÈnehi sammÈ paÔipajjati kÈyena vÈcÈya manasÈ. 

 AvihiÑsÈdhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati avihiÑsÈsaÒÒÈ, 
avihiÑsÈsaÒÒaÑ paÔicca uppajjati avihiÑsÈsa~kappo, avihiÑsÈsa~kappaÑ 
paÔicca uppajjati avihiÑsÈchando, avihiÑsÈchandaÑ paÔicca uppajjati 
avihiÑsÈpariÄÈho, avihiÑsÈpariÄÈhaÑ paÔicca uppajjati avihiÑsÈpariyesanÈ, 
avihiÑsÈpariyesanaÑ bhikkhave pariyesamÈno sutavÈ ariyasÈvako tÊhi 
ÔhÈnehi sammÈ paÔipajjati kÈyena vÈcÈya manasÈ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso ÈdittaÑ tiÓukkaÑ sukkhe tiÓadÈye 
nikkhipeyya, tamenaÑ hatthehi ca pÈdehi ca khippameva nibbÈpeyya. EvaÑ 
hi bhikkhave ye tiÓakaÔÔhanissitÈ pÈÓÈ, te na anayabyasanaÑ ÈpajjeyyuÑ. 
Evameva kho bhikkhave yo hi koci samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ uppannaÑ 
visamagataÑ saÒÒaÑ khippameva pajahati vinodeti 
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byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti, so diÔÔhe ceva dhamme sukhaÑ viharati 
avighÈtaÑ anupÈyÈsaÑ apariÄÈhaÑ, kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugati 
pÈÔika~khÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. GiÒjakÈvasathasutta 

 97. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ ©Ètike viharati GiÒjakÈvasathe. Tatra kho 
BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 “DhÈtuÑ bhikkhave paÔicca uppajjati saÒÒÈ uppajjati diÔÔhi uppajjati 
vitakko”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ KaccÈno1 BhagavantaÑ etadavoca “yÈyaÑ 
bhante diÔÔhi ‘asammÈsambuddhesu SammÈsambuddhÈ’ti, ayaÑ nu kho 
bhante diÔÔhi kiÑ paÔicca paÒÒÈyatÊ”ti. 

 Mahati kho esÈ KaccÈna dhÈtu yadidaÑ avijjÈdhÈtu. HÊnaÑ KaccÈna 
dhÈtuÑ paÔicca uppajjati hÊnÈ saÒÒÈ hÊnÈ diÔÔhi hÊno vitakko hÊnÈ cetanÈ 
hÊnÈ patthanÈ hÊno paÓidhi hÊno puggalo hÊnÈ vÈcÈ hÊnaÑ Ècikkhati deseti 
paÒÒapeti paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti, hÊnÈ tassa upapattÊti 
vadÈmi. 

 MajjhimaÑ KaccÈna dhÈtuÑ paÔicca uppajjati majjhimÈ saÒÒÈ majjhimÈ 
diÔÔhi majjhimo vitakko majjhimÈ cetanÈ majjhimÈ patthanÈ majjhimo 
paÓidhi majjhimo puggalo majjhimÈ vÈcÈ majjhimaÑ Ècikkhati deseti 
paÒÒapeti paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti, majjhimÈ tassa upapattÊti 
vadÈmi. 

 PaÓÊtaÑ KaccÈna dhÈtuÑ paÔicca uppajjati paÓÊtÈ saÒÒÈ paÓÊtÈ diÔÔhi 
paÓÊto vitakko paÓÊtÈ cetanÈ paÓÊtÈ patthanÈ paÓÊto paÓidhi paÓÊto puggalo 
paÓÊtÈ vÈcÈ paÓÊtaÑ Ècikkhati deseti paÒÒapeti paÔÔhapeti vivarati vibhajati 
uttÈnÊkaroti, paÓÊtÈ tassa upapattÊti vadÈmÊti.  . TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Saddho KaccÈno (Ka) 
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4. HÊnÈdhimuttikasutta 

 98. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova1 bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
kalyÈÓÈdhimuttikÈ kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 AtÊtampi kho2 bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova3 sattÈ saÑsandiÑsu 
samiÑsu, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu, 
kalyÈÓÈdhimuttikÈ kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu. 

 AnÈgatampi kho2 bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova3 sattÈ saÑsandissanti 
samessanti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandissanti 
samessanti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandissanti 
samessanti. 

 Etarahipi kho2 bhikkhave paccuppannaÑ addhÈnaÑ dhÈtusova3 sattÈ 
saÑsandanti samenti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti 
samentÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Ca~kamasutta 

 99. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SÈriputto sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ 
Bhagavato avid|re ca~kamati, ÈyasmÈpi kho MahÈmoggallÈno sambahulehi 
bhikkh|hi saddhiÑ Bhagavato avid|re ca~kamati, ÈyasmÈpi kho 
MahÈkassapo sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ Bhagavato avid|re 
ca~kamati, ÈyasmÈpi kho Anuruddho sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ 
Bhagavato avid|re ca~kamati, ÈyasmÈpi kho PuÓÓo MantÈniputto 
sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ Bhagavato avid|re ca~kamati, ÈyasmÈpi 
kho UpÈli sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ Bhagavato avid|re ca~kamati, 
ÈyasmÈpi kho Œnando sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ Bhagavato avid|re 
ca~kamati, Devadattopi kho sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ Bhagavato 
avid|re ca~kamati. 
______________________________________________________________ 
 1. DhÈtuso (SÊ, I) ayaÒca paÔhamÈrambhavÈkyeyeva, na sabbattha. TÊsu pana 
 addhÈsu ca upamÈsaÑsandananigamanaÔÔhÈne ca idaÑ pÈÔhanÈnattaÑ natthi. 
 2. Khosaddo SÊ-SyÈ-KaÑ-I-potthakesu natthi. 
 3. ¢disesu ÔhÈnesu pÈÔhanÈnattaÑ natthi. 
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 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–passatha no tumhe bhikkhave 
SÈriputtaÑ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ ca~kamantanti. EvaÑ bhante. 
Sabbe kho ete bhikkhave bhikkh| mahÈpaÒÒÈ. Passatha no tumhe bhikkhave 
MoggallÈnaÑ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ ca~kamantanti. EvaÑ 
bhante. Sabbe kho ete bhikkhave bhikkh| mahiddhikÈ. Passatha no tumhe 
bhikkhave KassapaÑ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ ca~kamantanti. EvaÑ 
bhante. Sabbe kho ete bhikkhave bhikkh| dhutavÈdÈ. Passatha no tumhe 
bhikkhave AnuruddhaÑ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ ca~kamantanti. 
EvaÑ bhante. Sabbe kho ete bhikkhave bhikkh| dibbacakkhukÈ. Passatha no 
tumhe bhikkhave PuÓÓaÑ MantÈniputtaÑ sambahulehi bhikkh|hi saddhiÑ 
ca~kamantanti. EvaÑ bhante. Sabbe kho ete bhikkhave bhikkh| 
dhammakathikÈ. Passatha no tumhe bhikkhave UpÈliÑ sambahulehi 
bhikkh|hi saddhiÑ ca~kamantanti. EvaÑ bhante. Sabbe kho ete bhikkhave 
bhikkh| vinayadharÈ. Passatha no tumhe bhikkhave ŒnandaÑ sambahulehi 
bhikkh|hi saddhiÑ ca~kamantanti. EvaÑ bhante. Sabbe kho ete bhikkhave 
bhikkh| bahussutÈ. Passatha no tumhe bhikkhave DevadattaÑ sambahulehi 
bhikkh|hi saddhiÑ ca~kamantanti. EvaÑ bhante. Sabbe kho ete bhikkhave 
bhikkh| pÈpicchÈ. 

 DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti samenti, hÊnÈdhimuttikÈ 
hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ 
kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. AtÊtampi kho bhikkhave 
addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandiÑsu samiÑsu, hÊnÈdhimuttikÈ 
hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu, kalyÈÓÈdhimuttikÈ 
kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu. 

 AnÈgatampi kho bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandissanti 
samessanti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandissanti 
samessanti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandissanti 
samessanti. 

 Etarahipi kho bhikkhave paccuppannaÑ addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ 
saÑsandanti samenti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti 
samentÊti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. SagÈthÈsutta 

 100. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 
AtÊtampi kho bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandiÑsu samiÑsu, 
hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu. 

 AnÈgatampi kho bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandissanti 
samessanti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandissanti 
samessanti. 

 Etarahipi kho bhikkhave paccuppannaÑ addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ 
saÑsandanti samenti, hÊnÈdhimuttikÈ hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave g|tho g|thena saÑsandati sameti, muttaÑ 
muttena saÑsandati sameti, kheÄo kheÄena saÑsandati sameti, pubbo 
pubbena saÑsandati sameti, lohitaÑ lohitena saÑsandati sameti. Evameva 
kho bhikkhave dhÈtusova1 sattÈ saÑsandanti samenti, hÊnÈdhimuttikÈ 
hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. AtÊtampi kho addhÈnaÑ 
-pa-. AnÈgatampi kho addhÈnaÑ -pa-. Etarahipi kho paccuppannaÑ 
addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandanti samenti, hÊnÈdhimuttikÈ 
hÊnÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti samenti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ 
kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. AtÊtampi kho bhikkhave 
addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandiÑsu samiÑsu, kalyÈÓÈdhimuttikÈ 
kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu. 

 AnÈgatampi kho bhikkhave addhÈnaÑ -pa-. Etarahipi kho bhikkhave 
paccuppannaÑ addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandanti samenti, 
kalyÈÓÈdhimuttikÈ kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave khÊraÑ khÊrena saÑsandati sameti, telaÑ telena 
saÑsandati sameti, sappi sappinÈ saÑsandati sameti, madhu madhunÈ 
saÑsandati sameti, phÈÓitaÑ phÈÓitena saÑsandati sameti. Evameva kho 
bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbatthapi evameva dissati. 
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dhÈtusova sattÈ saÑsandanti samenti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ 
kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. AtÊtampi kho addhÈnaÑ. 
AnÈgatampi kho addhÈnaÑ. Etarahipi kho paccuppannaÑ addhÈnaÑ 
dhÈtusova sattÈ saÑsandanti samenti, kalyÈÓÈdhimuttikÈ 
kalyÈÓÈdhimuttikehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “SaÑsaggÈ vanatho jÈto, asaÑsaggena chijjati. 
   ParittaÑ dÈrumÈruyha, yathÈ sÊde mahaÓÓave. 

   EvaÑ kusÊtamÈgamma, sÈdhujÊvipi sÊdati. 
   TasmÈ taÑ parivajjeyya, kusÊtaÑ hÊnavÊriyaÑ. 

   Pavivittehi ariyehi, pahitattehi jhÈyÊhi1. 
   NiccaÑ Èraddhaviriyehi, paÓÉitehi sahÈvase”ti. 
 

ChaÔÔhaÑ. 
 

7. AssaddhasaÑsandanasutta 

 101. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ahirikÈ 
ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, anottappino anottappÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, appassutÈ appassutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
kusÊtÈ kusÊtehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, muÔÔhassatino muÔÔhassatÊhi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti. 

 AtÊtampi kho bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandiÑsu 
samiÑsu. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu, ahirikÈ 
ahirikehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu, anottappino anottappÊhi saddhiÑ 
saÑsandiÑsu samiÑsu, appassutÈ appassutehi saddhiÑ saÑsandiÑsu 
samiÑsu, kusÊtÈ kusÊtehi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu, muÔÔhassatino 
muÔÔhassatÊhi saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi 
saddhiÑ saÑsandiÑsu samiÑsu. 
______________________________________________________________ 
 1. JhÈyihi (SÊ), jhÈyibhi (SyÈ, KaÑ) 
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 AnÈgatampi kho bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandissanti 
samessanti. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandissanti samessanti, 
ahirikÈ ahirikehi saddhiÑ saÑsandissanti samessanti, anottappino 
anottappÊhi saddhiÑ -pa- appassutÈ appassutehi saddhiÑ -pa- kusÊtÈ kusÊtehi 
saddhiÑ -pa- muÔÔhassatino muÔÔhassatÊhi saddhiÑ -pa- duppaÒÒÈ 
duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandissanti samessanti. 

 Etarahipi kho bhikkhave paccuppannaÑ addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ 
saÑsandanti samenti. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
ahirikÈ ahirikehi saddhiÑ -pa- anottappino anottappÊhi saddhiÑ AppassutÈ 
appassutehi saddhiÑ -pa- kusÊtÈ kusÊtehi saddhiÑ -pa- muÔÔhassatino 
muÔÔhassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. 

 DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti samenti. SaddhÈ saddhehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, hirimanÈ hirimanehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, ottappino ottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, bahussutÈ 
bahussutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ÈraddhavÊriyÈ ÈraddhavÊriyehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, upaÔÔhitassatino upaÔÔhitassatÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti. AtÊtampi kho bhikkhave addhÈnaÑ -pa-. AnÈgatampi kho 
bhikkhave -pa-. Etarahipi kho bhikkhave paccuppannaÑ addhÈnaÑ 
dhÈtusova sattÈ saÑsandanti samenti. SaddhÈ saddhehi saddhiÑ -pa- 
paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Assaddham|lakasutta 

 102. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ahirikÈ 
ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. SaddhÈ saddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
hirimanÈ hirimanehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. AtÊtampi kho bhikkhave 
addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandiÑsu samiÑsu -pa-. AnÈgatampi kho 
bhikkhave addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ saÑsandissanti samessanti -pa-. 
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 Etarahipi kho bhikkhave paccuppannaÑ addhÈnaÑ dhÈtusova sattÈ 
saÑsandanti samenti. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
ahirikÈ ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti. SaddhÈ saddhehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, hirimanÈ hirimanehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti. (1) 

 DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti samenti. AssaddhÈ assaddhehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, anottappino anottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. SaddhÈ 
saddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ottappino ottappÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti -pa- paÔhamavÈro viya vitthÈretabbo. (2) 

 DhÈtusova bhikkhave -pa-. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, appassutÈ appassutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ 
duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. SaddhÈ saddhehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, bahussutÈ bahussutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samenti -pa-. (3) 

 DhÈtusova bhikkhave -pa-. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, kusÊtÈ kusÊtehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ 
duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. SaddhÈ saddhehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, ÈraddhavÊriyÈ ÈraddhavÊriyehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samenti -pa-. (4) 

 DhÈtusova bhikkhave -pa-. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, muÔÔhassatino muÔÔhassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. SaddhÈ saddhehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, upaÔÔhitassatino upaÔÔhitassatÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti 
samentÊti -pa-.  . (5) AÔÔhamaÑ. 
 

9. Ahirikam|lakasutta 

 103. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova -pa-. AhirikÈ ahirikehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, anottappino anottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti 
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samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. HirimanÈ 
hirimanehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ottappino ottappÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti -pa-. (1) 

 AhirikÈ ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, appassutÈ appassutehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti. HirimanÈ hirimanehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, bahussutÈ 
bahussutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti -pa-. (2) 

 AhirikÈ ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, kusÊtÈ kusÊtehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti. HirimanÈ hirimanehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ÈraddhavÊriyÈ 
ÈraddhavÊriyehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti -pa-. (3) 

 AhirikÈ ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, muÔÔhassatino 
muÔÔhassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. HirimanÈ hirimanehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
upaÔÔhitassatino upaÔÔhitassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti -pa-.  . (4) NavamaÑ. 
 

10. Anottappam|lakasutta 

 104. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. Anottappino anottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, appassutÈ 
appassutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. Ottappino ottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
bahussutÈ bahussutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samenti -pa-. (1) 

 Anottappino anottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, kusÊtÈ kusÊtehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti. Ottappino ottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ÈraddhavÊriyÈ 
ÈraddhavÊriyehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto paÒÒavantehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti -pa-. (2) 
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 Anottappino anottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, muÔÔhassatino 
muÔÔhassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. Ottappino ottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
upaÔÔhitassatino upaÔÔhitassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti -pa-.  . (3) DasamaÑ. 
 

11. Appassutam|lakasutta 

 105. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. AppassutÈ appassutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, kusÊtÈ 
kusÊtehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. BahussutÈ bahussutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
ÈraddhavÊriyÈ ÈraddhavÊriyehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samenti -pa-. (1) 

 AppassutÈ appassutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, muÔÔhassatino 
muÔÔhassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. BahussutÈ bahussutehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
upaÔÔhitassatino upaÔÔhitassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti -pa-.  . (2) EkÈdasamaÑ. 
 

12. KusÊtam|lakasutta 

 106. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. KusÊtÈ kusÊtehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, muÔÔhassatino 
muÔÔhassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. ŒraddhavÊriyÈ ÈraddhavÊriyehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, upaÔÔhitassatino upaÔÔhitassatÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
paÒÒavanto paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti -pa-.  . 
DvÈdasamaÑ. 

(Sabbattha atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ kÈtabbaÑ.) 
 

Dutiyo vaggo. 
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TassuddÈnaÑ 

   SattimÈ SanidÈnaÒca, GiÒjakÈvasathena ca. 
   HÊnÈdhimutti Ca~kamaÑ, SagÈthÈ AssaddhasattamaÑ. 

   Assaddham|lakÈ paÒca, cattÈro Ahirikam|lakÈ. 
   Anottappam|lakÈ tÊÓi, duve Appassutena ca. 

   KusÊtaÑ ekakaÑ vuttaÑ, suttantÈ tÊÓi paÒcakÈ. 
   BÈvÊsati vuttÈ suttÈ, dutiyo vaggo pavuccatÊti. 

_____ 
 

3. Kammapathavagga 
 

1. AsamÈhitasutta 

 107. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ahirikÈ 
ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, anottappino anottappÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, asamÈhitÈ asamÈhitehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 SaddhÈ saddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, hirimanÈ hirimanehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, ottappino ottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, samÈhitÈ samÈhitehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti.  . PaÔhamaÑ. 

 
2. DussÊlasutta 

 108. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. AssaddhÈ assaddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, ahirikÈ 
ahirikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, anottappino anottappÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti, dussÊlÈ dussÊlehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
duppaÒÒÈ duppaÒÒehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 SaddhÈ saddhehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, hirimanÈ hirimanehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, ottappino ottappÊhi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, 
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sÊlavanto sÊlavantehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, paÒÒavanto 
paÒÒavantehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÒcasikkhÈpadasutta 

 109. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. PÈÓÈtipÈtino pÈÓÈtipÈtÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
adinnÈdÈyino adinnÈdÈyÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
kÈmesumicchÈcÈrino kÈmesumicchÈcÈrÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
musÈvÈdino musÈvÈdÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈyino surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈyÊhi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ adinnÈdÈnÈ paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, musÈvÈdÈ paÔiviratÈ musÈvÈdÈ paÔiviratehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratÈ 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti.  
. TatiyaÑ. 
 

4. Sattakammapathasutta 

 110. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. PÈÓÈtipÈtino pÈÓÈtipÈtÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
adinnÈdÈyino adinnÈdÈyÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
kÈmesumicchÈcÈrino kÈmesumicchÈcÈrÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
musÈvÈdino musÈvÈdÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, pisuÓavÈcÈ 
pisuÓavÈcehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, pharusavÈcÈ pharusavÈcehi 
saddhiÑ saÑsandanti samenti, samphappalÈpino samphappalÈpÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. 

 PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ -pa- adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ. KÈmesumicchÈcÈrÈ 
paÔiviratÈ. MusÈvÈdÈ paÔiviratÈ. PisuÓÈya vÈcÈya paÔiviratÈ pisuÓÈya vÈcÈya 
paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, pharusÈya vÈcÈya paÔiviratÈ 
pharusÈya vÈcÈya paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, samphappalÈpÈ 
paÔiviratÈ samphappalÈpÈ paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti.  . 
CatutthaÑ. 
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5. Dasakammapathasutta 

 111. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. PÈÓÈtipÈtino pÈÓÈtipÈtÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
adinnÈdÈyino -pa-. KÈmesumicchÈcÈrino. MusÈvÈdino. PisuÓavÈcÈ. 
PharusavÈcÈ. SamphappalÈpino samphappalÈpÊhi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, abhijjhÈluno abhijjhÈl|hi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
byÈpannacittÈ byÈpannacittehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, micchÈdiÔÔhikÈ 
micchÈdiÔÔhikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 PÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratÈ pÈÓÈtipÈtÈ paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, adinnÈdÈnÈ paÔiviratÈ -pa-. KÈmesumicchÈcÈrÈ paÔiviratÈ. 
MusÈvÈdÈ paÔiviratÈ. PisuÓÈya vÈcÈya. PharusÈya vÈcÈya. SamphappalÈpÈ 
paÔiviratÈ samphappalÈpÈ paÔiviratehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
anabhijjhÈluno anabhijjhÈl|hi saddhiÑ saÑsandanti samenti, abyÈpannacittÈ 
abyÈpannacittehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, sammÈdiÔÔhikÈ 
sammÈdiÔÔhikehi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AÔÔha~gikasutta 

 112. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. MicchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
micchÈsa~kappÈ -pa- micchÈvÈcÈ. MicchÈkammantÈ. MicchÈ-ÈjÊvÈ. 
MicchÈvÈyÈmÈ. MicchÈsatino. MicchÈsamÈdhino micchÈsamÈdhÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samenti. SammÈdiÔÔhikÈ sammÈdiÔÔhikehi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, sammÈsa~kappÈ -pa- sammÈvÈcÈ. SammÈkammantÈ. SammÈ-ÈjÊvÈ. 
SammÈvÈyÈmÈ. SammÈsatino. SammÈsamÈdhino sammÈsamÈdhÊhi saddhiÑ 
saÑsandanti samentÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dasa~gasutta 

 113. SÈvatthiyaÑ viharati. DhÈtusova bhikkhave sattÈ saÑsandanti 
samenti. MicchÈdiÔÔhikÈ micchÈdiÔÔhikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti 
micchÈsa~kappÈ -pa- micchÈvÈcÈ. MicchÈkammantÈ. MicchÈ-ÈjÊvÈ. 
MicchÈvÈyÈmÈ. 
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micchÈsatino. MicchÈsamÈdhino micchÈsamÈdhÊhi saddhiÑ saÑsandanti 
samenti, micchÈÒÈÓino micchÈÒÈÓÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
micchÈvimuttino micchÈvimuttÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti. 

 SammÈdiÔÔhikÈ sammÈdiÔÔhikehi saddhiÑ saÑsandanti samenti, 
sammÈsa~kappÈ -pa- sammÈvÈcÈ. SammÈkammantÈ. SammÈ-ÈjÊvÈ. 
SammÈvÈyÈmÈ. SammÈsatino. SammÈsamÈdhino. SammÈÒÈÓino 
sammÈÒÈÓÊhi saddhiÑ saÑsandanti samenti, sammÈvimuttino 
sammÈvimuttÊhi saddhiÑ saÑsandanti samentÊti.  . SattamaÑ. 

(Sabbattha atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ kÈtabbaÑ.) 
 

SattannaÑ suttantÈnaÑ uddÈnaÑ 

   AsamÈhitaÑ DussÊlaÑ, PaÒcasikkhÈpadÈni ca. 
   SattakammapathÈ vuttÈ, Dasakammapathena ca. 
   ChaÔÔhaÑ AÔÔha~giko vutto, Dasa~gena ca sattamaÑ. 
 

Kammapathavaggo tatiyo. 
_____ 

 
4. Catutthavagga 

 
1. CatudhÈtusutta 

 114. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Catasso imÈ bhikkhave dhÈtuyo. KatamÈ catasso, 
pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu. ImÈ kho bhikkhave catasso 
dhÈtuyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Pubbesambodhasutta 

 115. SÈvatthiyaÑ viharati. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ 
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi “ko nu kho 
pathavÊdhÈtuyÈ assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓaÑ, ko ÈpodhÈtuyÈ assÈdo 
ko ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓaÑ, ko 
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tejodhÈtuyÈ assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓaÑ, ko vÈyodhÈtuyÈ assÈdo ko 
ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓan”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “yaÑ kho pathavÊdhÈtuÑ paÔicca 
uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ pathavÊdhÈtuyÈ assÈdo. YaÑ1 
pathavÊdhÈtu aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ pathavÊdhÈtuyÈ 
ÈdÊnavo. Yo pathavÊdhÈtuyÈ chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ 
pathavÊdhÈtuyÈ nissaraÓaÑ. YaÑ ÈpodhÈtuÑ paÔicca -pa-. YaÑ tejodhÈtuÑ 
paÔicca -pa-. YaÑ vÈyodhÈtuÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ 
vÈyodhÈtuyÈ assÈdo. YaÑ vÈyodhÈtu aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ, 
ayaÑ vÈyodhÈtuyÈ ÈdÊnavo. Yo vÈyodhÈtuyÈ chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ vÈyodhÈtuyÈ nissaraÓaÑ. 

 YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ evaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ na abbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti2 paccaÒÒÈsiÑ. 

 Yato ca khvÈhaÑ bhikkhave imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ evaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake 
sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti3, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni 
punabbhavo”ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. AcariÑsutta 

 116. SÈvatthiyaÑ viharati. PathavÊdhÈtuyÈhaÑ bhikkhave 
assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo pathavÊdhÈtuyÈ assÈdo tadajjhagamaÑ, 
yÈvatÈ pathavÊdhÈtuyÈ assÈdo paÒÒÈya me so sudiÔÔho. PathavÊdhÈtuyÈhaÑ 
bhikkhave ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo pathavÊdhÈtuyÈ ÈdÊnavo 
______________________________________________________________ 
 1. YÈ (SÊ) 2. Abhisambuddho (SÊ, SyÈ, KaÑ) 3. Cetovimutti (SÊ, I, Ka) 
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tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ pathavÊdhÈtuyÈ ÈdÊnavo paÒÒÈya me so sudiÔÔho. 
PathavÊdhÈtuyÈhaÑ bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ 
pathavÊdhÈtuyÈ nissaraÓaÑ tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ pathavÊdhÈtuyÈ 
nissaraÓaÑ paÒÒÈya me taÑ sudiÔÔhaÑ. 

 ŒpodhÈtuyÈhaÑ bhikkhave -pa-. TejodhÈtuyÈhaÑ bhikkhave. 
VÈyodhÈtuyÈhaÑ bhikkhave assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo vÈyodhÈtuyÈ 
assÈdo tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ vÈyodhÈtuyÈ assÈdo paÒÒÈya me so sudiÔÔho. 
VÈyodhÈtuyÈhaÑ bhikkhave ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo vÈyodhÈtuyÈ 
ÈdÊnavo tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ vÈyodhÈtuyÈ ÈdÊnavo paÒÒÈya me so 
sudiÔÔho. VÈyodhÈtuyÈhaÑ bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ 
vÈyodhÈtuyÈ nissaraÓaÑ tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ vÈyodhÈtuyÈ nissaraÓaÑ 
paÒÒÈya me taÑ sudiÔÔhaÑ. 

 YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ assÈdaÒca 
assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ na 
abbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. 

 Yato ca khvÈhaÑ bhikkhave imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ assÈdaÒca 
assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake sabrahmake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. ©aÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni 
punabbhavoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. NocedaÑsutta 

 117. SÈvatthiyaÑ viharati. No cedaÑ bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ assÈdo 
abhavissa, nayidaÑ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ sÈrajjeyyuÑ. 
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YasmÈ ca kho bhikkhave atthi pathavÊdhÈtuyÈ assÈdo, tasmÈ sattÈ 

pathavÊdhÈtuyÈ sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ ÈdÊnavo 

abhavissa, nayidaÑ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho 

bhikkhave atthi pathavÊdhÈtuyÈ ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ 

nibbindanti. No cedaÑ bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ nissaraÓaÑ abhavissa, 

nayidaÑ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ nissareyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi 

pathavÊdhÈtuyÈ nissaraÓaÑ, tasmÈ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ nissaranti. 

 No cedaÑ bhikkhave ÈpodhÈtuyÈ assÈdo abhavissa. No cedaÑ 

bhikkhave tejodhÈtuyÈ -pa-. No cedaÑ bhikkhave vÈyodhÈtuyÈ assÈdo 

abhavissa, nayidaÑ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho 

bhikkhave atthi vÈyodhÈtuyÈ assÈdo, tasmÈ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ sÈrajjanti. No 

cedaÑ bhikkhave vÈyodhÈtuyÈ ÈdÊnavo abhavissa, nayidaÑ sattÈ 

vÈyodhÈtuyÈ nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi vÈyodhÈtuyÈ 

ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ nibbindanti. No cedaÑ bhikkhave 

vÈyodhÈtuyÈ nissaraÓaÑ abhavissa, nayidaÑ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ 

nissareyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi vÈyodhÈtuyÈ nissaraÓaÑ, tasmÈ 

sattÈ vÈyodhÈtuyÈ nissaranti. 

 YÈvakÊvaÒcime bhikkhave sattÈ imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ assÈdaÒca 

assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ na 

abbhaÒÒaÑsu, neva tÈvime bhikkhave sattÈ sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ 

sabrahmakÈ sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya nissaÔÈ 

visaÑyuttÈ vippamuttÈ vimariyÈdikatena cetasÈ vihariÑsu. 

 Yato ca kho bhikkhave sattÈ imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ assÈdaÒca 

assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ 

abbhaÒÒaÑsu, atha bhikkhave sattÈ sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ sabrahmakÈ 

sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya nissaÔÈ visaÑyuttÈ 

vippamuttÈ vimariyÈdikatena cetasÈ viharantÊti.  . CatutthaÑ. 
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5. Ekantadukkhasutta 

 118. SÈvatthiyaÑ viharati. PathavÊdhÈtu ce1 hidaÑ bhikkhave 
ekantadukkhÈ abhavissa dukkhÈnupatitÈ dukkhÈvakkantÈ anavakkantÈ 
sukhena, nayidaÑ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho 
bhikkhave pathavÊdhÈtu sukhÈ sukhÈnupatitÈ sukhÈvakkantÈ anavakkantÈ 
dukkhena, tasmÈ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ sÈrajjanti. 

 ŒpodhÈtu ce hidaÑ bhikkhave -pa-. TejodhÈtu ce hidaÑ bhikkhave. 
VÈyodhÈtu ce hidaÑ bhikkhave ekantadukkhÈ abhavissa dukkhÈnupatitÈ 
dukkhÈvakkantÈ anavakkantÈ sukhena, nayidaÑ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ 
sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave vÈyodhÈtu sukhÈ sukhÈnupatitÈ 
sukhÈvakkantÈ anavakkantÈ dukkhena, tasmÈ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ sÈrajjanti. 

 PathavÊdhÈtu ce hidaÑ bhikkhave ekantasukhÈ abhavissa sukhÈnupatitÈ 
sukhÈvakkantÈ anavakkantÈ dukkhena, nayidaÑ sattÈ pathavÊdhÈtuyÈ 
nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave pathavÊdhÈtu dukkhÈ 
dukkhÈnupatitÈ dukkhÈvakkantÈ anavakkantÈ sukhena, tasmÈ sattÈ 
pathavÊdhÈtuyÈ nibbindanti. 

 ŒpodhÈtu ce hidaÑ bhikkhave -pa-. TejodhÈtu ce hidaÑ bhikkhave. 
VÈyodhÈtu ce hidaÑ bhikkhave ekantasukhÈ abhavissa sukhÈnupatitÈ 
sukhÈvakkantÈ anavakkantÈ dukkhena, nayidaÑ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ 
nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave vÈyodhÈtu dukkhÈ dukkhÈnupatitÈ 
dukkhÈvakkantÈ anavakkantÈ sukhena, tasmÈ sattÈ vÈyodhÈtuyÈ 
nibbindantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Abhinandasutta 

 119. SÈvatthiyaÑ viharati. Yo bhikkhave pathavÊdhÈtuÑ abhinandati, 
dukkhaÑ so abhinandati. Yo dukkhaÑ abhinandati, aparimutto so 
dukkhasmÈti vadÈmi. Yo ÈpodhÈtuÑ abhinandati -pa-. Yo tejodhÈtuÑ. Yo 
vÈyodhÈtuÑ abhinandati, dukkhaÑ so abhinandati. Yo dukkhaÑ 
abhinandati, aparimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. Ca (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 Yo ca kho bhikkhave pathavÊdhÈtuÑ nÈbhinandati, dukkhaÑ so 
nÈbhinandati. Yo dukkhaÑ nÈbhinandati, parimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. 
Yo ÈpodhÈtuÑ -pa-. Yo tejodhÈtuÑ. Yo vÈyodhÈtuÑ nÈbhinandati, 
dukkhaÑ so nÈbhinandati. Yo dukkhaÑ nÈbhinandati, parimutto so 
dukkhasmÈtiÑ vadÈmÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. UppÈdasutta 

 120. SÈvatthiyaÑ viharati. Yo bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ uppÈdo Ôhiti 
abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo rogÈnaÑ Ôhiti jarÈmaraÓassa 
pÈtubhÈvo. Yo ÈpodhÈtuyÈ -pa-. Yo tejodhÈtuyÈ. Yo vÈyodhÈtuyÈ uppÈdo 
Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo rogÈnaÑ Ôhiti 
jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. 

 Yo ca kho bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ nirodho v|pasamo attha~gamo, 
dukkhasseso nirodho rogÈnaÑ v|pasamo jarÈmaraÓassa attha~gamo. Yo 
ÈpodhÈtuyÈ -pa-. Yo tejodhÈtuyÈ. Yo vÈyodhÈtuyÈ nirodho v|pasamo 
attha~gamo, dukkhasseso nirodho rogÈnaÑ v|pasamo jarÈmaraÓassa 
attha~gamoti.  . SattamaÑ. 
 

8. SamaÓabrÈhmaÓasutta 

 121. SÈvatthiyaÑ viharati. Catasso imÈ bhikkhave dhÈtuyo. KatamÈ 
catasso, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu. Ye hi keci bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnanti. Na me te bhikkhave samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ 
brÈhmaÓasammatÈ. Na ca pana te Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ 
brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imÈsaÑ catunnaÑ 
dhÈt|naÑ assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnanti. Te ca 
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kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ, 
brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ. Te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca 
brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 122. SÈvatthiyaÑ viharati. Catasso imÈ bhikkhave dhÈtuyo. KatamÈ 
catasso, pathavÊdhÈtu ÈpodhÈtu tejodhÈtu vÈyodhÈtu. Ye hi keci bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imÈsaÑ catunnaÑ dhÈt|naÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti -pa-. (VitthÈretabbaÑ.) PajÈnanti -pa- sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. TatiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 123. SÈvatthiyaÑ viharati. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
vÈ pathavÊdhÈtuÑ nappajÈnanti, pathavÊdhÈtusamudayaÑ nappajÈnanti, 
pathavÊdhÈtunirodhaÑ nappajÈnanti, pathavÊdhÈtunirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ nappajÈnanti -pa- ÈpodhÈtuÑ nappajÈnanti. TejodhÈtuÑ 
nappajÈnanti. VÈyodhÈtuÑ nappajÈnanti, vÈyodhÈtusamudayaÑ 
nappajÈnanti, vÈyodhÈtunirodhaÑ nappajÈnanti, vÈyodhÈtunirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ nappajÈnanti. Na me te bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ. Na ca 
pana te Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ pathavÊdhÈtuÑ 
pajÈnanti, pathavÊdhÈtusamudayaÑ pajÈnanti, pathavÊdhÈtunirodhaÑ 
pajÈnanti, pathavÊdhÈtunirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. Ye ca kho keci 
bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ -pa- ÈpodhÈtuÑ pajÈnanti. TejodhÈtuÑ 
pajÈnanti. VÈyodhÈtuÑ pajÈnanti, vÈyodhÈtusamudayaÑ pajÈnanti, 
vÈyodhÈtunirodhaÑ pajÈnanti, vÈyodhÈtunirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
pajÈnanti.
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te ca kho me bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva 
samaÓasammatÈ, brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ. Te ca panÈyasmanto 
sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . DasamaÑ. 
 

Catuttho vaggo. 
 
 

TassuddÈnaÑ 

   Catasso Pubbe AcariÑ, NocedaÑ ca Dukkhena ca. 
   AbhinandaÒca UppÈdo, tayo SamaÓabrÈhmaÓÈti. 

 
 
 

DhÈtusaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



   

4. AnamataggasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. TiÓakaÔÔhasutta 

 124. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 AnamataggoyaÑ1 bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati 
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. 
SeyyathÈpi bhikkhave puriso yaÑ imasmiÑ JambudÊpe tiÓakaÔÔhasÈkhÈ-
palÈsaÑ, taÑ chetvÈ2 ekajjhaÑ saÑharitvÈ catura~gulaÑ catura~gulaÑ 
ghaÔikaÑ katvÈ nikkhipeyya ayaÑ me mÈtÈ, tassÈ me mÈtu ayaÑ mÈtÈ”ti. 
ApariyÈdinnÈva3 bhikkhave tassa purisassa mÈtumÈtaro assu, atha imasmiÑ 
JambudÊpe tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya. 
TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na 
paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ 
saÑsarataÑ. EvaÑ dÊgharattaÑ vo bhikkhave dukkhaÑ paccanubh|taÑ 
tibbaÑ paccanubh|taÑ byasanaÑ paccanubh|taÑ kaÔasÊ4 vaÉÉhitÈ, 
yÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ 
virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PathavÊsutta 

 125. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ 
koÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ 
sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. SeyyathÈpi bhikkhave puriso imaÑ 
mahÈpathaviÑ kolaÔÔhimattaÑ kolaÔÔhimattaÑ mattikÈguÄikaÑ karitvÈ 
nikkhipeyya “ayaÑ me pitÈ, tassa me pitu ayaÑ pitÈ”ti. ApariyÈdinnÈva 
bhikkhave tassa purisassa pitupitaro assu, athÈyaÑ mahÈpathavÊ 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnamataggÈyaÑ (I, Ka) 2. TacchetvÈ (bah|su) 
 3. ApariyÈdiÓÓÈva (SÊ) 4. KaÔasi (SÊ, I, Ka) kaÔÈ chavÈ sayanti etthÈti kaÔasÊ. 
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gaccheyya. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi 
na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ 
saÑsarataÑ. EvaÑ dÊgharattaÑ vo bhikkhave dukkhaÑ paccanubh|taÑ 
tibbaÑ paccanubh|taÑ byasanaÑ paccanubh|taÑ kaÔasÊ vaÉÉhitÈ, 
yÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ 
virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Assusutta 

 126. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ 
koÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ 
sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yaÑ vÈ vo iminÈ dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ 
amanÈpasampayogÈ manÈpavippayogÈ kandantÈnaÑ rodantÈnaÑ1 assu 
passannaÑ2 paggharitaÑ, yaÑ vÈ cat|su mahÈsamuddesu udakanti. YathÈ 
kho mayaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈma, etadeva bhante 
bahutaraÑ, yaÑ no iminÈ dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ 
amanÈpasampayogÈ manÈpavippayogÈ kandantÈnaÑ rodantÈnaÑ assu 
passannaÑ paggharitaÑ, na tveva cat|su mahÈsamuddesu udakanti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhave, sÈdhu kho me tumhe bhikkhave evaÑ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha, etadeva bhikkhave bahutaraÑ, yaÑ vo iminÈ 
dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ amanÈpasampayogÈ 
manÈpavippayogÈ kandantÈnaÑ rodantÈnaÑ assu passannaÑ paggharitaÑ, 
na tveva cat|su mahÈsamuddesu udakaÑ. DÊgharattaÑ vo bhikkhave 
mÈtumaraÓaÑ paccanubh|taÑ, tesaÑ vo mÈtumaraÓaÑ paccanubhontÈnaÑ 
amanÈpasampayogÈ manÈpavippayogÈ kandantÈnaÑ rodantÈnaÑ assu 
passannaÑ paggharitaÑ, na tveva cat|su mahÈsamuddesu udakaÑ. 
DÊgharattaÑ vo bhikkhave pitumaraÓaÑ paccanubh|taÑ -pa- bhÈtumaraÓaÑ 
paccanubh|taÑ. BhaginimaraÓaÑ paccanubh|taÑ. PuttamaraÓaÑ 
paccanubh|taÑ. DhÊtumaraÓaÑ paccanubh|taÑ. ©ÈtibyasanaÑ 
paccanubh|taÑ. BhogabyasanaÑ paccanubh|taÑ. DÊgharattaÑ vo 
bhikkhave rogabyasanaÑ paccanubh|taÑ, tesaÑ vo rogabyasanaÑ 
paccanubhontÈnaÑ amanÈpasampayogÈ manÈpavippayogÈ kandantÈnaÑ 
rodantÈnaÑ assu passannaÑ paggharitaÑ, na tveva cat|su mahÈsamuddesu 
udakaÑ. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave 
______________________________________________________________ 
 1. RudantÈnaÑ (SÊ) 
 2. PassandaÑ (Ka-SÊ), pasandaÑ (SyÈ, KaÑ), pasannaÑ (I, Ka)
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saÑsÈro -pa-. YÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva sabbasa~khÈresu 
nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti.  . TatiyaÑ. 
 

4. KhÊrasutta 

 127. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ 
koÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ 
sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho 
bahutaraÑ, yaÑ vÈ vo iminÈ dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ 
mÈtuthaÒÒaÑ pÊtaÑ, yaÑ vÈ cat|su mahÈsamuddesu udakanti. YathÈ kho 
mayaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈma, etadeva bhante 
bahutaraÑ, yaÑ no iminÈ dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ 
mÈtuthaÒÒaÑ pÊtaÑ, na tveva cat|su mahÈsamuddesu udakanti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhave, sÈdhu kho me tumhe bhikkhave evaÑ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha, etadeva bhikkhave bahutaraÑ, yaÑ vo iminÈ 
dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ mÈtuthaÒÒaÑ pÊtaÑ, na tveva 
cat|su mahÈsamuddesu udakaÑ. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ 
bhikkhave saÑsÈro -pa- alaÑ vimuccitunti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Pabbatasutta 

 128. SÈvatthiyaÑ viharati -pa- ÈrÈme. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “kÊvadÊgho nu kho bhante kappo”ti. DÊgho kho bhikkhu kappo, so 
na sukaro sa~khÈtuÑ “ettakÈni vassÈni” iti vÈ “ettakÈni vassasatÈni” iti vÈ 
“ettakÈni vassasahassÈni” iti vÈ “ettakÈni vassasatasahassÈni” iti vÈti. 

 SakkÈ pana bhante upamaÑ kÈtunti. “SakkÈ bhikkh|”ti BhagavÈ avoca, 
seyyathÈpi bhikkhu mahÈselo pabbato yojanaÑ ÈyÈmena yojanaÑ vitthÈrena 
yojanaÑ ubbedhena acchinno asusiro ekagghano, tamenaÑ puriso 
vassasatassa vassasatassa accayena KÈsikena 
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vatthena sakiÑ sakiÑ parimajjeyya. KhippataraÑ kho so bhikkhu mahÈselo 
pabbato iminÈ upakkamena parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya, na tveva 
kappo. EvaÑ dÊgho bhikkhu kappo, evaÑ dÊghÈnaÑ kho bhikkhu kappÈnaÑ 
neko kappo saÑsito, nekaÑ kappasataÑ saÑsitaÑ, nekaÑ kappasahassaÑ 
saÑsitaÑ, nekaÑ kappasatasahassaÑ saÑsitaÑ. TaÑ kissa hetu, 
anamataggoyaÑ bhikkhu saÑsÈro, pubbÈ koÔi -pa-. YÈvaÒcidaÑ bhikkhu 
alameva sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti.  
. PaÒcamaÑ. 
 

6. SÈsapasutta 

 129. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
-pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kÊvadÊgho 
nu kho bhante kappo”ti. DÊgho kho bhikkhu kappo, so na sukaro sa~khÈtuÑ 
“ettakÈni vassÈni” iti vÈ -pa- “ettakÈni vassasatasahassÈni” iti vÈti. 

 SakkÈ pana bhante upamaÑ kÈtunti. “SakkÈ bhikkh|”ti BhagavÈ avoca, 
seyyathÈpi bhikkhu ÈyasaÑ nagaraÑ yojanaÑ ÈyÈmena yojanaÑ vitthÈrena 
yojanaÑ ubbedhena puÓÓaÑ sÈsapÈnaÑ guÄikÈbaddhaÑ1, tato puriso 
vassasatassa vassasatassa accayena ekamekaÑ sÈsapaÑ uddhareyya. 
KhippataraÑ kho so bhikkhu mahÈsÈsaparÈsi iminÈ upakkamena 
parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya, na tveva kappo. EvaÑ dÊgho kho 
bhikkhu kappo, evaÑ dÊghÈnaÑ kho bhikkhu kappÈnaÑ neko kappo 
saÑsito, nekaÑ kappasataÑ saÑsitaÑ, nekaÑ kappasahassaÑ saÑsitaÑ, 
nekaÑ kappasatasahassaÑ saÑsitaÑ. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ 
bhikkhu saÑsÈro -pa- alaÑ vimuccitunti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SÈvakasutta 

 130. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
-pa- ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“kÊvabahukÈ nu kho bhante kappÈ abbhatÊtÈ atikkantÈ”ti. BahukÈ kho 
______________________________________________________________ 
 1. C|ÄikÈbaddhaÑ (SÊ, I) 
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bhikkhave kappÈ abbhatÊtÈ atikkantÈ, te na sukarÈ sa~khÈtuÑ “ettakÈ kappÈ” 
iti vÈ “ettakÈni kappasatÈni” iti vÈ “ettakÈni kappasahassÈni” iti vÈ “ettakÈni 
kappasatasahassÈni” iti vÈti. 

 SakkÈ pana bhante upamaÑ kÈtunti. “SakkÈ bhikkhave”ti BhagavÈ 
avoca, idhassu bhikkhave cattÈro sÈvakÈ vassasatÈyukÈ vassasatajÊvino, te 
divase divase kappasatasahassaÑ kappasatasahassaÑ anussareyyuÑ. 
AnanussaritÈva bhikkhave tehi kappÈ assu, atha kho te cattÈro sÈvakÈ 
vassasatÈyukÈ vassasatajÊvino vassasatassa accayena kÈlaÑ kareyyuÑ. 
EvaÑ bahukÈ kho bhikkhave kappÈ abbhatÊtÈ atikkantÈ, te na sukarÈ 
sa~khÈtuÑ “ettakÈ kappÈ” iti vÈ “ettakÈni kappasatÈni” iti vÈ “ettakÈni 
kappasahassÈni” iti vÈ “ettakÈni kappasatasahassÈni” iti vÈti. TaÑ kissa 
hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa- alaÑ vimuccitunti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Ga~gÈsutta 

 131. RÈjagahe viharati VeÄuvane. Atha kho aÒÒataro brÈhmaÓo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “kÊvabahukÈ nu kho bho 
Gotama kappÈ abbhatÊtÈ atikkantÈ”ti. BahukÈ kho brÈhmaÓa kappÈ abbhatÊtÈ 
atikkantÈ, te na sukarÈ sa~khÈtuÑ “ettakÈ kappÈ” iti vÈ “ettakÈni 
kappasatÈni” iti vÈ “ettakÈni kappasahassÈni” iti vÈ “ettakÈni 
kappasatasahassÈni” iti vÈti. 

 SakkÈ pana bho Gotama upamaÑ kÈtunti. “SakkÈ brÈhmaÓÈ”ti BhagavÈ 
avoca, seyyathÈpi brÈhmaÓa yato cÈyaÑ nadÊ pabhavati, yattha ca 
mahÈsamuddaÑ appeti. YÈ etasmiÑ antare vÈlikÈ, sÈ na sukarÈ sa~khÈtuÑ 
“ettakÈ vÈlikÈ” iti vÈ “ettakÈni vÈlikasatÈni” iti vÈ “ettakÈni vÈlikasahassÈni” 
iti vÈ “ettakÈni vÈlikasatasahassÈni” iti vÈti. Tato bahutarÈ kho brÈhmaÓa 
kappÈ abbhatÊtÈ atikkantÈ, te na sukarÈ sa~khÈtuÑ “ettakÈ kappÈ” 
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iti vÈ “ettakÈni kappasatÈni” iti vÈ “ettakÈni kappasahassÈni” iti vÈ “ettakÈni 
kappasatasahassÈni” iti vÈti. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ brÈhmaÓa 
saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ 
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. EvaÑ dÊgharattaÑ kho 
brÈhmaÓa dukkhaÑ paccanubh|taÑ tibbaÑ paccanubh|taÑ byasanaÑ 
paccanubh|taÑ kaÔasÊ vaÉÉhitÈ, yÈvaÒcidaÑ brÈhmaÓa alameva 
sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti. 

 EvaÑ vutte so brÈhmaÓo BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bho 
Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa- upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo 
dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. DaÓÉasutta 

 132. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ 
koÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ 
sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. SeyyathÈpi bhikkhave daÓÉo uparivehÈsaÑ khitto 
sakimpi m|lena nipatati, sakimpi majjhena nipatati, sakimpi antena nipatati. 
Evameva kho bhikkhave avijjÈnÊvaraÓÈ sattÈ taÓhÈsaÑyojanÈ sandhÈvantÈ 
saÑsarantÈ sakimpi asmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ gacchanti, sakimpi parasmÈ 
lokÈ imaÑ lokaÑ Ègacchanti. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave 
saÑsÈro -pa- alaÑ vimuccitunti.  . NavamaÑ. 
 

10. Puggalasutta 

 133. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa-. Ekapuggalassa bhikkhave 
kappaÑ sandhÈvato saÑsarato siyÈ evaÑ mahÈ aÔÔhika~kalo aÔÔhipuÒjo 
aÔÔhirÈsi, yathÈyaÑ Vepullo pabbato. Sace saÑhÈrako assa, sambhataÒca na 
vinasseyya. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa- alaÑ 
vimuccitunti. 
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 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “Ekassekena kappena, puggalassaÔÔhisaÒcayo. 
   SiyÈ pabbatasamo rÈsi, iti vuttaÑ MahesinÈ. 

   So kho panÈyaÑ akkhÈto, Vepullo pabbato mahÈ. 
   Uttaro Gijjhak|Ôassa, MagadhÈnaÑ Giribbaje. 

   Yato ca ariyasaccÈni, sammappaÒÒÈya passati. 
   DukkhaÑ dukkhasamuppÈdaÑ, dukkhassa ca atikkamaÑ. 
   AriyaÑ caÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 

   Sa sattakkhattuÑparamaÑ, sandhÈvitvÈna puggalo. 
   Dukkhassantakaro hoti, sabbasaÑyojanakkhayÈ”ti. 
 

DasamaÑ. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   TiÓakaÔÔhaÒca PathavÊ, Assu KhÊraÒca PabbataÑ. 
   SÈsapÈ SÈvakÈ Ga~gÈ, DaÓÉo ca Puggalena cÈti. 

_____ 
 

2. Dutiyavagga 
 

1. Duggatasutta 

 134. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati. Tatra kho -pa-. 
AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati 
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. 
YaÑ bhikkhave passeyyÈtha duggataÑ dur|petaÑ, niÔÔhamettha gantabbaÑ 
“amhehipi evar|paÑ paccanubh|taÑ iminÈ dÊghena addhunÈ”ti. TaÑ kissa 
hetu -pa-. YÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, 
alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti.  . PaÔhamaÑ. 

 



394 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄi  

2. Sukhitasutta 

 135. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa-. 
YaÑ bhikkhave passeyyÈtha sukhitaÑ susajjitaÑ, niÔÔhamettha gantabbaÑ 
“amhehipi evar|paÑ paccanubh|taÑ iminÈ dÊghena addhunÈ”ti. TaÑ kissa 
hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati -pa- 
alaÑ vimuccitunti.  . DutiyaÑ. 
 

3. TiÑsamattasutta 

 136. RÈjagahe viharati VeÄuvane. Atha kho tiÑsamattÈ PÈveyyakÈ1 
bhikkh| sabbe ÈraÒÒikÈ sabbe piÓÉapÈtikÈ sabbe paÑsuk|likÈ sabbe 
tecÊvarikÈ sabbe sasaÑyojanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu. Atha kho 
Bhagavato etadahosi “ime kho tiÑsamattÈ PÈveyyakÈ bhikkh| sabbe 
ÈraÒÒikÈ sabbe piÓÉapÈtikÈ sabbe paÑsuk|likÈ sabbe tecÊvarikÈ sabbe 
sasaÑyojanÈ. YaÑn|nÈhaÑ imesaÑ tathÈ dhammaÑ deseyyaÑ, yathÈ 
nesaÑ imasmiÑyeva Èsane anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucceyyun”ti. Atha 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| 
Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati 
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. 
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yaÑ vÈ vo 
iminÈ dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ 
passannaÑ paggharitaÑ, yaÑ vÈ cat|su mahÈsamuddesu udakanti. YathÈ 
kho mayaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈma “etadeva bhante 
bahutaraÑ, yaÑ no iminÈ dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ 
sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ passannaÑ paggharitaÑ, na tveva cat|su 
mahÈsamuddesu udakan”ti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhave, sÈdhu kho me tumhe bhikkhave evaÑ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha, etadeva bhikkhave bahutaraÑ, yaÑ vo iminÈ 
dÊghena addhunÈ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ 
passannaÑ paggharitaÑ, na tveva cat|su 
______________________________________________________________ 
 1. PÈÔheyyakÈ (katthaci) Vi 3 Kathinakkhandhakepi. 
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mahÈsamuddesu udakaÑ. DÊgharattaÑ vo bhikkhave gunnaÑ sataÑ 
gobh|tÈnaÑ sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ passannaÑ paggharitaÑ, na tveva 
cat|su mahÈsamuddesu udakaÑ. DÊgharattaÑ vo bhikkhave mahiÑsÈnaÑ1 
sataÑ mahiÑsabh|tÈnaÑ sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ passannaÑ paggharitaÑ 
-pa-. DÊgharattaÑ vo bhikkhave urabbhÈnaÑ sataÑ urabbhabh|tÈnaÑ -pa-. 
AjÈnaÑ sataÑ ajabh|tÈnaÑ. MigÈnaÑ sataÑ migabh|tÈnaÑ. KukkuÔÈnaÑ 
sataÑ kukkuÔabh|tÈnaÑ. S|karÈnaÑ sataÑ s|karabh|tÈnaÑ. DÊgharattaÑ 
vo bhikkhave “corÈ gÈmaghÈtÈ”ti gahetvÈ sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ 
passannaÑ paggharitaÑ. DÊgharattaÑ vo bhikkhave “corÈ pÈripanthikÈ”ti 
gahetvÈ sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ passannaÑ paggharitaÑ. DÊgharattaÑ vo 
bhikkhave “corÈ pÈradÈrikÈ”ti gahetvÈ sÊsacchinnÈnaÑ lohitaÑ passannaÑ 
paggharitaÑ, na tveva cat|su mahÈsamuddesu udakaÑ. TaÑ kissa hetu, 
anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa- alaÑ vimuccitunti. 

 Idamavoca BhagavÈ, attamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti. ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne 
tiÑsamattÈnaÑ PÈveyyakÈnaÑ bhikkh|naÑ anupÈdÈya Èsavehi cittÈni 
vimucciÑs|ti.  . TatiyaÑ. 
 

4. MÈtusutta 

 137. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa-. 
Na so bhikkhave satto sulabhar|po, yo namÈtÈbh|tapubbo iminÈ dÊghena 
addhunÈ. TaÑ kissa hetu, anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa- alaÑ 
vimuccitunti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Pitusutta 

 138. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro -pa-. 
Na so bhikkhave satto sulabhar|po, yo napitÈbh|tapubbo -pa- alaÑ 
vimuccitunti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. BhÈtusutta 

 139. SÈvatthiyaÑ viharati -pa-. Na so bhikkhave satto sulabhar|po, yo 
nabhÈtÈbh|tapubbo -pa- alaÑ vimuccitunti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MahisÈnaÑ (SÊ, I) 
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7. Bhaginisutta 

 140. SÈvatthiyaÑ viharati -pa-. Na so bhikkhave satto sulabhar|po, yo 
nabhaginibh|tapubbo -pa- alaÑ vimuccitunti.  . SattamaÑ. 
 

8. Puttasutta 

 141. SÈvatthiyaÑ viharati -pa-. Na so bhikkhave satto sulabhar|po, yo 
naputtabh|tapubbo -pa- alaÑ vimuccitunti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. DhÊtusutta 

 142. SÈvatthiyaÑ viharati. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ 
koÔi na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ 
sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. Na so bhikkhave satto sulabhar|po, yo 
nadhÊtÈbh|tapubbo iminÈ dÊghena addhunÈ. TaÑ kissa hetu, 
anamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati 
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. 
EvaÑ dÊgharattaÑ vo bhikkhave dukkhaÑ paccanubh|taÑ tibbaÑ 
paccanubh|taÑ byasanaÑ paccanubh|taÑ kaÔasÊ vaÉÉhitÈ, yÈvaÒcidaÑ 
bhikkhave alameva sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ 
vimuccitunti.  . NavamaÑ. 

 
10. Vepullapabbatasutta 

 143. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi na paÒÒÈyati 
avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ. 
Bh|tapubbaÑ bhikkhave imassa Vepullassa pabbatassa “PÈcÊnavaÑso”tveva 
samaÒÒÈ udapÈdi. Tena kho pana bhikkhave samayena manussÈnaÑ 
“TivarÈ” tveva samaÒÒÈ udapÈdi, TivarÈnaÑ bhikkhave manussÈnaÑ 
cattÈrÊsa vassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi, TivarÈ bhikkhave manussÈ 
PÈcÊnavaÑsaÑ pabbataÑ cat|hena Èrohanti, cat|hena orohanti. Tena kho 
pana 
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bhikkhave samayena Kakusandho BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho loke 
uppanno hoti, Kakusandhassa bhikkhave Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa VidhurasaÒjÊvaÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ 
bhaddayugaÑ. Passatha bhikkhave sÈ cevimassa pabbatassa samaÒÒÈ 
antarahitÈ, te ca manussÈ kÈla~katÈ, so ca BhagavÈ parinibbuto. EvaÑ 
aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ addhuvÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ 
anassÈsikÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, yÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva 
sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccituÑ. 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave imassa Vepullassa pabbatassa “Va~kako”tveva 
samaÒÒÈ udapÈdi. Tena kho pana bhikkhave samayena manussÈnaÑ 
“RohitassÈ”tveva samaÒÒÈ udapÈdi, RohitassÈnaÑ bhikkhave manussÈnaÑ 
tiÑsa vassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi, RohitassÈ bhikkhave manussÈ 
Va~kakaÑ pabbataÑ tÊhena Èrohanti, tÊhena orohanti. Tena kho pana 
bhikkhave samayena KoÓÈgamano BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho 
loke uppanno hoti, KoÓÈgamanassa bhikkhave Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa BhiyyosuttaraÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ 
bhaddayugaÑ. Passatha bhikkhave sÈ cevimassa pabbatassa samaÒÒÈ 
antarahitÈ, te ca manussÈ kÈla~katÈ, so ca BhagavÈ parinibbuto. EvaÑ 
aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ -pa- alaÑ vimuccituÑ. 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave imassa Vepullassa pabbatassa “Supasso”tveva1 
samaÒÒÈ udapÈdi. Tena kho pana bhikkhave samayena manussÈnaÑ 
“SuppiyÈ”tveva2 samaÒÒÈ udapÈdi, SuppiyÈnaÑ bhikkhave manussÈnaÑ 
vÊsati vassasahassÈni ÈyuppamÈÓaÑ ahosi, SuppiyÈ bhikkhave manussÈ 
SupassaÑ pabbataÑ dvÊhena Èrohanti, dvÊhena orohanti. Tena kho pana 
bhikkhave samayena Kassapo BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho loke 
uppanno hoti, Kassapassa bhikkhave Bhagavato Arahato 
SammÈsambuddhassa TissabhÈradvÈjaÑ nÈma sÈvakayugaÑ ahosi aggaÑ 
bhaddayugaÑ. Passatha bhikkhave sÈ cevimassa pabbatassa samaÒÒÈ 
antarahitÈ, te ca manussÈ kÈla~katÈ, so ca BhagavÈ parinibbuto. EvaÑ 
aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ addhuvÈ bhikkhave sa~khÈrÈ -pa- alaÑ 
vimuccituÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Suphassotveva (SÊ) 2. AppiyÈtveva (SÊ) 
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Etarahi kho pana bhikkhave imassa Vepullassa pabbatassa “Vepullo”tveva 
samaÒÒÈ udapÈdi. Etarahi kho pana bhikkhave imesaÑ manussÈnaÑ 
“MÈgadhakÈ”tveva samaÒÒÈ udapÈdi, MÈgadhakÈnaÑ bhikkhave 
manussÈnaÑ appakaÑ ÈyuppamÈÓaÑ parittaÑ lahukaÑ1. Yo ciraÑ jÊvati, 
so vassasataÑ appaÑ vÈ bhiyyo. MÈgadhakÈ bhikkhave manussÈ VepullaÑ 
pabbataÑ muhuttena Èrohanti, muhuttena orohanti. Etarahi kho panÈhaÑ 
bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho loke uppanno, mayhaÑ kho pana 
bhikkhave SÈriputtamoggallÈnaÑ nÈma sÈvakayugaÑ aggaÑ bhaddayugaÑ. 
Bhavissati bhikkhave so samayo, yÈ ayaÒcevimassa pabbatassa samaÒÒÈ 
antaradhÈyissati, ime ca manussÈ kÈlaÑ karissanti, ahaÒca parinibbÈyissÈmi. 
EvaÑ aniccÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ addhuvÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, evaÑ 
anassÈsikÈ bhikkhave sa~khÈrÈ, yÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva 
sabbasa~khÈresu nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “PÈcÊnavaÑso TivarÈnaÑ, RohitassÈna Va~kako. 
   SuppiyÈnaÑ Supassoti, MÈgadhÈnaÒca Vepullo. 

   AniccÈ vata sa~khÈrÈ, uppÈdavayadhammino. 
   UppajjitvÈ nirujjhanti, tesaÑ v|pasamo sukho”ti. 
 

DasamaÑ. 
 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DuggataÑ SukhitaÒceva, TiÑsa MÈtÈpitena ca. 
   BhÈtÈ BhaginÊ Putto ca, DhÊtÈ VepullapabbataÑ. 

 
 
 

AnamataggasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. LahusaÑ (SÊ)

 



   

5. KassapasaÑyutta 
 

1. SantuÔÔhasutta 

 144. SÈvatthiyaÑ viharati. SantuÔÔhÈyaÑ1 bhikkhave Kassapo itarÊtarena 
cÊvarena, itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, na ca cÊvarahetu anesanaÑ 
appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca cÊvaraÑ na paritassati, laddhÈ ca cÊvaraÑ 
agadhito2 amucchito anajjhÈpanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo 
paribhuÒjati. 

 SantuÔÔhÈyaÑ bhikkhave Kassapo 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. 

 SantuÔÔhÈyaÑ bhikkhave Kassapo 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. 

 SantuÔÔhÈyaÑ bhikkhave Kassapo itarÊtarena gilÈnappaccayabhesajja-
parikkhÈrena, itarÊtaragilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrasantuÔÔhiyÈ ca 
vaÓÓavÈdÊ, na ca gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrahetu anesanaÑ 
appatir|paÑ Èpajjati, aladdhÈ ca gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ na 
paritassati, laddhÈ ca gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ agadhito 
amucchito anajjhÈpanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. 

 TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ–santuÔÔhÈ bhavissÈma 
itarÊtarena cÊvarena, itarÊtaracÊvarasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdino, na ca 
cÊvarahetu anesanaÑ appatir|paÑ ÈpajjissÈma, aladdhÈ ca cÊvaraÑ na ca 
paritassissÈma, laddhÈ ca cÊvaraÑ agadhitÈ amucchitÈ anajjhÈpannÈ 
ÈdÊnavadassÈvino nissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjissÈma. (EvaÑ sabbaÑ 
kÈtabbaÑ.) 
______________________________________________________________ 
 1. SantuÔÔhoyaÑ (SÊ) 2. Agathito (SÊ) 
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 SantuÔÔhÈ bhavissÈma itarÊtarena piÓÉapÈtena -pa-. SantuÔÔhÈ bhavissÈma 
itarÊtarena senÈsanena -pa-. SantuÔÔhÈ bhavissÈma itarÊtarena 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrena, itarÊtaragilÈnappaccayabhesajja-
parikkhÈrasantuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdino, na ca gilÈnappaccayabhesajja-
parikkhÈrahetu anesanaÑ appatir|paÑ ÈpajjissÈma, aladdhÈ ca 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ na paritassissÈma, laddhÈ ca 
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈraÑ agadhitÈ amucchitÈ anajjhÈpannÈ 
ÈdÊnavadassÈvino nissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjissÈmÈti. EvaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbaÑ. Kassapena vÈ hi vo bhikkhave ovadissÈmi yo vÈ panassa1 
Kassapasadiso, ovaditehi ca pana vo tathattÈya paÔipajjitabbanti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. AnottappÊsutta 

 145. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca MahÈkassapo ÈyasmÈ 
ca SÈriputto BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ 
SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈkassapo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkassapena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavoca 
“vuccati hidaÑ Èvuso Kassapa anÈtÈpÊ anottappÊ abhabbo sambodhÈya 
abhabbo nibbÈnÈya abhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya, ÈtÈpÊ 
ca kho ottappÊ bhabbo sambodhÈya bhabbo nibbÈnÈya bhabbo anuttarassa 
yogakkhemassa adhigamÈyÈ”ti. 

 KittÈvatÈ nu kho Èvuso anÈtÈpÊ hoti anottappÊ abhabbo sambodhÈya 
abhabbo nibbÈnÈya abhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya, 
kittÈvatÈ ca panÈvuso ÈtÈpÊ hoti ottappÊ bhabbo sambodhÈya bhabbo 
nibbÈnÈya bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈyÈti. IdhÈvuso 
bhikkhu “anuppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ uppajjamÈnÈ anatthÈya 
saÑvatteyyun”ti na ÈtappaÑ karoti, “uppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
appahÊyamÈnÈ anatthÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Yo vÈ pana (SÊ), yo vÈ (I)
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saÑvatteyyun”ti na ÈtappaÑ karoti, “anuppannÈ me kusalÈ dhammÈ 
nuppajjamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun”ti na ÈtappaÑ karoti, “uppannÈ me 
kusalÈ dhammÈ nirujjhamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun”ti na ÈtappaÑ karoti. 
EvaÑ kho Èvuso anÈtÈpÊ hoti. 

 KathaÒcÈvuso anottappÊ hoti, idhÈvuso bhikkhu “anuppannÈ me pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ uppajjamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun”ti na ottappati, 
“uppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊyamÈnÈ anatthÈya 
saÑvatteyyun”ti na ottappati, “anuppannÈ me kusalÈ dhammÈ nuppajjamÈnÈ 
anatthÈya saÑvatteyyun”ti na ottappati, “uppannÈ me kusalÈ dhammÈ 
nirujjhamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun”ti na ottappati. EvaÑ kho Èvuso 
anottappÊ hoti. EvaÑ kho Èvuso anÈtÈpÊ anottappÊ abhabbo sambodhÈya 
abhabbo nibbÈnÈya abhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. 

 KathaÒcÈvuso ÈtÈpÊ hoti, idhÈvuso bhikkhu “anuppannÈ me pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ uppajjamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun”ti ÈtappaÑ karoti, 
“uppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊyamÈnÈ anatthÈya 
saÑvatteyyun”ti ÈtappaÑ karoti, “anuppannÈ me kusalÈ dhammÈ -pa- 
ÈtappaÑ karoti. EvaÑ kho Èvuso ÈtÈpÊ hoti. 

 KathaÒcÈvuso ottappÊ hoti, idhÈvuso bhikkhu “anuppannÈ me pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ uppajjamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun”ti ottappati, 
“uppannÈ me pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ appahÊyamÈnÈ anatthÈya 
saÑvatteyyun”ti ottappati. “AnuppannÈ me kusalÈ dhammÈ anuppajjamÈnÈ 
anatthÈya saÑvatteyyun”ti ottappati, “uppannÈ me kusalÈ dhammÈ 
nirujjhamÈnÈ anatthÈya saÑvatteyyun”ti ottappati. EvaÑ kho Èvuso ottappÊ 
hoti. EvaÑ kho Èvuso ÈtÈpÊ ottappÊ bhabbo sambodhÈya bhabbo nibbÈnÈya 
bhabbo anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈyÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Cand|pamasutta 

 146. SÈvatthiyaÑ viharati. Cand|pamÈ bhikkhave kulÈni 
upasa~kamatha apakasseva kÈyaÑ apakassa cittaÑ niccanavakÈ kulesu 
appagabbhÈ1. 
______________________________________________________________ 
 1. AppagabbÈ (Ka) 
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seyyathÈpi bhikkhave puriso jarudapÈnaÑ vÈ olokeyya pabbatavisamaÑ vÈ 
nadÊviduggaÑ vÈ apakasseva kÈyaÑ apakassa cittaÑ. Evameva kho 
bhikkhave cand|pamÈ kulÈni upasa~kamatha apakasseva kÈyaÑ apakassa 
cittaÑ niccanavakÈ kulesu appagabbhÈ. 

 Kassapo bhikkhave cand|pamo kulÈni upasa~kamati apakasseva kÈyaÑ 
apakassa cittaÑ niccanavako kulesu appagabbho. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, kathaÑr|po bhikkhu arahati kulÈni upasa~kamitunti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ. SÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. 

 Atha kho BhagavÈ ÈkÈse pÈÓiÑ cÈlesi. SeyyathÈpi bhikkhave ayaÑ 
ÈkÈse pÈÓi na sajjati na gayhati na bajjhati. Evameva kho bhikkhave yassa 
kassaci bhikkhuno kulÈni upasa~kamato kulesu cittaÑ na sajjati na gayhati 
na bajjhati “labhantu lÈbhakÈmÈ, puÒÒakÈmÈ karontu puÒÒÈnÊ”ti. 
YathÈsakena lÈbhena attamano hoti sumano, evaÑ paresaÑ lÈbhena 
attamano hoti sumano. Evar|po kho bhikkhave bhikkhu arahati kulÈni 
upasa~kamituÑ. 

 Kassapassa bhikkhave kulÈni upasa~kamato kulesu cittaÑ na sajjati na 
gayhati na bajjhati “labhantu lÈbhakÈmÈ, puÒÒakÈmÈ karontu puÒÒÈnÊ”ti. 
YathÈsakena lÈbhena attamano hoti sumano, evaÑ paresaÑ lÈbhena 
attamano hoti sumano. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, kathaÑr|passa bhikkhuno aparisuddhÈ 
dhammadesanÈ hoti, kathaÑr|passa bhikkhuno parisuddhÈ dhammadesanÈ 
hotÊti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ. SÈdhu vata bhante BhagavantaÑyeva paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi bhikkhave 
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te 
bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 Yo hi koci bhikkhave bhikkhu evaÑcitto paresaÑ dhammaÑ deseti 
“aho vata me dhammaÑ suÓeyyuÑ, sutvÈ ca pana dhammaÑ pasÊdeyyuÑ, 
pasannÈ 
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ca me pasannÈkÈraÑ kareyyun”ti. Evar|passa kho bhikkhave bhikkhuno 
aparisuddhÈ dhammadesanÈ hoti. 

 Yo ca kho bhikkhave bhikkhu evaÑcitto paresaÑ dhammaÑ deseti 
“svÈkkhÈto Bhagavato dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko 
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti1. Aho vata me dhammaÑ suÓeyyuÑ, sutvÈ ca 
pana dhammaÑ ÈjÈneyyuÑ ÈjÈnitvÈ ca pana tathattÈya paÔipajjeyyun”ti. Iti 
dhammasudhammataÑ paÔicca paresaÑ dhammaÑ deseti, kÈruÒÒaÑ paÔicca 
anuddayaÑ2 paÔicca anukampaÑ upÈdÈya paresaÑ dhammaÑ deseti, 
evar|passa kho bhikkhave bhikkhuno parisuddhÈ dhammadesanÈ hoti. 

 Kassapo bhikkhave evaÑcitto paresaÑ dhammaÑ deseti “svÈkkhÈto 
BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊti. Aho vata me dhammaÑ suÓeyyuÑ, sutvÈ ca pana 
dhammaÑ ÈjÈneyyuÑ, ÈjÈnitvÈ ca pana tathattÈya paÔipajjeyyun”ti. Iti 
dhammasudhammataÑ paÔicca paresaÑ dhammaÑ deseti, kÈruÒÒaÑ paÔicca 
anuddayaÑ paÔicca anukampaÑ upÈdÈya paresaÑ dhammaÑ deseti. 
Kassapena vÈ hi vo bhikkhave ovadissÈmi yo vÈ panassa Kassapasadiso, 
ovaditehi ca pana vo tathattÈya paÔipajjitabbanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Kul|pakasutta 

 147. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, kathaÑr|po 
bhikkhu arahati kul|pako hotuÑ, kathaÑr|po bhikkhu na arahati kul|pako 
hotunti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. BhagavÈ etadavoca– 

 Yo hi koci bhikkhave bhikkhu evaÑcitto kulÈni upasa~kamati 
“dentuyeva me mÈ nÈdaÑsu, bahukaÒÒeva me dentu mÈ thokaÑ, 
paÓÊtaÒÒeva me dentu mÈ l|khaÑ, sÊghaÒÒeva me dentu mÈ dandhaÑ, 
sakkaccaÒÒeva me dentu mÈ asakkaccan”ti. Tassa ce bhikkhave bhikkhuno 
evaÑcittassa kulÈni upasa~kamato na denti, tena bhikkhu sandÊyati. So 
tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. ThokaÑ denti no 
bahukaÑ -pa- l|khaÑ denti no paÓÊtaÑ, dandhaÑ denti no sÊghaÑ, tena 
bhikkhu sandÊyati. So 
______________________________________________________________ 
 1. ViÒÒ|hi (?) 2. AnudayaÑ (bah|su) dvittakÈraÓaÑ pana gavesitabbaÑ. 
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tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. AsakkaccaÑ denti no 
sakkaccaÑ, tena bhikkhu sandÊyati. So tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedayati. Evar|po kho bhikkhave bhikkhu na arahati kul|pako 
hotuÑ. 

 Yo ca kho bhikkhave bhikkhu evaÑcitto kulÈni upasa~kamati “taÑ 
kutettha labbhÈ parakulesu, dentuyeva me mÈ nÈdaÑsu, bahukaÒÒeva me 
dentu mÈ thokaÑ, paÓÊtaÒÒeva me dentu mÈ l|khaÑ, sÊghaÒÒeva me dentu 
mÈ dandhaÑ, sakkaccaÒÒeva me dentu mÈ asakkaccan”ti. Tassa ce 
bhikkhave bhikkhuno evaÑcittassa kulÈni upasa~kamato na denti, tena 
bhikkhu na sandÊyati. So na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedayati. ThokaÑ denti no bahukaÑ, tena bhikkhu na sandÊyati. So 
na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. L|khaÑ denti no 
paÓÊtaÑ, tena bhikkhu na sandÊyati. So na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedayati. DandhaÑ denti no sÊghaÑ, tena bhikkhu na 
sandÊyati. So na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. 
AsakkaccaÑ denti no sakkaccaÑ, tena bhikkhu na sandÊyati. So na 
tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. Evar|po kho 
bhikkhave bhikkhu arahati kul|pako hotuÑ. 

 Kassapo bhikkhave evaÑcitto kulÈni upasa~kamati “taÑ kutettha 
labbhÈ parakulesu, dentuyeva me mÈ nÈdaÑsu, bahukaÒÒeva me dentu mÈ 
thokaÑ, paÓÊtaÒÒeva me dentu mÈ l|khaÑ, sÊghaÒÒeva me dentu mÈ 
dandhaÑ, sakkaccaÒÒeva me dentu mÈ asakkaccan”ti. Tassa ce bhikkhave 
Kassapassa evaÑcittassa kulÈni upasa~kamato na denti, tena Kassapo na 
sandÊyati. So na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. 
ThokaÑ denti no bahukaÑ, tena Kassapo na sandÊyati, so na tatonidÈnaÑ 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. L|khaÑ denti no paÓÊtaÑ, tena 
Kassapo na sandÊyati. So na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ donamassaÑ 
paÔisaÑvedayati. DandhaÑ denti no sÊghaÑ, tena Kassapo na sandÊyati. So 
na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. AsakaccaÑ denti 
no sakkaccaÑ, tena Kassapo na sandÊyati. So na tatonidÈnaÑ dukkhaÑ 
domanassaÑ paÔisaÑvedayati. Kassapena vÈ hi vo bhikkhave ovadissÈmi yo 
vÈ panassa Kassapasadiso, ovaditehi ca pana vo tathattÈya paÔipajjitabbanti.  
. CatutthaÑ. 
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5. JiÓÓasutta 

 148. EvaÑ me sutaÑ–RÈjagahe VeÄuvane. Atha kho ÈyasmÈ 
MahÈkassapo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ 
MahÈkassapaÑ BhagavÈ etadavoca “jiÓÓosi dÈni tvaÑ Kassapa garukÈni ca 
te imÈni sÈÓÈni paÑsuk|lÈni nibbasanÈni, tasmÈtiha tvaÑ Kassapa 
gahapatÈni1 ceva cÊvarÈni dhÈrehi, nimantanÈni ca bhuÒjÈhi, mama ca 
santike viharÈhÊ”ti. 

 AhaÑ kho bhante dÊgharattaÑ ÈraÒÒiko ceva ÈraÒÒikattassa ca 
vaÓÓavÈdÊ, piÓÉapÈtiko ceva piÓÉapÈtikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, paÑsuk|liko 
ceva paÑsuk|likattassa ca vaÓÓavÈdÊ, tecÊvariko ceva tecÊvarikattassa ca 
vaÓÓavÈdÊ, appiccho ceva appicchatÈya ca vaÓÓavÈdÊ, santuÔÔho ceva 
santuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, pavivitto ceva pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ, 
asaÑsaÔÔho ceva asaÑsaggassa ca vaÓÓavÈdÊ, ÈraddhavÊriyo ceva 
vÊriyÈrambhassa2 ca vaÓÓavÈdÊti. 

 KiÑ3 pana tvaÑ Kassapa atthavasaÑ sampassamÈno dÊgharattaÑ 
ÈraÒÒiko ceva ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, piÓÉapÈtiko ceva -pa- 
paÑsuk|liko ceva. TecÊvariko ceva. Appiccho ceva. SantuÔÔho ceva. 
Pavivitto ceva. AsaÑsaÔÔho ceva. ŒraddhavÊriyo ceva vÊriyÈrambhassa ca 
vaÓÓavÈdÊti. 

 Dve khvÈhaÑ bhante atthavase sampassamÈno dÊgharattaÑ ÈraÒÒiko 
ceva ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, piÓÉapÈtiko ceva -pa- paÑsuk|liko ceva. 
TecÊvariko ceva. Appiccho ceva. SantuÔÔho ceva. Pavivitto ceva. AsaÑsaÔÔho 
ceva. ŒraddhavÊriyo ceva vÊriyÈrambhassa ca vaÓÓavÈdÊ. 

 Attano ca diÔÔhadhammasukhavihÈraÑ sampassamÈno pacchimaÒca 
janataÑ anukampamÈno appeva nÈma pacchimÈ janatÈ diÔÔhÈnugatiÑ 
ÈpajjeyyuÑ4. Ye kira te ahesuÑ BuddhÈnubuddhasÈvakÈ, te dÊgharattaÑ 
ÈraÒÒikÈ ceva ahesuÑ ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdino -pa- piÓÉapÈtikÈ ceva 
______________________________________________________________ 
 1. GahapatikÈni (SÊ) 2. VÊriyÈrabbhassa (Ka) 
 3. KaÑ (Ka) 4. Œpajjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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ahesuÑ -pa- paÑsuk|likÈ ceva ahesuÑ. TecÊvarikÈ ceva ahesuÑ. AppicchÈ 
ceva ahesuÑ. SantuÔÔhÈ ceva ahesuÑ. PavivittÈ ceva ahesuÑ. AsaÑsaÔÔhÈ 
ceva ahesuÑ. ŒraddhavÊriyÈ ceva ahesuÑ vÊriyÈrambhassa ca 
vaÓÓavÈdino”ti. Te tathattÈya paÔipajjissanti, tesaÑ taÑ bhavissati 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. 

 Ime khvÈhaÑ bhante dve atthavase sampassamÈno dÊgharattaÑ 
ÈraÒÒiko ceva ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, piÓÉapÈtiko ceva -pa- 
paÑsuk|liko ceva. TecÊvariko ceva. Appiccho ceva. SantuÔÔho ceva. 
Pavivitto ceva. AsaÑsaÔÔho ceva. ŒraddhavÊriyo ceva vÊriyÈrambhassa ca 
vaÓÓavÈdÊti. 

 SÈdhu sÈdhu Kassapa, bahujanahitÈya kira tvaÑ Kassapa paÔipanno 
bahujanasukhÈya lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnaÑ, 
tasmÈtiha tvaÑ Kassapa sÈÓÈni ceva paÑsuk|lÈni dhÈrehi nibbasanÈni, 
piÓÉÈya ca carÈhi, araÒÒe ca viharÈhÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. OvÈdasutta 

 149. RÈjagahe VeÄuvane. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ BhagavÈ etadavoca 
“ovada Kassapa bhikkh|, karohi Kassapa bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ, 
ahaÑ vÈ Kassapa bhikkh| ovadeyyaÑ tvaÑ vÈ, ahaÑ vÈ bhikkh|naÑ 
dhammiÑ kathaÑ kareyyaÑ tvaÑ vÈ”ti. 

 DubbacÈ kho bhante etarahi bhikkh|, dovacassakaraÓehi dhammehi 
samannÈgatÈ, akkhamÈ appadakkhiÓaggÈhino anusÈsaniÑ, idhÈhaÑ bhante 
addasaÑ BhaÓÉaÒca1 nÈma bhikkhuÑ Œnandassa saddhivihÈriÑ 
AbhijikaÒca2 nÈma bhikkhuÑ Anuruddhassa saddhivihÈriÑ aÒÒamaÒÒaÑ 
sutena accÈvadante “ehi bhikkhu, ko bahutaraÑ bhÈsissati, ko sundarataraÑ 
bhÈsissati, ko cirataraÑ bhÈsissatÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ bhikkhu 
mama vacanena BhaÓÉaÒca bhikkhuÑ Œnandassa saddhivihÈriÑ 
AbhijikaÒca bhikkhuÑ Anuruddhassa saddhivihÈriÑ Èmantehi ‘SatthÈ 
Èyasmante ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato 
paÔissutvÈ yena te bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ te bhikkh| 
etadavoca “SatthÈ Èyasmante ÈmantetÊ”ti. 

 “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te bhikkh| BhagavÈ 
etadavoca “saccaÑ kira tumhe bhikkhave aÒÒamaÒÒaÑ sutena accÈvadatha 
‘ehi bhikkhu, ko bahutaraÑ bhÈsissati, ko sundarataraÑ bhÈsissati, ko 
cirataraÑ bhÈsissatÊ’ti”. EvaÑ bhante. KiÑ nu kho me tumhe bhikkhave 
evaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha “etha tumhe bhikkhave aÒÒamaÒÒaÑ 
sutena accÈvadatha ‘ehi bhikkhu, ko bahutaraÑ bhÈsissati, ko sundarataraÑ 
bhÈsissati, ko cirataraÑ bhÈsissatÊ’ti”. No hetaÑ bhante. No ce kira me 
tumhe bhikkhave evaÑ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈtha, atha kiÒcarahi tumhe 
moghapurisÈ kiÑjÈnantÈ kiÑpassantÈ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye 
pabbajitÈ samÈnÈ aÒÒamaÒÒaÑ sutena accÈvadatha “ehi bhikkhu, ko 
bahutaraÑ bhÈsissati, ko sundarataraÑ bhÈsissati, ko cirataraÑ bhÈsissatÊ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| Bhagavato pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “accayo no bhante accagamÈ yathÈbÈle yathÈm|Ähe yathÈ-
akusale1, ye mayaÑ evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ sutena accÈvadimha ‘ehi bhikkhu, ko bahutaraÑ bhÈsissati, ko 
sundarataraÑ bhÈsissati, ko cirataraÑ bhÈsissatÊ’ti. TesaÑ no bhante 
BhagavÈ accayaÑ accayato paÔiggaÓhÈtu ÈyatiÑ saÑvarÈyÈ”ti. 

 Taggha tumhe bhikkhave accayo accagamÈ yathÈbÈle yathÈm|Ähe 
yathÈ-akusale, ye tumhe evaÑ svÈkkhÈte dhammavinaye pabbajitÈ samÈnÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ sutena accÈvadittha “ehi bhikkhu, ko bahutaraÑ bhÈsissati, 
______________________________________________________________ 
 1. YathÈ bÈle yathÈ m|Ähe yathÈ akusale (I), yathÈbÈlaÑ yathÈm|ÄhaÑ yathÈ-akusalaÑ (?) 
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ko sundarataraÑ bhÈsissati, ko cirataraÑ bhÈsissatÊ”ti. Yato ca kho tumhe 
bhikkhave accayaÑ accayato disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikarotha, taÑ vo 
mayaÑ1 paÔiggaÓhÈma, vuddhi hesÈ bhikkhave ariyassa vinaye, yo accayaÑ 
accayato disvÈ yathÈdhammaÑ paÔikaroti, ÈyatiÑ ca saÑvaraÑ ÈpajjatÊti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dutiya-ovÈdasutta 

 150. RÈjagahe viharati VeÄuvane2. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ 
MahÈkassapaÑ BhagavÈ etadavoca “ovada Kassapa bhikkh|, karohi 
Kassapa bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ, ahaÑ vÈ Kassapa bhikkh| 
ovadeyyaÑ tvaÑ vÈ, ahaÑ vÈ bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ kareyyaÑ 
tvaÑ vÈ”ti. 

 DubbacÈ kho bhante etarahi bhikkh| dovacassakaraÓehi dhammehi 
samannÈgatÈ akkhamÈ appadakkhiÓaggÈhino anusÈsaniÑ, yassa kassaci 
bhante saddhÈ natthi kusalesu dhammesu. HirÊ3 natthi kusalesu dhammesu. 
OttappaÑ natthi kusalesu dhammesu. VÊriyaÑ natthi kusalesu dhammesu. 
PaÒÒÈ natthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati4, 
hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no vuddhi. 

 SeyyathÈpi bhante kÈÄapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, 
hÈyateva vaÓÓena, hÈyati maÓÉalena, hÈyati ÈbhÈya, hÈyati ÈrohapariÓÈhena. 
Evameva kho bhante yassa kassaci saddhÈ natthi kusalesu dhammesu -pa-. 
HirÊ natthi. OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi kusalesu 
dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ 
kusalesu dhammesu no vuddhi. 

 “Assaddho purisapuggalo”ti bhante parihÈnametaÑ. “Ahiriko 
purisapuggalo”ti bhante parihÈnametaÑ. “AnottappÊ purisapuggalo”ti bhante 
parihÈnametaÑ. “KusÊto purisapuggalo”ti bhante parihÈnametaÑ. 
“DuppaÒÒo purisapuggalo”ti bhante parihÈnametaÑ. “Kodhano 
______________________________________________________________ 
 1. MayaÑ accayaÑ (SÊ) 2. SÈvatthi, tatra-etadavoca (SÊ) 
 3. Hiri (sabbattha) 4. Œgacchanti (SÊ) 
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purisapuggalo”ti bhante parihÈnametaÑ. “UpanÈhÊ purisapuggalo”ti bhante 
parihÈnametaÑ. “Na santi bhikkh| ovÈdakÈ”ti bhante parihÈnametaÑ. 

 Yassa kassaci bhante saddhÈ atthi kusalesu dhammesu. HirÊ atthi 
kusalesu dhammesu. OttappaÑ atthi kusalesu dhammesu. VÊriyaÑ atthi 
kusalesu dhammesu. PaÒÒÈ atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ 
divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no 
parihÈni. 

 SeyyathÈpi bhante juÓhapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, vaÉÉhateva vaÓÓena, vaÉÉhati maÓÉalena, vaÉÉhati ÈbhÈya, 
vaÉÉhati ÈrohapariÓÈhena. Evameva kho bhante yassa kassaci saddhÈ atthi 
kusalesu dhammesu. HirÊ atthi -pa-. OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ 
atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva 
pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no parihÈni. 

 “Saddho purisapuggalo”ti bhante aparihÈnametaÑ. “HirimÈ 
purisapuggalo”ti bhante aparihÈnametaÑ. “OttappÊ purisapuggalo”ti bhante 
aparihÈnametaÑ. “ŒraddhavÊriyo purisapuggalo”ti bhante aparihÈnametaÑ. 
“PaÒÒavÈ purisapuggalo”ti bhante aparihÈnametaÑ. “Akkodhano 
purisapuggalo”ti bhante aparihÈnametaÑ. “AnupanÈhÊ purisapuggalo”ti 
bhante aparihÈnametaÑ. “Santi bhikkh| ovÈdakÈ”ti bhante 
aparihÈnametanti. 

 SÈdhu sÈdhu Kassapa, yassa kassaci Kassapa saddhÈ natthi kusalesu 
dhammesu. HirÊ natthi -pa-. OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi 
kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva 
pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no vuddhi. 

 SeyyathÈpi Kassapa kÈÄapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, hÈyateva vaÓÓena -pa- hÈyati ÈrohapariÓÈhena. Evameva kho 
Kassapa yassa kassaci saddhÈ natthi kusalesu dhammesu -pa-. HirÊ natthi. 
OttappaÑ natthi. VÊriyaÑ natthi. PaÒÒÈ natthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ 
ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, hÈniyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no 
vuddhi. “Assaddho purisapuggalo”ti Kassapa 
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parihÈnametaÑ. Ahiriko -pa-. AnottappÊ. KusÊto. DuppaÒÒo. Kodhano. 
“UpanÈhÊ purisapuggalo”ti Kassapa parihÈnametaÑ. “Na santi bhikkh| 
ovÈdakÈ”ti Kassapa parihÈnametaÑ. 

 Yassa kassaci Kassapa saddhÈ atthi kusalesu dhammesu -pa-. HirÊ atthi. 
OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ atthi kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti 
vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no 
parihÈni. 

 SeyyathÈpi Kassapa juÓhapakkhe candassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ 
Ègacchati, vaÉÉhateva vaÓÓena, vaÉÉhati maÓÉalena, vaÉÉhati ÈbhÈya, 
vaÉÉhati ÈrohapariÓÈhena. Evameva kho Kassapa yassa kassaci saddhÈ atthi 
kusalesu dhammesu. HirÊ atthi. OttappaÑ atthi. VÊriyaÑ atthi. PaÒÒÈ atthi 
kusalesu dhammesu, tassa yÈ ratti vÈ divaso vÈ Ègacchati, vuddhiyeva 
pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu no parihÈni. 

 “Saddho purisapuggalo”ti Kassapa aparihÈnametaÑ. HirimÈ -pa-. 
OttappÊ. ŒraddhavÊriyo. PaÒÒavÈ. Akkodhano. “AnupanÈhÊ purisapuggalo”ti 
Kassapa aparihÈnametaÑ. “Santi bhikkh| ovÈdakÈ”ti Kassapa 
aparihÈnametanti.  . SattamaÑ. 
 

8. Tatiya-ovÈdasutta 

 151. RÈjagahe KalandakanivÈpe1. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ 
BhagavÈ etadavoca “ovada Kassapa bhikkh|, karohi Kassapa bhikkh|naÑ 
dhammiÑ kathaÑ, ahaÑ vÈ Kassapa bhikkh| ovadeyyaÑ tvaÑ vÈ, ahaÑ vÈ 
bhikkh|naÑ dhammiÑ kathaÑ kareyyaÑ tvaÑ vÈ”ti. 

 DubbacÈ kho bhante etarahi bhikkh| dovacassakaraÓehi dhammehi 
samannÈgatÈ akkhamÈ appadakkhiÓaggÈhino anusÈsaninti. TathÈ hi pana 
Kassapa pubbe therÈ bhikkh| ÈraÒÒikÈ ceva ahesuÑ ÈraÒÒikattassa ca 
vaÓÓavÈdino, piÓÉapÈtikÈ ceva ahesuÑ piÓÉapÈtikattassa ca 
______________________________________________________________ 
 1. SÈvatthi, ÈrÈme (SÊ) 
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vaÓÓavÈdino, paÑsuk|likÈ ceva ahesuÑ paÑsuk|likattassa ca vaÓÓavÈdino, 
tecÊvarikÈ ceva ahesuÑ tecÊvarikattassa ca vaÓÓavÈdino, appicchÈ ceva 
ahesuÑ appicchatÈya ca vaÓÓavÈdino, santuÔÔhÈ ceva ahesuÑ santuÔÔhiyÈ ca 
vaÓÓavÈdino, pavivittÈ ceva ahesuÑ pavivekassa ca vaÓÓavÈdino, 
asaÑsaÔÔhÈ ceva ahesuÑ asaÑsaggassa ca vaÓÓavÈdino, ÈraddhavÊriyÈ ceva 
ahesuÑ vÊriyÈrambhassa ca vaÓÓavÈdino. 

 Tatra yo hoti bhikkhu ÈraÒÒiko ceva ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, 
piÓÉapÈtiko ceva piÓÉapÈtikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, paÑsuk|liko ceva 
paÑsuk|likattassa ca vaÓÓavÈdÊ, tecÊvariko ceva tecÊvarikattassa ca 
vaÓÓavÈdÊ, appiccho ceva appicchatÈya ca vaÓÓavÈdÊ, santuÔÔho ceva 
santuÔÔhiyÈ ca vaÓÓavÈdÊ, pavivitto ceva pavivekassa ca vaÓÓavÈdÊ, 
asaÑsaÔÔho ceva asaÑsaggassa ca vaÓÓavÈdÊ, ÈraddhavÊriyo ceva 
vÊriyÈrambhassa ca vaÓÓavÈdÊ, taÑ therÈ bhikkh| Èsanena nimantenti “ehi 
bhikkhu, ko nÈmÈyaÑ bhikkhu, bhaddako vatÈyaÑ bhikkhu, sikkhÈkÈmo 
vatÈyaÑ bhikkhu, ehi bhikkhu, idaÑ ÈsanaÑ, nisÊdÈhÊ”ti. 

 Tatra Kassapa navÈnaÑ bhikkh|naÑ evaÑ hoti “yo kira so hoti 
bhikkhu ÈraÒÒiko ceva ÈraÒÒikattassa ca vaÓÓavÈdÊ, piÓÉapÈtiko ceva -pa- 
paÑsuk|liko ceva. TecÊvariko ceva. Appiccho ceva. SantuÔÔho ceva. 
Pavivitto ceva. AsaÑsaÔÔho ceva. ŒraddhavÊriyo ceva vÊriyÈrambhassa ca 
vaÓÓavÈdÊ, taÑ therÈ bhikkh| Èsanena nimantenti ‘ehi bhikkhu, ko 
nÈmÈyaÑ bhikkhu, bhaddako vatÈyaÑ bhikkhu, sikkhÈkÈmo vatÈyaÑ 
bhikkhu, ehi bhikkhu, idaÑ ÈsanaÑ, nisÊdÈhÊ’ti”. Te tathattÈya paÔipajjanti, 
tesaÑ taÑ hoti dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈya. 

 Etarahi pana Kassapa therÈ bhikkh| na ceva ÈraÒÒikÈ na ca 
ÈraÒÒikattassa vaÓÓavÈdino, na ceva piÓÉapÈtikÈ na ca piÓÉapÈtikattassa 
vaÓÓavÈdino, na ceva paÑsuk|likÈ na ca paÑsuk|likattassa vaÓÓavÈdino, na 
ceva tecÊvarikÈ na ca tecÊvarikattassa vaÓÓavÈdino, na ceva appicchÈ na ca 
appicchatÈya vaÓÓavÈdino, na ceva santuÔÔhÈ na ca santuÔÔhiyÈ vaÓÓavÈdino, 
na ceva pavivittÈ na ca pavivekassa vaÓÓavÈdino, na ceva asaÑsaÔÔhÈ na ca 
asaÑsaggassa vaÓÓavÈdino, na ceva ÈraddhavÊriyÈ na ca vÊriyÈrambhassa 
vaÓÓavÈdino. 
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 Tatra yo hoti bhikkhu ÒÈto yasassÊ lÈbhÊ cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsana-
gilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, taÑ therÈ bhikkh| Èsanena 
nimantenti “ehi bhikkhu, ko nÈmÈyaÑ bhikkhu, bhaddako vatÈyaÑ bhikkhu, 
sabrahmacÈrikÈmo vatÈyaÑ bhikkhu, ehi bhikkhu, idaÑ ÈsanaÑ, nisÊdÈhÊ”ti. 

 Tatra Kassapa navÈnaÑ bhikkh|naÑ evaÑ hoti “yo kira so hoti 
bhikkhu ÒÈto yasassÊ lÈbhÊ cÊvara piÓÉapÈta senÈsana 
gilÈnappaccayabhesajja parikkhÈrÈnaÑ, taÑ therÈ bhikkh| Èsanena 
nimantenti ‘ehi bhikkhu, ko nÈmÈyaÑ bhikkhu, bhaddako vatÈyaÑ bhikkhu, 
sabrahmacÈrikÈmo vatÈyaÑ bhikkhu, ehi bhikkhu, idaÑ ÈsanaÑ, 
nisÊdÈhÊ’ti”. Te tathattÈya paÔipajjanti, tesaÑ taÑ hoti dÊgharattaÑ ahitÈya 
dukkhÈya. YaÑ hi taÑ Kassapa sammÈ vadamÈno vadeyya upaddutÈ 
brahmacÈrÊ brahmacÈr|paddavena abhipatthanÈ1 brahmacÈrÊ brahmacÈri-
abhipatthanenÈti2. Etarahi taÑ Kassapa sammÈ vadamÈno vadeyya 
“upaddutÈ brahmacÈrÊ brahmacÈr|paddavena abhipatthanÈ brahmacÈrÊ 
brahmacÈri-abhipatthanenÈ”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. JhÈnÈbhiÒÒasutta 

 152. SÈvatthiyaÑ viharati. AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Kassapopi 
bhikkhave yÈvade Èka~khati vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ 
ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ 
samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Kassapopi 
bhikkhave yÈvade Èka~khati vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca 
viharÈmi sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedemi, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi. Kassapopi bhikkhave yÈvade Èka~khati 
______________________________________________________________ 
 1. AbhibhavanÈ (SÊ) 2. BrahmacÈri-abhibhavanenÈti (SÊ) 
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pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena 
paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, 
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca 
pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. 
Kassapopi bhikkhave yÈvade Èka~khati sukhassa ca pahÈnÈ -pa- catutthaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ 
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
“ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi. Kassapopi 
bhikkhave yÈvade Èka~khati sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ -pa- 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharÈmi. Kassapopi bhikkhave yÈvade Èka~khati sabbaso 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi. 
Kassapopi bhikkhave yÈvade Èka~khati -pa- ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi. Kassapopi 
bhikkhave yÈvade Èka~khati -pa- nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
viharati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharÈmi. Kassapopi 
bhikkhave -pa- saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati. 
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 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi anekavihitaÑ iddhividhaÑ 
paccanubhomi, ekopi hutvÈ bahudhÈ homi, bahudhÈpi hutvÈ eko homi, 
ÈvibhÈvaÑ tirobhÈvaÑ tirokuÔÔaÑ tiropÈkÈraÑ tiropabbataÑ asajjamÈno 
gacchÈmi seyyathÈpi ÈkÈse, pathaviyÈpi ummujjanimujjaÑ karomi 
seyyathÈpi udake, udakepi abhijjamÈne gacchÈmi seyyathÈpi pathaviyaÑ, 
ÈkÈsepi palla~kena kamÈmi seyyathÈpi pakkhÊ sakuÓo, imepi candimas|riye 
evaÑmahiddhike evaÑmahÈnubhÈve pÈÓinÈ parimasÈmi parimajjÈmi, yÈva 
brahmalokÈpi kÈyena vasaÑ vattemi. Kassapopi bhikkhave yÈvade 
Èka~khati anekavihitaÑ iddhividhaÑ paccanubhoti -pa- yÈva brahmalokÈpi 
kÈyena vasaÑ vatteti. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi dibbÈya sotadhÈtuyÈ visuddhÈya 
atikkantamÈnusikÈya ubho sadde suÓÈmi dibbe ca mÈnuse ca ye d|re 
santike ca. Kassapopi bhikkhave yÈvade Èka~khati dibbÈya sotadhÈtuyÈ -pa- 
d|re santike ca. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ 
cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti 
pajÈnÈmi, vÊtarÈgaÑ vÈ cittaÑ “vÊtarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈmi, sadosaÑ vÈ 
cittaÑ -pa- vÊtadosaÑ vÈ cittaÑ. SamohaÑ vÈ cittaÑ. VÊtamohaÑ vÈ cittaÑ. 
SaÑkhittaÑ vÈ cittaÑ. VikkhittaÑ vÈ cittaÑ. MahaggataÑ vÈ cittaÑ. 
AmahaggataÑ vÈ cittaÑ. Sa-uttaraÑ vÈ cittaÑ. AnuttaraÑ vÈ cittaÑ. 
SamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. AsamÈhitaÑ vÈ cittaÑ. VimuttaÑ vÈ cittaÑ. 
AvimuttaÑ vÈ cittaÑ “avimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈmi. Kassapopi bhikkhave 
yÈvade Èka~khati parasattÈnaÑ parapuggalÈnaÑ cetasÈ ceto paricca 
pajÈnÈti, sarÈgaÑ vÈ cittaÑ “sarÈgaÑ cittan”ti pajÈnÈti -pa- avimuttaÑ vÈ 
cittaÑ “avimuttaÑ cittan”ti pajÈnÈti. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ 
anussarÈmi. SeyyathidaÑ, ekampi jÈtiÑ dvepi jÈtiyo tissopi jÈtiyo catassopi 
jÈtiyo paÒcapi jÈtiyo dasapi jÈtiyo vÊsampi jÈtiyo tiÑsampi jÈtiyo 
cattÈlÊsampi jÈtiyo paÒÒÈsampi jÈtiyo jÈtisatampi jÈtisahassampi 
jÈtisatasahassampi anekepi saÑvaÔÔakappe anekepi vivaÔÔakappe anekepi 
saÑvaÔÔavivaÔÔakappe “amutrÈsiÑ evaÑnÈmo evaÑgotto evaÑvaÓÓo 
evamÈhÈro evaÑsukhadukkhappaÔisaÑvedÊ 
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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 anussarÈmi. Kassapopi bhikkhave yÈvade 
Èka~khati anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. SeyyathidaÑ, ekampi 
jÈtiÑ -pa- iti sÈkÈraÑ sa-uddesaÑ anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussarati. 

 AhaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi “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 passÈmi cavamÈne upapajjamÈne hÊne paÓÊte 
suvaÓÓe dubbaÓÓe sugate duggate, yathÈkamm|page satte pajÈnÈmi. 
Kassapopi bhikkhave yÈvade Èka~khati dibbena cakkhunÈ visuddhena 
atikkantamÈnusakena satte passati cavamÈne -pa- yathÈkamm|page satte 
pajÈnÈti. 

 AhaÑ bhikkhave ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharÈmi. Kassapopi bhikkhave ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Upassayasutta 

 153. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkassapo 
SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ 
Œnando pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
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yenÈyasmÈ MahÈkassapo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈkassapaÑ etadavoca “ÈyÈma bhante Kassapa yena aÒÒataro 
bhikkhunupassayo tenupasa~kamissÈmÈ”ti. Gaccha tvaÑ Èvuso Œnanda 
bahukicco tvaÑ bahukaraÓÊyoti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ Œnando 
ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavoca “ÈyÈma bhante Kassapa yena 
aÒÒataro bhikkhunupassayo tenupasa~kamissÈmÈ”ti. Gaccha tvaÑ Èvuso 
Œnanda bahukicco tvaÑ bahukaraÓÊyoti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ Œnando 
ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavoca “ÈyÈma bhante Kassapa yena 
aÒÒataro bhikkhunupassayo tenupasa~kamissÈmÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya ÈyasmatÈ Œnandena pacchÈsamaÓena yena aÒÒataro 
bhikkhunupassayo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. 
Atha kho sambahulÈ bhikkhuniyo yenÈyasmÈ MahÈkassapo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho tÈ bhikkhuniyo ÈyasmÈ 
MahÈkassapo dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi 
sampahaÑsesi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo tÈ bhikkhuniyo dhammiyÈ 
kathÈya sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi. 

 Atha kho ThullatissÈ bhikkhunÊ anattamanÈ anattamanavÈcaÑ 
nicchÈresi “kiÑ pana ayyo MahÈkassapo ayyassa Œnandassa Vedehamunino 
sammukhÈ dhammaÑ bhÈsitabbaÑ maÒÒati. SeyyathÈpi nÈma s|civÈÓijako 
s|cikÈrassa santike s|ciÑ vikketabbaÑ maÒÒeyya. Evameva ayyo 
MahÈkassapo ayyassa Œnandassa Vedehamunino sammukhÈ dhammaÑ 
bhÈsitabbaÑ maÒÒatÊ”ti. 

 Assosi kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ThullatissÈya bhikkhuniyÈ imaÑ 
vÈcaÑ bhÈsamÈnÈya. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca “kiÑ nu kho Èvuso Œnanda ahaÑ s|civÈÓijako tvaÑ s|cikÈro, 
udÈhu ahaÑ s|cikÈro tvaÑ s|civÈÓijako”ti. 
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Khama bhante Kassapa, bÈlo mÈtugÈmoti. Œgameti tvaÑ Èvuso Œnanda, mÈ 
te saÑgho uttari upaparikkhi. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Œnanda, api nu tvaÑ Bhagavato sammukhÈ 
bhikkhusaÑghe upanÊto “ahaÑ bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi vivicceva 
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ 
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Œnandopi bhikkhave 
yÈvade Èka~khati vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ 
savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharatÊ”ti. 
No hetaÑ bhante. 

 AhaÑ kho Èvuso Bhagavato sammukhÈ bhikkhusaÑghe upanÊto “ahaÑ 
bhikkhave yÈvade Èka~khÈmi vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi. Kassapopi bhikkhave yÈvade Èka~khati vivicceva kÈmehi vivicca 
akusalehi dhammehi -pa- paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharatÊ”ti -pa-. 
(NavannaÑ anupubbavihÈrasamÈpattÊnaÑ paÒcannaÒca abhiÒÒÈnaÑ evaÑ 
vitthÈro veditabbo.) 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Œnanda, api nu tvaÑ Bhagavato sammukhÈ 
bhikkhusaÑghe upanÊto “ahaÑ bhikkhave ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharÈmi. Œnandopi bhikkhave ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharatÊ”ti. No hetaÑ bhante. 

 AhaÑ kho Èvuso Bhagavato sammukhÈ bhikkhusaÑghe upanÊto “ahaÑ 
bhikkhave ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharÈmi. Kassapopi 
bhikkhave ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. 

 SattaratanaÑ vÈ Èvuso nÈgaÑ aÉÉhaÔÔhamaratanaÑ vÈ tÈlapattikÈya 
chÈdetabbaÑ maÒÒeyya, yo me cha abhiÒÒÈ chÈdetabbaÑ maÒÒeyyÈti. 

 Cavittha ca pana ThullatissÈ bhikkhunÊ brahmacariyamhÈti.  . 
DasamaÑ. 
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11. CÊvarasutta 

 154. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkassapo RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Œnando 
DakkhiÓagirismiÑ cÈrikaÑ carati mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. 

 Tena kho pana samayena Èyasmato Œnandassa tiÑsamattÈ 
saddhivihÈrino bhikkh| sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyavattÈ bhavanti 
yebhuyyena kumÈrabh|tÈ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando DakkhiÓagirismiÑ 
yathÈbhirantaÑ cÈrikaÑ caritvÈ yena RÈjagahaÑ VeÄuvanaÑ 
KalandakanivÈpo yenÈyasmÈ MahÈkassapo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ ÈyasmÈ MahÈkassapo etadavoca “kati 
nu kho Èvuso Œnanda atthavase paÔicca BhagavatÈ kulesu tikabhojanaÑ 
paÒÒattan”ti. 

 Tayo kho bhante Kassapa atthavase paÔicca BhagavatÈ kulesu 
tikabhojanaÑ paÒÒattaÑ. Dumma~k|naÑ puggalÈnaÑ niggahÈya pesalÈnaÑ 
bhikkh|naÑ phÈsuvihÈrÈya, mÈ pÈpicchÈ pakkhaÑ nissÈya saÑghaÑ 
bhindeyyuÑ1, kulÈnuddayatÈya ca. Ime kho bhante Kassapa tayo atthavase 
paÔicca BhagavatÈ kulesu tikabhojanaÑ paÒÒattanti. 

 Atha kiÒcarahi tvaÑ Èvuso Œnanda imehi navehi bhikkh|hi indriyesu 
aguttadvÈrehi bhojane amattaÒÒ|hi jÈgariyaÑ ananuyuttehi saddhiÑ 
cÈrikaÑ carasi, sassaghÈtaÑ maÒÒe carasi, kul|paghÈtaÑ maÒÒe carasi, 
olujjati2 kho te Èvuso Œnanda parisÈ, palujjanti kho te Èvuso navappÈyÈ. Na 
vÈyaÑ kumÈrako mattamaÒÒÈsÊti. 

 Api me bhante Kassapa sirasmiÑ palitÈni jÈtÈni, atha ca pana mayaÑ 
ajjÈpi Èyasmato MahÈkassapassa kumÈrakavÈdÈ na muccÈmÈti. TathÈ hi 
pana tvaÑ Èvuso Œnanda imehi navehi bhikkh|hi indriyesu aguttadvÈrehi 
bhojane amattaÒÒ|hi jÈgariyaÑ ananuyuttehi saddhiÑ cÈrikaÑ carasi, 
sassaghÈtaÑ maÒÒe carasi, kul|paghÈtaÑ maÒÒe carasi, 
______________________________________________________________ 
 1. Vi 4 SaÑghabhedakakkhandhake VajirabuddhiyaÑ aÒÒathÈ sambandho dassito. 
 2. Ullujjati (SÊ, AÔÔhakathÈsu ca) 
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olujjati kho te Èvuso Œnanda parisÈ, palujjanti kho te Èvuso1 navappÈyÈ, na 
vÈyaÑ kumÈrako mattamaÒÒÈsÊti. 

 Assosi kho ThullanandÈ bhikkhunÊ “ayyena kira MahÈkassapena ayyo 
Œnando Vedehamuni kumÈrakavÈdena apasÈdito”ti. 

 Atha kho ThullanandÈ bhikkhunÊ anattamanÈ anattamanavÈcaÑ 
nicchÈresi “kiÑ pana ayyo MahÈkassapo aÒÒatitthiyapubbo samÈno ayyaÑ 
ŒnandaÑ vedehimuniÑ kumÈrakavÈdena apasÈdetabbaÑ maÒÒatÊ”ti. Assosi 
kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ThullanandÈya bhikkhuniyÈ imaÑ vÈcaÑ 
bhÈsamÈnÈya. 

 Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca–
tagghÈvuso Œnanda ThullanandÈya bhikkhuniyÈ sahasÈ appaÔisa~khÈ vÈcÈ 
bhÈsitÈ, yatvÈhaÑ Èvuso kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajito, nÈbhijÈnÈmi aÒÒaÑ SatthÈraÑ uddisitÈ2 
aÒÒatra tena BhagavatÈ ArahatÈ SammÈsambuddhena. Pubbe me Èvuso 
agÈrikabh|tassa sato etadahosi “sambÈdho gharÈvÈso rajÈpatho3 abbhokÈso 
pabbajjÈ. NayidaÑ sukaraÑ agÈraÑ ajjhÈvasatÈ ekantaparipuÓÓaÑ 
ekantaparisuddhaÑ sa~khalikhitaÑ brahmacariyaÑ carituÑ, yaÑn|nÈhaÑ 
kesamassuÑ ohÈretvÈ kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajeyyan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena paÔapilotikÈnaÑ 
sa~ghÈÔiÑ kÈretvÈ4 ye loke arahanto, te uddissa kesamassuÑ ohÈretvÈ 
kÈsÈyÈni vatthÈni acchÈdetvÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajiÑ. 

 So evaÑ pabbajito samÈno addhÈnamaggappaÔipanno addasaÑ 
BhagavantaÑ antarÈ ca RÈjagahaÑ antarÈ ca NÈÄandaÑ bahuputte cetiye 
nisinnaÑ, disvÈna me etadahosi “SatthÈraÒca vatÈhaÑ passeyyaÑ 
Bhagavantameva passeyyaÑ, SugataÒca vatÈhaÑ passeyyaÑ 
Bhagavantameva passeyyaÑ, SammÈsambuddhaÒca vatÈhaÑ passeyyaÑ 
Bhagavantameva passeyyan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso tattheva Bhagavato 
pÈdesu sirasÈ nipatitvÈ BhagavantaÑ etadavocaÑ “SatthÈ me bhante 
BhagavÈ, sÈvakohamasmi, SatthÈ me bhante BhagavÈ, 
______________________________________________________________ 
 1. Palujjati kho te Èvuso Œnanda parisÈ (Ka-SÊ) 2. UddisituÑ (SÊ, I, Ka) 
 3. Rajopatho (SÊ) 4. KaritvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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sÈvakohamasmÊ”ti. EvaÑ vutte maÑ Èvuso BhagavÈ etadavoca “yo kho 
Kassapa evaÑ sabbacetasÈ samannÈgataÑ sÈvakaÑ ajÈnaÒÒeva vadeyya 
‘jÈnÈmÊ’ti, apassaÒÒeva vadeyya ‘passÈmÊ’ti, muddhÈpi tassa vipateyya. 
AhaÑ kho pana Kassapa jÈnaÒÒeva vadÈmi ‘jÈnÈmÊ’ti, passaÒÒeva vadÈmi 
‘passÈmÊ’ti”. 

 TasmÈtiha te Kassapa evaÑ sikkhitabbaÑ “tibbaÑ me hirottappaÑ, 
paccupaÔÔhitaÑ bhavissati theresu navesu majjhimes|”ti, evaÑ hi te Kassapa 
sikkhitabbaÑ. 

 TasmÈtiha te Kassapa evaÑ sikkhitabbaÑ “yaÑ kiÒci dhammaÑ 
suÓissÈmi kusal|pasaÑhitaÑ, sabbaÑ taÑ aÔÔhiÑ katvÈ manasi karitvÈ 
sabbacetasÈ samannÈharitvÈ ohitasoto dhammaÑ suÓissÈmÊ”ti, evaÑ hi te 
Kassapa sikkhitabbaÑ. 

 TasmÈtiha te Kassapa evaÑ sikkhitabbaÑ “sÈtasahagatÈ ca me 
kÈyagatÈsati na vijahissatÊ”ti, evaÑ hi te Kassapa sikkhitabbanti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iminÈ ovÈdena ovaditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
pakkÈmi, sattÈhameva khvÈhaÑ Èvuso saraÓo1 raÔÔhapiÓÉaÑ bhuÒjiÑ 
aÔÔhamiyÈ aÒÒÈ udapÈdi. 

 Atha kho Èvuso BhagavÈ maggÈ okkamma yena aÒÒataraÑ 
rukkham|laÑ tenupasa~kami, atha khvÈhaÑ Èvuso paÔapilotikÈnaÑ 
sa~ghÈÔiÑ catugguÓaÑ paÒÒÈpetvÈ BhagavantaÑ etadavocaÑ “idha bhante 
BhagavÈ nisÊdatu, yaÑ mamassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. NisÊdi kho 
Èvuso BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja kho maÑ Èvuso BhagavÈ etadavoca 
“mudukÈ kho tyÈyaÑ Kassapa paÔapilotikÈnaÑ sa~ghÈÔÊ”ti. PaÔiggaÓhÈtu me 
bhante BhagavÈ paÔapilotikÈnaÑ sa~ghÈÔiÑ anukampaÑ upÈdÈyÈti. 
DhÈressasi pana me tvaÑ Kassapa sÈÓÈni paÑsuk|lÈni nibbasanÈnÊti. 
DhÈressÈmahaÑ bhante Bhagavato sÈÓÈni paÑsuk|lÈni nibbasanÈnÊti. So 
khvÈhaÑ Èvuso paÔapilotikÈnaÑ sa~ghÈÔiÑ Bhagavato pÈdÈsiÑ, ahaÑ pana 
Bhagavato sÈÓÈni paÑsuk|lÈni nibbasanÈni paÔipajjiÑ. 

 YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ vadamÈno vadeyya “Bhagavato putto oraso 
mukhato jÈto dhammajo dhammanimmito dhammadÈyÈdo, 
______________________________________________________________ 
 1. SÈÓo (SÊ) 
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paÔiggahitÈni1 sÈÓÈni paÑsuk|lÈni nibbasanÈnÊ”ti. MamaÑ taÑ sammÈ 
vadamÈno vadeyya “Bhagavato putto oraso mukhato jÈto dhammajo 
dhammanimmito dhammadÈyÈdo, paÔiggahitÈni sÈÓÈni paÑsuk|lÈni 
nibbasanÈnÊ”ti. 

 AhaÑ kho Èvuso yÈvade Èka~khÈmi vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharÈmi, ahaÑ kho Èvuso yÈvade Èka~khÈmi -pa-. (NavannaÑ 
anupubbavihÈrasamÈpattÊnaÑ paÒcannaÒca abhiÒÒÈnaÑ evaÑ vitthÈro 
veditabbo.) 

 AhaÑ kho Èvuso ÈsavÈnaÑ khayÈ anÈsavaÑ cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharÈmi, sattaratanaÑ vÈ Èvuso nÈgaÑ aÉÉhaÔÔhamaratanaÑ vÈ 
tÈlapattikÈya chÈdetabbaÑ maÒÒeyya, yo me cha abhiÒÒÈ chÈdetabbaÑ 
maÒÒeyyÈti. 

 Cavittha ca pana ThullanandÈ bhikkhunÊ brahmacariyamhÈti.  . 
EkÈdasamaÑ. 
 

12. ParaÑmaraÓasutta 

 155. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca MahÈkassapo ÈyasmÈ ca SÈriputto 
BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈkassapo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkassapena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkassapaÑ etadavoca “kiÑ 
nu kho Èvuso Kassapa hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. AbyÈkataÑ kho 
etaÑ Èvuso BhagavatÈ “hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ panÈvuso na 
hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho Èvuso abyÈkataÑ BhagavatÈ “na 
hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ nu kho Èvuso hoti ca na ca hoti 
TathÈgato paraÑ maraÓÈti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Èvuso BhagavatÈ “hoti ca 
na ca hoti TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ panÈvuso neva hoti na na hoti 
TathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho Èvuso abyÈkataÑ BhagavatÈ “neva 
hoti na na hoti 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔiggahetÈ (SÊ) 
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TathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KasmÈ cetaÑ Èvuso abyÈkataÑ BhagavatÈti. Na 
hetaÑ Èvuso atthasaÑhitaÑ nÈdibrahmacariyakaÑ na nibbidÈya na virÈgÈya 
na nirodhÈya na upasamÈya na abhiÒÒÈya na sambodhÈya na nibbÈnÈya 
saÑvattati, tasmÈ taÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 Atha kiÒcarahÈvuso byÈkataÑ BhagavatÈti. “IdaÑ dukkhan”ti kho 
Èvuso byÈkataÑ BhagavatÈ, “ayaÑ dukkhasamudayo”ti byÈkataÑ 
BhagavatÈ, “ayaÑ dukkhanirodho”ti byÈkataÑ BhagavatÈ, “ayaÑ 
dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti byÈkataÑ BhagavatÈti. KasmÈ cetaÑ 
Èvuso byÈkataÑ BhagavatÈti. EtaÑ hi Èvuso atthasaÑhitaÑ etaÑ 
ÈdibrahmacariyakaÑ etaÑ nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya upasamÈya 
abhiÒÒÈya sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati, tasmÈ taÑ byÈkataÑ 
BhagavatÈti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

13. Saddhammappatir|pakasutta  

 156. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkassapo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ MahÈkassapo 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena pubbe 
appatarÈni ceva sikkhÈpadÈni ahesuÑ, bahutarÈ ca bhikkh| aÒÒÈya 
saÓÔhahiÑsu. Ko pana bhante hetu ko paccayo, yenetarahi bahutarÈni ceva 
sikkhÈpadÈni appatarÈ ca bhikkh| aÒÒÈya saÓÔhahantÊ”ti. EvaÒcetaÑ 
Kassapa hoti sattesu hÈyamÈnesu saddhamme antaradhÈyamÈne bahutarÈni 
ceva sikkhÈpadÈni honti, appatarÈ ca bhikkh| aÒÒÈya saÓÔhahanti. Na tÈva 
Kassapa saddhammassa antaradhÈnaÑ hoti, yÈva na 
saddhammappatir|pakaÑ loke uppajjati. Yato ca kho Kassapa 
saddhammappatir|pakaÑ loke uppajjati, atha saddhammassa antaradhÈnaÑ 
hoti. 

 SeyyathÈpi Kassapa na tÈva jÈtar|passa antaradhÈnaÑ hoti, yÈva na 
jÈtar|pappatir|pakaÑ loke uppajjati. Yato ca kho Kassapa 
jÈtar|pappatir|pakaÑ loke uppajjati, atha jÈtar|passa antaradhÈnaÑ hoti. 
Evameva kho Kassapa na tÈva saddhammassa antaradhÈnaÑ hoti, 
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yÈva na saddhammappatir|pakaÑ loke uppajjati. Yato ca kho Kassapa 
saddhammappatir|pakaÑ loke uppajjati, atha saddhammassa antaradhÈnaÑ 
hoti. 

 Na kho Kassapa pathavÊdhÈtu saddhammaÑ antaradhÈpeti, na ÈpodhÈtu 
saddhammaÑ antaradhÈpeti, na tejodhÈtu saddhammaÑ antaradhÈpeti, na 
vÈyodhÈtu saddhammaÑ antaradhÈpeti, atha kho idheva te uppajjanti 
moghapurisÈ, ye imaÑ saddhammaÑ antaradhÈpenti. SeyyathÈpi Kassapa 
nÈvÈ Èdikeneva opilavati, na kho Kassapa evaÑ saddhammassa 
antaradhÈnaÑ hoti. 

 PaÒca khome Kassapa okkamaniyÈ dhammÈ saddhammassa sammosÈya 
antaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca, idha Kassapa bhikkh| 
bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo Satthari agÈravÈ viharanti appatissÈ, 
dhamme agÈravÈ viharanti appatissÈ, saÑghe agÈravÈ viharanti appatissÈ, 
sikkhÈya agÈravÈ viharanti appatissÈ, samÈdhismiÑ agÈravÈ viharanti 
appatissÈ. Ime kho Kassapa paÒca okkamaniyÈ dhammÈ saddhammassa 
sammosÈya antaradhÈnÈya saÑvattanti. 

 PaÒca khome Kassapa dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ asammosÈya 
anantaradhÈnÈya saÑvattanti. Katame paÒca, idha Kassapa bhikkh| 
bhikkhuniyo upÈsakÈ upÈsikÈyo Satthari sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, 
dhamme sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, saÑghe sagÈravÈ viharanti 
sappatissÈ, sikkhÈya sagÈravÈ viharanti sappatissÈ, samÈdhismiÑ sagÈravÈ 
viharanti sappatissÈ. Ime kho Kassapa paÒca dhammÈ saddhammassa ÔhitiyÈ 
asammosÈya anantaradhÈnÈya saÑvattantÊti.  . TerasamaÑ. 
 

 

KassapasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SantuÔÔhaÒca AnottappÊ, Cand|pamaÑ Kul|pakaÑ. 
   JiÓÓaÑ tayo ca OvÈdÈ, JhÈnÈbhiÒÒÈ UpassayaÑ. 
   CÊvaraÑ ParaÑmaraÓaÑ, Saddhammappatir|pakanti.

 



   

6. LÈbhasakkÈrasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. DÈruÓasutta 

 157. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

  DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko kaÔuko pharuso antarÈyiko 
anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ 
sikkhitabbaÑ “uppannaÑ lÈbhasakkÈrasilokaÑ pajahissÈma, na ca no 
uppanno lÈbhasakkÈrasiloko cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. EvaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. BaÄisasutta 

 158. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko 
kaÔuko pharuso antarÈyiko anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. 
SeyyathÈpi bhikkhave bÈÄisiko ÈmisagataÑ baÄisaÑ gambhÊre udakarahade 
pakkhipeyya, tamenaÑ aÒÒataro Èmisacakkhu maccho gileyya. EvaÑ hi so 
bhikkhave maccho gilabaÄiso bÈÄisikassa anayaÑ Èpanno byasanaÑ Èpanno 
yathÈkÈmakaraÓÊyo bÈÄisikassa. 

 “BÈÄisiko”ti kho bhikkhave mÈrassetaÑ pÈpimato adhivacanaÑ. 
“BaÄisan”ti kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasilokassetaÑ adhivacanaÑ. Yo hi 
koci bhikkhave bhikkhu uppannaÑ lÈbhasakkÈrasilokaÑ assÈdeti nikÈmeti. 
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu gilabaÄiso mÈrassa anayaÑ Èpanno 
byasanaÑ Èpanno yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato. EvaÑ dÈruÓo kho 
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bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko kaÔuko pharuso antarÈyiko anuttarassa 
yogakkhemassa adhigamÈya. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ 
“uppannaÑ lÈbhasakkÈrasilokaÑ pajahissÈma, na ca no uppanno 
lÈbhasakkÈrasiloko cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbanti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Kummasutta 

 159. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. Bh|tapubbaÑ bhikkhave aÒÒatarasmiÑ udakarahade 
mahÈkummakulaÑ ciranivÈsi ahosi. Atha kho bhikkhave aÒÒataro kummo 
aÒÒataraÑ kummaÑ etadavoca “mÈ kho tvaÑ tÈta kumma etaÑ padesaÑ 
agamÈsÊ”ti. AgamÈsi kho bhikkhave so kummo taÑ padesaÑ, tamenaÑ 
luddo papatÈya vijjhi. Atha kho bhikkhave so kummo yena so kummo 
tenupasa~kami. AddasÈ kho bhikkhave so kummo taÑ kummaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna taÑ kummaÑ etadavoca “kacci tvaÑ tÈta kumma na 
taÑ padesaÑ agamÈsÊ”ti. AgamÈsiÑ khvÈhaÑ tÈta kumma taÑ padesanti. 
Kacci panÈsi tÈta kumma akkhato anupahatoti. Akkhato khomhi tÈta kumma 
anupahato, atthi ca me idaÑ suttakaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhanti. 
Tagghasi tÈta kumma khato taggha upahato, etena hi te tÈta kumma 
suttakena pitaro ca pitÈmahÈ ca anayaÑ ÈpannÈ byÈsanaÑ ÈpannÈ, gaccha 
dÈni tvaÑ tÈta kumma, na dÈni tvaÑ amhÈkanti. 

 “Luddo”ti kho bhikkhave mÈrassetaÑ pÈpimato adhivacanaÑ. 
“PapatÈ”ti kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasilokassetaÑ adhivacanaÑ. 
“Suttakan”ti kho bhikkhave nandÊrÈgassetaÑ adhivacanaÑ. Yo hi koci 
bhikkhave bhikkhu uppannaÑ lÈbhasakkÈrasilokaÑ assÈdeti nikÈmeti. 
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu giddho papatÈya1 anayaÑ Èpanno 
byasanaÑ Èpanno yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . 
TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Bhikkhu papatÈya (SyÈ, KaÑ), bhikkhu viddho papatÈya (?)
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4. DÊghalomikasutta 

 160. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. SeyyathÈpi bhikkhave dÊghalomikÈ eÄakÈ kaÓÔakagahanaÑ 
paviseyya. SÈ tatra tatra sajjeyya, tatra tatra gayheyya1, tatra tatra bajjheyya, 
tatra tatra anayabyasanaÑ Èpajjeyya. Evameva kho bhikkhave idhekacco 
bhikkhu lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|to pariyÈdiÓÓacitto 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
piÓÉÈya pavisati. So tatra tatra sajjati, tatra tatra gayhati, tatra tatra bajjhati, 
tatra tatra anayabyasanaÑ Èpajjati. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave 
lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. MÊÄhakasutta 

 161. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. SeyyathÈpi bhikkhave mÊÄhakÈ g|thÈdÊ g|thap|rÈ puÓÓÈ 
g|thassa, purato cassa mahÈg|thapuÒjo, sÈ tena aÒÒÈ mÊÄhakÈ atimaÒÒeyya 
“ahamhi g|thÈdÊ g|thap|rÈ puÓÓÈ g|thassa, purato ca myÈyaÑ 
mahÈg|thapuÒjo”ti. Evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|to pariyÈdiÓÓacitto pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati. So 
tattha bhuttÈvÊ ca hoti yÈvadattho, nimantito ca svÈtanÈya, piÓÉapÈto cassa 
p|ro, so ÈrÈmaÑ gantvÈ bhikkhugaÓassa majjhe vikatthati “bhuttÈvÊ camhi 
yÈvadattho, nimantito camhi svÈtanÈya, piÓÉapÈto ca myÈyaÑ p|ro, lÈbhÊ 
camhi cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnaÑ, ime 
panaÒÒe bhikkh| appapuÒÒÈ appesakkhÈ na lÈbhino 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti. So tena 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|to pariyÈdiÓÓacitto aÒÒe pesale bhikkh| 
atimaÒÒati, taÑ hi tassa bhikkhave moghapurisassa hoti dÊgharattaÑ ahitÈya 
dukkhÈya. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . PaÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Gaccheyya (SÊ), gaÓheyya (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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6. Asanisutta 

 162. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya.1 KaÑ bhikkhave asanivicakkaÑ Ègacchatu1, sekhaÑ2 
appattamÈnasaÑ lÈbhasakkÈrasiloko anupÈpuÓÈtu3. 

 “Asanivicakkan”ti kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasilokassetaÑ 
adhivacanaÑ. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ 
hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Diddhasutta 

 163. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. KaÑ bhikkhave diddhagatena visallena sallena4 vijjhatu, 
sekhaÑ5 appattamÈnasaÑ lÈbhasakkÈrasiloko anupÈpuÓÈtu3. 

 “Sallan”ti kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasilokassetaÑ adhivacanaÑ. EvaÑ 
dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbanti.  . SattamaÑ. 
 

8. Si~gÈlasutta 

 164. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. Assuttha no tumhe bhikkhave rattiyÈ 
______________________________________________________________ 
 1-1. Upari tatiyavagge tatiyacatutthasuttesu “mÈ ca kho tvaÑ tÈta sekhaÑ ... 

anupÈpuÓÈt|”ti ÈgataÑ. Tena nayena idhÈpi attho gahetabbo. Ettha hi 
kiÑsaddena paÔikkhepatthopi sakkÈ ÒÈtuÑ, yathÈ “sayaÑ abhiÒÒÈya 
kamuddiseyyan”ti. TasmÈ kaÑ ... Ègacchat|ti ettha kamapi ... mÈ Ègacchat|ti ca, 
kaÑ sekhaÑ ... anupÈpuÓÈt|ti ettha kamapi sekhaÑ ... mÈ pÈpuÓÈt|ti ca attho 
veditabbo. AÔÔhakathÈÔÊkÈsu ca ayamevattho ÒÈpito. 

 2. AsanivicakkaÑ, taÑ sekhaÑ (I, Ka), asanivicakkaÑ, sekhaÑ (SyÈ, KaÑ), 
 asanivicakkaÑ Ègacchatu, kaÑ sekhaÑ (?) 
 3. AnupÈpuÓÈti (I, Ka) 
 4. DiÔÔhigatena visallena (Ka-SÊ), diÔÔhigatena sallena (SyÈ, KaÑ), diÔÔhigatena 
 visallena sallena (Ka), diÔÔhagatena visallena sallena (I) 
 5. Vijjhatu, taÑ sekhaÑ (SÊ), vijjhati, taÑ sekhaÑ (I, Ka) 
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pacc|sasamayaÑ jarasi~gÈlassa1 vassamÈnassÈti. EvaÑ bhante. Eso kho 
bhikkhave jarasi~gÈlo ukkaÓÉakena2 nÈma rogajÈtena phuÔÔho neva bilagato 
ramati, na rukkham|lagato ramati, na ajjhokÈsagato ramati. Yena yena 
gacchati, yattha yattha tiÔÔhati, yattha yattha nisÊdati, yattha yattha nipajjati, 
tattha tattha anayabyasanaÑ Èpajjati. Evameva kho bhikkhave idhekacco 
bhikkhu lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|to pariyÈdiÓÓacitto neva 
suÒÒÈgÈragato ramati, na rukkham|lagato ramati, na ajjhokÈsagato ramati. 
Yena yena gacchati, yattha yattha tiÔÔhati, yattha yattha nisÊdati, yattha 
yattha nipajjati, tattha tattha anayabyasanaÑ Èpajjati. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. Verambhasutta 

 165. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. Upari bhikkhave ÈkÈse verambhÈ3 nÈma vÈtÈ vÈyanti. Tattha 
yo pakkhÊ gacchati, tamenaÑ verambhÈ vÈtÈ khipanti, tassa 
verambhavÈtakkhittassa aÒÒeneva pÈdÈ gacchanti, aÒÒena pakkhÈ gacchanti, 
aÒÒena sÊsaÑ gacchati, aÒÒena kÈyo gacchati. Evameva kho bhikkhave 
idhekacco bhikkhu lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|to pariyÈdiÓÓacitto 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
piÓÉÈya pavisati, arakkhiteneva kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya arakkhitena 
cittena anupaÔÔhitÈya satiyÈ asaÑvutehi indriyehi, so tattha passati 
mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ. Tassa mÈtugÈmaÑ disvÈ 
dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti, so 
rÈgÈnuddhaÑsitena cittena sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. Tassa aÒÒe 
cÊvaraÑ haranti, aÒÒe pattaÑ haranti, aÒÒe nisÊdanaÑ haranti, aÒÒe 
s|cigharaÑ haranti verambhavÈtakkhittasseva sakuÓassa. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . 
NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Si~gÈlassa (Ka), jarasigÈlassa (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 2. UkkaÓÔakena (SÊ), ukkaÓÓakena (SyÈ, KaÑ, I) 3. VerambÈ (SÊ, I) 

 



 6. LÈbhasakkÈrasaÑyutta 429 

10. SagÈthakasutta 

 166. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ passÈmi sakkÈrena 
abhibh|taÑ pariyÈdiÓÓacittaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ. Idha panÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ 
puggalaÑ passÈmi asakkÈrena abhibh|taÑ pariyÈdiÓÓacittaÑ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ. Idha 
panÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ passÈmi sakkÈrena ca asakkÈrena ca 
tadubhayena abhibh|taÑ pariyÈdiÓÓacittaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapannaÑ. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “Yassa sakkariyamÈnassa, asakkÈrena c|bhayaÑ. 
   SamÈdhi na vikampati, appamÈÓavihÈrino1. 

   TaÑ jhÈyinaÑ sÈtatikaÑ, sukhumaÑdiÔÔhivipassakaÑ. 
   UpÈdÈnakkhayÈrÈmaÑ, Èhu sappuriso itÊ”ti. 
 

DasamaÑ. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   DÈruÓo BaÄisaÑ KummaÑ, DÊghalomi ca MÊÄhakaÑ. 
   Asani DiddhaÑ Si~gÈlaÑ, Verambhena SagÈthakanti. 
______________________________________________________________ 
 1. AppamÈdavihÈrino (I, Ka) appamÈÓoti hettha phalasamÈdhi, na sati. 
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2. Dutiyavagga 
 

1. SuvaÓÓapÈtisutta 

 167. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
adhigamÈya. IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto 
paricca pajÈnÈmi “na cÈyamÈyasmÈ suvaÓÓapÈtiyÈpi r|piyacuÓÓaparip|rÈya 
hetu sampajÈnamusÈ bhÈseyyÈ”ti, tamenaÑ passÈmi aparena samayena 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|taÑ pariyÈdiÓÓacittaÑ sampajÈnamusÈ 
bhÈsantaÑ. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. R|piyapÈtisutta 

 168. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. 
IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi 
“na cÈyamÈyasmÈ r|piyapÈtiyÈpi suvaÓÓacuÓÓaparip|rÈya hetu 
sampajÈnamusÈ bhÈseyyÈ”ti, tamenaÑ passÈmi aparena samayena 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|taÑ pariyÈdiÓÓacittaÑ, sampajÈnamusÈ 
bhÈsantaÑ. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . DutiyaÑ. 
 

3-10. SuvaÓÓanikkhasuttÈdi-aÔÔhaka 

 169. SÈvatthiyaÑ viharati. IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ 
cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi “na cÈyamÈyasmÈ suvaÓÓanikkhassÈpi hetu 
-pa- suvaÓÓanikkhasatassÈpi hetu. Si~gÊnikkhassÈpi hetu. 
Si~gÊnikkhasatassÈpi hetu. PathaviyÈpi jÈtar|paparip|rÈya hetu. 
ŒmisakiÒcikkhahetupi. JÊvitahetupi. JanapadakalyÈÓiyÈpi hetu 
sampajÈnamusÈ bhÈseyyÈ”ti, tamenaÑ passÈmi aparena samayena 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|taÑ pariyÈdiÓÓacittaÑ sampajÈnamusÈ 
bhÈsantaÑ. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . DasamaÑ. 
 

Dutiyo vaggo. 
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TassuddÈnaÑ 

   Dve PÈti dve SuvaÓÓÈ ca, Si~gÊhi apare duve. 
   PathavÊ KiÒcikkhajÊvitaÑ, JanapadakalyÈÓiyÈ dasÈti. 

_____ 
 

3. Tatiyavagga 
 

1. MÈtugÈmasutta 

 170. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. 
Na tassa bhikkhave mÈtugÈmo eko ekassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, yassa 
lÈbhasakkÈrasiloko cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave 
lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. KalyÈÓÊsutta 

 171. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. 
Na tassa bhikkhave janapadakalyÈÓÊ ekÈ ekassa cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, 
yassa lÈbhasakkÈrasiloko cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. Ekaputtakasutta 

 172. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. 
SaddhÈ bhikkhave upÈsikÈ ekaputtakaÑ piyaÑ manÈpaÑ evaÑ sammÈ 
ÈyÈcamÈnÈ ÈyÈceyya “tÈdiso tÈta bhavÈhi, yÈdiso Citto ca gahapati Hatthako 
ca ŒÄavako”ti. EsÈ bhikkhave tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvakÈnaÑ 
upÈsakÈnaÑ, yadidaÑ Citto ca gahapati Hatthako ca ŒÄavako. Sace kho 
tvaÑ tÈta agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajasi, tÈdiso tÈta bhavÈhi, yÈdisÈ 
SÈriputtamoggallÈnÈti. EsÈ bhikkhave tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvakÈnaÑ 
bhikkh|naÑ, yadidaÑ 
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SÈriputtamoggallÈnÈ. MÈ ca kho tvaÑ tÈta sekhaÑ appattamÈnasaÑ 
lÈbhasakkÈrasiloko anupÈpuÓÈt|ti. TaÒce bhikkhave bhikkhuÑ sekhaÑ 
appattamÈnasaÑ lÈbhasakkÈrasiloko anupÈpuÓÈti, so tassa hoti antarÈyÈya. 
EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. EkadhÊtusutta 

 173. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. 
SaddhÈ bhikkhave upÈsikÈ ekaÑ dhÊtaraÑ piyaÑ manÈpaÑ evaÑ sammÈ 
ÈyÈcamÈnÈ ÈyÈceyya “tÈdisÈ ayye bhavÈhi, yÈdisÈ KhujjuttarÈ ca upÈsikÈ 
VeÄukaÓÉakiyÈ1 ca NandamÈtÈ”ti. EsÈ bhikkhave tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama 
sÈvikÈnaÑ upÈsikÈnaÑ, yadidaÑ KhujjuttarÈ ca upÈsikÈ VeÄukaÓÉakiyÈ ca 
NandamÈtÈ. Sace kho tvaÑ ayye agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajasi, tÈdisÈ 
ayye bhavÈhi, yÈdisÈ KhemÈ ca bhikkhunÊ UppalavaÓÓÈ cÈti. EsÈ bhikkhave 
tulÈ etaÑ pamÈÓaÑ mama sÈvikÈnaÑ bhikkhunÊnaÑ, yadidaÑ KhemÈ ca 
bhikkhunÊ UppalavaÓÓÈ ca. MÈ ca kho tvaÑ ayye sekhaÑ appattamÈnasaÑ 
lÈbhasakkÈrasiloko anupÈpuÓÈt|ti. TaÒce bhikkhave bhikkhuniÑ sekhaÑ 
appattamÈnasaÑ lÈbhasakkÈrasiloko anupÈpuÓÈti, so tassÈ hoti antarÈyÈya. 
EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SamaÓabrÈhmaÓasutta 

 174. SÈvatthiyaÑ viharati. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
vÈ lÈbhasakkÈrasilokassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti. Na me te bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu vÈ 
samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca pana te ÈyasmantÈ 
sÈmaÒÒatthaÑ vÈ brahmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharanti. Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ lÈbhasakkÈrasilokassa assÈdaÒca 
______________________________________________________________ 
 1. VeÄukaÓÉakÊ (SÊ, Chakka~guttarepi) 
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ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te ca kho me bhikkhave 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu ca 
brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 175. SÈvatthiyaÑ viharati. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
vÈ lÈbhasakkÈrasilokassa samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yÈthÈbh|taÑ nappajÈnanti -pa- pajÈnanti -pa- 
sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. TatiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 176. SÈvatthiyaÑ viharati. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
vÈ lÈbhasakkÈrasilokaÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnanti, 
lÈbhasakkÈrasilokasamudayaÑ nappajÈnanti, lÈbhasakkÈrasilokanirodhaÑ 
nappajÈnanti, lÈbhasakkÈrasilokanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti 
-pa- pajÈnanti -pa- sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Chavisutta 

 177. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko, 
lÈbhasakkÈrasiloko bhikkhave chaviÑ chindati, chaviÑ chetvÈ cammaÑ 
chindati, cammaÑ chetvÈ maÑsaÑ chindati, maÑsaÑ chetvÈ nhÈruÑ 
chindati, nhÈruÑ chetvÈ aÔÔhiÑ chindati, aÔÔhiÑ chetvÈ aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca 
tiÔÔhati. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Rajjusutta 

 178. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko, 
lÈbhasakkÈrasiloko bhikkhave chaviÑ chindati, chaviÑ chetvÈ cammaÑ 
chindati, cammaÑ chetvÈ maÑsaÑ chindati, maÑsaÑ chetvÈ nhÈruÑ 
chindati, nhÈruÑ chetvÈ aÔÔhiÑ chindati, aÔÔhiÑ chetvÈ aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca 
tiÔÔhati. 
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 SeyyathÈpi bhikkhave balavÈ puriso daÄhÈya vÈÄarajjuyÈ ja~ghaÑ 
veÔhetvÈ ghaÑseyya. SÈ chaviÑ chindeyya, chaviÑ chetvÈ cammaÑ 
chindeyya, cammaÑ chetvÈ maÑsaÑ chindeyya, maÑsaÑ chetvÈ nhÈruÑ 
chindeyya, nhÈruÑ chetvÈ aÔÔhiÑ chindeyya, aÔÔhiÑ chetvÈ aÔÔhimiÒjaÑ 
Èhacca tiÔÔheyya. Evameva kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko chaviÑ 
chindati, chaviÑ chetvÈ cammaÑ chindati, cammaÑ chetvÈ maÑsaÑ 
chindati, maÑsaÑ chetvÈ nhÈruÑ chindati, nhÈruÑ chetvÈ aÔÔhiÑ chindati, 
aÔÔhiÑ chetvÈ aÔÔhimiÒjaÑ Èhacca tiÔÔhati. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave 
lÈbhasakkÈrasiloko -pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . NavamaÑ. 
 

10. Bhikkhusutta 

 179. SÈvatthiyaÑ viharati. Yopi so bhikkhave bhikkhu arahaÑ 
khÊÓÈsavo, tassapÈhaÑ lÈbhasakkÈrasiloko antarÈyÈya vadÈmÊti. EvaÑ vutte 
ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “kissa pana bhante khÊÓÈsavassa 
bhikkhuno lÈbhasakkÈrasiloko antarÈyÈyÈ”ti. YÈ hissa sÈ Œnanda akuppÈ 
cetovimutti, nÈhaÑ tassÈ lÈbhasakkÈrasilokaÑ antarÈyÈya vadÈmi. Ye ca 
khvassa Œnanda appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈ adhigatÈ, tesÈhamassa lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
antarÈyÈya vadÈmi. EvaÑ dÈruÓo kho Œnanda lÈbhasakkÈrasiloko kaÔuko 
pharuso antarÈyiko anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. 
TasmÈtihÈnanda evaÑ sikkhitabbaÑ “uppannaÑ lÈbhasakkÈrasilokaÑ 
pajahissÈma, na ca no uppanno lÈbhasakkÈrasiloko CittaÑ pariyÈdÈya 
ÔhassatÊ”ti. EvaÑ hi vo Œnanda sikkhitabbanti.  . DasamaÑ. 
 

Tatiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MÈtugÈmo ca KalyÈÓÊ, Putto ca EkadhÊtu ca. 
   SamaÓabrÈhmaÓÈ tÊÓi, Chavi Rajju ca BhikkhunÈti. 
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4. Catutthavagga 
 

1. Bhindisutta 

 180. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko, 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|to pariyÈdiÓÓacitto bhikkhave Devadatto 
saÑghaÑ bhindi. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- 
sikkhitabbanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Kusalam|lasutta 

 181. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko, 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|tassa pariyÈdiÓÓacittassa bhikkhave 
Devadattassa kusalam|laÑ samucchedamagamÈ. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- sikkhitabbanti. DutiyaÑ. 
 

3. Kusaladhammasutta 

 182. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko, 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|tassa pariyÈdiÓÓacittassa bhikkhave 
Devadattassa kusalo dhammo samucchedamagamÈ. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- sikkhitabbanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Sukkadhammasutta 

 183. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko, 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|tassa pariyÈdiÓÓacittassa bhikkhave 
Devadattassa sukko dhammo samucchedamagamÈ. EvaÑ dÈruÓo kho 
bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko -pa- sikkhitabbanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Acirapakkantasutta 

 184. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate 
acirapakkante Devadatte. Tatra kho BhagavÈ DevadattaÑ Èrabbha bhikkh| 
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Èmantesi “attavadhÈya bhikkhave Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, 
parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave kadalÊ attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya 
phalaÑ deti. Evameva kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko 
udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave veÄu attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya 
phalaÑ deti. Evameva kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko 
udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave naÄo attavadhÈya phalaÑ deti, parÈbhavÈya 
phalaÑ deti. Evameva kho bhikkhave attavadhÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko 
udapÈdi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave assatarÊ attavadhÈya gabbhaÑ gaÓhÈti, 
parÈbhavÈya gabbhaÑ gaÓhÈti. Evameva kho bhikkhave attavadhÈya 
Devadattassa lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi, parÈbhavÈya Devadattassa 
lÈbhasakkÈrasiloko udapÈdi. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave 
lÈbhasakkÈrasiloko. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabban”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

  “PhalaÑ ve kadaliÑ hanti, phalaÑ veÄuÑ phalaÑ naÄaÑ. 
  SakkÈro kÈpurisaÑ hanti, gabbho assatariÑ yathÈ”ti. 
 

PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÒcarathasatasutta 

 185. RÈjagahe viharati VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tena kho pana 
samayena Devadattassa AjÈtasattukumÈro paÒcahi rathasatehi sÈyaÑ 
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pÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ gacchati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro 
abhiharÊyati. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“Devadattassa bhante AjÈtasattukumÈro paÒcahi rathasatehi sÈyaÑ pÈtaÑ 
upaÔÔhÈnaÑ gacchati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro abhiharÊyatÊ”ti. 
MÈ bhikkhave Devadattassa lÈbhasakkÈrasilokaÑ pihayittha, yÈvakÊvaÒca 
bhikkhave Devadattassa AjÈtasattukumÈro paÒcahi rathasatehi sÈyaÑ pÈtaÑ 
upaÔÔhÈnaÑ gamissati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro ÈharÊyissati. 
HÈniyeva bhikkhave Devadattassa pÈÔika~khÈ kusalesu dhammesu, no 
vuÉÉhi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave caÓÉassa kukkurassa nÈsÈya pittaÑ bhindeyyuÑ, 
evaÑ hi so bhikkhave kukkuro bhiyyoso mattÈya caÓÉataro assa. Evameva 
bhikkhave yÈvakÊvaÒca Devadattassa AjÈtasattukumÈro paÒcahi rathasatehi 
sÈyaÑ pÈtaÑ upaÔÔhÈnaÑ gamissati, paÒca ca thÈlipÈkasatÈni bhattÈbhihÈro 
ÈharÊyissati. HÈniyeva bhikkhave Devadattassa pÈÔika~khÈ kusalesu 
dhammesu, no vuddhi. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko 
-pa-. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. MÈtusutta 

 186. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko 
kaÔuko pharuso antarÈyiko anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. 
IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi 
“na cÈyamÈyasmÈ mÈtupi hetu sampajÈnamusÈ bhÈseyyÈ”ti, tamenaÑ 
passÈmi aparena samayena lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|taÑ 
pariyÈdiÓÓacittaÑ sampajÈnamusÈ bhÈsantaÑ. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave 
lÈbhasakkÈrasiloko kaÔuko pharuso antarÈyiko anuttarassa yogakkhemassa 
adhigamÈya, tasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “uppannaÑ 
lÈbhasakkÈrasilokaÑ pajahissÈma, na ca no uppanno lÈbhasakkÈrasiloko 
cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . 
SattamaÑ. 
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8-13. PitusuttÈdichakka 

 187. SÈvatthiyaÑ viharati. DÈruÓo bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko 
kaÔuko pharuso antarÈyiko anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. 
IdhÈhaÑ bhikkhave ekaccaÑ puggalaÑ evaÑ cetasÈ ceto paricca pajÈnÈmi 
“na cÈyamÈyasmÈ pitupi hetu -pa-. (VitthÈretabbaÑ.) BhÈtupi hetu. 
BhaginiyÈpi hetu. Puttassapi hetu. DhÊtuyÈpi hetu. PajÈpatiyÈpi hetu 
sampajÈnamusÈ bhÈseyyÈ”ti, tamenaÑ passÈmi aparena samayena 
lÈbhasakkÈrasilokena abhibh|taÑ pariyÈdiÓÓacittaÑ sampajÈnamusÈ 
bhÈsantaÑ. EvaÑ dÈruÓo kho bhikkhave lÈbhasakkÈrasiloko kaÔuko pharuso 
antarÈyiko anuttarassa yogakkhemassa adhigamÈya. TasmÈtiha bhikkhave 
evaÑ sikkhitabbaÑ “uppannaÑ lÈbhasakkÈrasilokaÑ pajahissÈma, na ca no 
uppanno lÈbhasakkÈrasiloko cittaÑ pariyÈdÈya ÔhassatÊ”ti. EvaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti. TerasamaÑ. 
 

Catuttho vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Bhindi M|laÑ duve DhammÈ, PakkantaÑ Ratha MÈtari. 
   PitÈ BhÈtÈ ca BhaginÊ, Putto DhÊtÈ PajÈpatÊti. 

 
 

LÈbhasakkÈrasaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



   

7. RÈhulasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. Cakkhusutta 

 188. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ RÈhulo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈhulo BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, cakkhuÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. 

 SotaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. GhÈnaÑ niccaÑ 
vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. JivhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. 
KÈyo nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. Mano nicco vÈ anicco vÈti. 
Anicco bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ 
samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. 

 EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati -pa-. 
Sotasmimpi nibbindati. GhÈnasmimpi nibbindati. JivhÈyapi nibbindati. 
KÈyasmimpi nibbindati. Manasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ 
vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. (Etena 
peyyÈlena dasa suttantÈ kÈtabbÈ.)  . PaÔhamaÑ. 
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2. R|pasutta 

 189. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, r|pÈ niccÈ vÈ 
aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ 
niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ 
ariyasÈvako r|pesupi nibbindati. Saddesupi nibbindati. Gandhesupi 
nibbindati. Rasesupi nibbindati. PhoÔÔhabbesupi nibbindati. Dhammesupi 
nibbindati, nibbindaÑ virajjati -pa- pajÈnÈtÊti. DutiyaÑ. 
 

3. ViÒÒÈÓasutta 

 190. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, cakkhuviÒÒÈÓaÑ 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. SotaviÒÒÈÓaÑ -pa-. 
GhÈnaviÒÒÈÓaÑ. JivhÈviÒÒÈÓaÑ. KÈyaviÒÒÈÓaÑ. ManoviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhuviÒÒÈÓasmimpi nibbindati -pa-. SotaviÒÒÈÓasmimpi nibbindati. 
GhÈnaviÒÒÈÓasmimpi nibbindati. JivhÈviÒÒÈÓasmimpi nibbindati. 
KÈyaviÒÒÈÓasmimpi nibbindati. ManoviÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindaÑ 
virajjati -pa- pajÈnÈtÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Samphassasutta 

 191. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, cakkhusamphasso 
nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. Sotasamphasso -pa-. GhÈnasamphasso. 
JivhÈsamphasso. KÈyasamphasso. Manosamphasso nicco vÈ anicco vÈti. 
Anicco bhante. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusamphassasmimpi nibbindati -pa-. Sotasamphassasmimpi nibbindati. 
GhÈnasamphassasmimpi nibbindati. JivhÈsamphassasmimpi nibbindati. 
KÈyasamphassasmimpi nibbindati. Manosamphassasmimpi nibbindati. 
NibbindaÑ virajjati -pa- pajÈnÈtÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. VedanÈsutta 

 192. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, 
cakkhusamphassajÈ vedanÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. 
SotasamphassajÈ vedanÈ -pa-. GhÈnasamphassajÈ vedanÈ. JivhÈsamphassajÈ 
vedanÈ. KÈyasamphassajÈ vedanÈ. ManosamphassajÈ vedanÈ niccÈ vÈ aniccÈ 
vÈti.
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AniccÈ bhante. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusamphassajÈya vedanÈyapi nibbindati -pa-. Sota. GhÈna. JivhÈ. KÈya. 
ManosamphassajÈya vedanÈyapi nibbindati -pa- pajÈnÈtÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SaÒÒÈsutta 

 193. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, r|pasaÒÒÈ niccÈ 
vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. SaddasaÒÒÈ -pa-. GandhasaÒÒÈ. RasasaÒÒÈ. 
PhoÔÔhabbasaÒÒÈ. DhammasaÒÒÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. EvaÑ 
passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako r|pasaÒÒÈyapi nibbindati -pa-. 
SaddasaÒÒÈyapi nibbindati. GandhasaÒÒÈyapi nibbindati. RasasaÒÒÈyapi 
nibbindati. PhoÔÔhabbasaÒÒÈyapi nibbindati. DhammasaÒÒÈyapi nibbindati 
-pa- pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SaÒcetanÈsutta 

 194. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, r|pasaÒcetanÈ 
niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. SaddasaÒcetanÈ -pa-. GandhasaÒcetanÈ. 
RasasaÒcetanÈ. PhoÔÔhabbasaÒcetanÈ. DhammasaÒcetanÈ niccÈ vÈ aniccÈ 
vÈti. AniccÈ bhante. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako 
r|pasaÒcetanÈyapi nibbindati -pa-. SaddasaÒcetanÈyapi nibbindati. 
GandhasaÒcetanÈyapi nibbindati. RasasaÒcetanÈyapi nibbindati. 
PhoÔÔhabbasaÒcetanÈyapi nibbindati. DhammasaÒcetanÈyapi nibbindati -pa- 
pajÈnÈtÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. TaÓhÈsutta 

 195. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, r|pataÓhÈ niccÈ 
vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. SaddataÓhÈ -pa-. GandhataÓhÈ. RasataÓhÈ. 
PhoÔÔhabbataÓhÈ. DhammataÓhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. EvaÑ 
passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako r|pataÓhÈyapi nibbindati -pa-. 
SaddataÓhÈyapi nibbindati. GandhataÓhÈyapi nibbindati. RasataÓhÈyapi 
nibbindati. PhoÔÔhabbataÓhÈyapi nibbindati. DhammataÓhÈyapi nibbindati 
-pa- pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. DhÈtusutta 

 196. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, pathavÊdhÈtu 
niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. ŒpodhÈtu -pa-. TejodhÈtu. VÈyodhÈtu. 
ŒkÈsadhÈtu. ViÒÒÈÓadhÈtu niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. EvaÑ 
passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako pathavÊdhÈtuyÈpi nibbindati -pa-. 
ŒpodhÈtuyÈpi nibbindati. TejodhÈtuyÈpi nibbindati. VÈyodhÈtuyÈpi 
nibbindati. ŒkÈsadhÈtuyÈpi nibbindati. ViÒÒÈÓadhÈtuyÈpi nibbindati -pa- 
pajÈnÈtÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Khandhasutta 

 197. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, r|paÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. VedanÈ -pa-. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ 
ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati -pa-. VedanÈyapi nibbindati. SaÒÒÈyapi 
nibbindati. Sa~khÈresupi nibbindati. ViÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindaÑ 
virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈtÊti.  . DasamaÑ. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cakkhu R|paÒca ViÒÒÈÓaÑ, Samphasso VedanÈya ca. 
   SaÒÒÈ SaÒcetanÈ TaÓhÈ, DhÈtu Khandhena te dasÈti. 

_____ 
 

2. Dutiyavagga 
 

1. Cakkhusutta 

 198. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati. 
Atha kho ÈyasmÈ RÈhulo yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ  
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RÈhulaÑ BhagavÈ etadavoca “taÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, cakkhuÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ 
vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
No hetaÑ bhante. SotaÑ -pa-. GhÈnaÑ. JivhÈ. KÈyo. Mano nicco vÈ anicco 
vÈti. Anicco bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. 
DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ 
nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi 
nibbindati -pa-. Sotasmimpi nibbindati. GhÈnasmimpi nibbindati. JivhÈyapi 
nibbindati. KÈyasmimpi nibbindati. Manasmimpi nibbindati. NibbindaÑ 
virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈtÊti. (Etena peyyÈlena dasa suttantÈ kÈtabbÈ.)  . PaÔhamaÑ. 
 

2-10. R|pÈdisuttanavaka 

 199. SÈvatthiyaÑ viharati. TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, r|pÈ niccÈ vÈ 
aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. 
DhammÈ. 

 CakkhuviÒÒÈÓaÑ -pa-. SotaviÒÒÈÓaÑ. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ. JivhÈviÒÒÈÓaÑ. 
KÈyaviÒÒÈÓaÑ. ManoviÒÒÈÓaÑ. 

 Cakkhusamphasso -pa-. Sotasamphasso. GhÈnasamphasso. 
JivhÈsamphasso. KÈyasamphasso. Manosamphasso. 

 CakkhusamphassajÈ vedanÈ -pa-. SotasamphassajÈ vedanÈ. 
GhÈnasamphassajÈ vedanÈ. JivhÈsamphassajÈ vedanÈ. KÈyasamphassajÈ 
vedanÈ. ManosamphassajÈ vedanÈ. 

 R|pasaÒÒÈ -pa-. SaddasaÒÒÈ. GandhasaÒÒÈ. RasasaÒÒÈ. 
PhoÔÔhabbasaÒÒÈ. DhammasaÒÒÈ. 

 R|pasaÒcetanÈ -pa-. SaddasaÒcetanÈ. GandhasaÒcetanÈ. RasasaÒcetanÈ. 
PhoÔÔhabbasaÒcetanÈ. DhammasaÒcetanÈ. 
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 R|pataÓhÈ -pa-. SaddataÓhÈ. GandhataÓhÈ. RasataÓhÈ. PhoÔÔhabbataÓhÈ. 
DhammataÓhÈ. 

 PathavÊdhÈtu -pa-. ŒpodhÈtu. TejodhÈtu. VÈyodhÈtu. ŒkÈsadhÈtu. 
ViÒÒÈÓadhÈtu. 

 R|paÑ -pa-. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. EvaÑ passaÑ RÈhula -pa-. NÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti.  . DasamaÑ. 
 

11. Anusayasutta 

 200. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ RÈhulo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈhulo BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ 
nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye 
bahiddhÈ ca sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na hontÊ”ti. 
YaÑ kiÒci RÈhula r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ 
vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, 
sabbaÑ r|paÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati. YÈ kÈci vedanÈ -pa-. YÈ kÈci saÒÒÈ. 
Ye keci sa~khÈrÈ. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppanaÑ ajjhattaÑ 
vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re 
santike vÈ, sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati. EvaÑ kho RÈhula jÈnato 
evaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na hontÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. Apagatasutta 

 201. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ RÈhulo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈhulo BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ 
nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake 

 



 7. RÈhulasaÑyutta 445
  

kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ 
mÈnasaÑ hoti vidhÈ samatikkantaÑ santaÑ suvimuttan”ti. YaÑ kiÒci 
RÈhula r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ 
vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ anupÈdÈ vimutto hoti. 

 YÈ kÈci vedanÈ -pa-. YÈ kÈci saÒÒÈ. Ye keci sa~khÈrÈ. YaÑ kiÒci 
viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ 
sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ anupÈdÈvimutto hoti. EvaÑ kho RÈhula jÈnato evaÑ 
passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈ samatikkantaÑ 
santaÑ suvimuttan”ti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cakkhu R|paÒca ViÒÒÈÓaÑ, Samphasso VedanÈya ca. 
   SaÒÒÈ SaÒcetanÈ TaÓhÈ, DhÈtu Khandhena te dasa. 
   AnusayaÑ ApagataÒceva, vaggo tena pavuccatÊti. 

 
 

RÈhulasaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



    

8. LakkhaÓasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. AÔÔhisutta 

 202. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca LakkhaÓo 
ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno1 Gijjhak|Ôe pabbate viharanti. Atha kho 
ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya 
yenÈyasmÈ LakkhaÓo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
LakkhaÓaÑ etadavoca “ÈyÈmÈvuso2 LakkhaÓa RÈjagahaÑ piÓÉÈya 
pavisissÈmÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ LakkhaÓo Èyasmato 
MahÈmoggallÈnassa paccassosi. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi. Atha 
kho ÈyasmÈ LakkhaÓo ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “ko nu 
kho Èvuso MoggallÈna hetu, ko paccayo sitassa pÈtukammÈyÈ”ti. AkÈlo kho 
Èvuso LakkhaÓa etassa paÒhassa, Bhagavato maÑ santike etaÑ paÒhaÑ 
pucchÈti. 

 Atha kho ÈyasmÈ ca LakkhaÓo ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno RÈjagahe 
piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ LakkhaÓo ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “idhÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Gijjhak|ÔÈ 
pabbatÈ orohanto aÒÒatarasmiÑ padese sitaÑ pÈtvÈkÈsi, ko nu kho Èvuso 
MoggallÈna hetu, ko paccayo sitassa pÈtukammÈyÈ”ti. 

 IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ 
aÔÔhikasa~khalikaÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈmoggalÈno (Ka) 2. Ehi Èvuso (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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anupatitvÈ anupatitvÈ phÈsuÄantarikÈhi vitudenti vitacchenti virÈjenti1. SÈ 
sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti, tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “acchariyaÑ vata 
bho, abbhutaÑ vata bho, evar|popi nÈma satto bhavissati, evar|popi nÈma 
yakkho bhavissati, evar|popi nÈma attabhÈvapaÔilÈbho bhavissatÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “cakkhubh|tÈ vata bhikkhave 
sÈvakÈ viharanti, ÒÈÓabh|tÈ vata bhikkhave sÈvakÈ viharanti, yatra hi nÈma 
sÈvako evar|paÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ sakkhiÑ vÈ karissati, pubbeva me 
so bhikkhave satto diÔÔho ahosi, api cÈhaÑ na byÈkÈsiÑ, ahaÒcetaÑ2 
byÈkareyyaÑ, pare ca me3 na saddaheyyuÑ. Ye me na saddaheyyuÑ, tesaÑ 
taÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. Eso bhikkhave satto imasmiÑ yeva 
RÈjagahe goghÈtako ahosi, so tassa kammassa vipÈkena bah|ni vassÈni 
bah|ni vassasatÈni bah|ni vassasahassÈni bah|ni vassasatasahassÈni niraye 
paccitvÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena evar|paÑ attabhÈvapaÔilÈbhaÑ 
paÔisaÑvedayatÊ”ti. (SabbesaÑ suttantÈnaÑ eseva peyyÈlo.)  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Pesisutta 

 203. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ maÑsapesiÑ 
vehÈsaÑ gacchantiÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ 
anupatitvÈ vitacchenti virÈjenti4. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso 
bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe goghÈtako ahosi -pa-.  . DutiyaÑ. 
 

3. PiÓÉasutta 

 204. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ 
maÑsapiÓÉaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi 
anupatitvÈ anupatitvÈ vitacchenti virÈjenti. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. 
Eso bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe sÈkuÓiko ahosi -pa-.  . 
TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vitudenti (SÊ), vitacchenti vibhajenti (I, Ka) 2. AhamevetaÑ (SÊ) 3. Pare me (SÊ) 
 4. VirÈjenti (SÊ, SyÈ, KaÑ), vibhajenti (I, Ka)
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4. Nicchavisutta 

 205. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ nicchaviÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kusalÈpi anupatitvÈ 
anupatitvÈ vitacchenti virÈjenti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso 
bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe orabbhiko ahosi -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

5. Asilomasutta 

 206. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ asilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa te asÊ uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva kÈye 
nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto 
imasmiÑyeva RÈjagahe s|kariko ahosi -pa-. PaÒcamaÑ. 
 

6. Sattisutta 

 207. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ sattilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa tÈ sattiyo uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva 
kÈye nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto 
imasmiÑyeva RÈjagahe mÈgaviko ahosi -pa-. ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Usulomasutta 

 208. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ usulomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa te us| uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva kÈye 
nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto 
imasmiÑyeva RÈjagahe kÈraÓiko ahosi -pa-. SattamaÑ. 
 

8. S|cilomasutta 

 209. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ s|cilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa tÈ s|ciyo uppatitvÈ uppatitvÈ tasseva 
kÈye nipatanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. 
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Eso bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe s|to1 ahosi -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Dutiyas|cilomasutta 

 210. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ s|cilomaÑ 
purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa tÈ s|ciyo sÊse pavisitvÈ mukhato 
nikkhamanti, mukhe pavisitvÈ urato nikkhamanti, ure pavisitvÈ udarato 
nikkhamanti, udare pavisitvÈ |r|hi nikkhamanti, |r|su pavisitvÈ ja~ghÈti 
nikkhamanti, ja~ghÈsu pavisitvÈ pÈdehi nikkhamanti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ 
karoti -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe s|cako ahosi -pa-.  
. NavamaÑ. 
 

10. KumbhaÓÉasutta 

 211. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ 
kumbhaÓÉaÑ purisaÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, so gacchantopi teva aÓÉe 
khandhe ÈropetvÈ gacchati, nisÊdantopi tesveva aÓÉesu nisÊdati, tamenaÑ 
gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ anupatitvÈ vitacchenti virÈjenti. So 
sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe 
gÈmak|Ôako ahosi -pa-.  . DasamaÑ. 
 

PaÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

     AÔÔhi pesi ubho gÈvaghÈtakÈ, 
     PiÓÉo sÈkuÓiyo nicchavorabbhi. 
     Asi s|kariko sattimÈgavi, 
     Usu kÈraÓiko s|ci sÈrathi. 
     Yo ca sibbiyati s|cako hi so, 
     AÓÉabhÈri ahu gÈmak|Ôakoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈrathiko (Ka, Vinayepi) 
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2. Dutiyavagga 
 

1. SasÊsakasutta 

 212. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ RÈjagahe VeÄuvane. IdhÈhaÑ 
Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ purisaÑ g|thak|pe sasÊsakaÑ 
nimuggaÑ -pa-. Eso bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe pÈradÈriko 
ahosi -pa-.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. G|thakhÈdasutta 

 213. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ purisaÑ 
g|thak|pe nimuggaÑ ubhohi hatthehi g|thaÑ khÈdantaÑ -pa-. Eso 
bhikkhave satto imasmiÑyeva RÈjagahe duÔÔhabrÈhmaÓo ahosi. So 
Kassapassa SammÈsambuddhassa pÈvacane bhikkhusaÑghaÑ bhattena 
nimantetvÈ doÓiyo1 g|thassa p|rÈpetvÈ etadavoca “aho bhonto yÈvadatthaÑ 
bhuÒjantu ceva harantu cÈ”ti -pa-.  . DutiyaÑ. 
 

3. Nicchavitthisutta 

 214. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ nicchaviÑ 
itthiÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ 
anupatitvÈ vitacchenti virÈjenti. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. EsÈ 
bhikkhave itthÊ imasmiÑyeva RÈjagahe aticÈrinÊ ahosi -pa-.  . TatiyaÑ. 

 
4. Ma~gulitthisutta 

 215. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ itthiÑ 
duggandhaÑ ma~guliÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ, tamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi 
kulalÈpi anupatitvÈ anupatitvÈ vitacchenti virÈjenti. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ 
karoti -pa-. EsÈ bhikkhave itthÊ imasmiÑyeva RÈjagahe ikkhaÓikÈ ahosi 
-pa-.  . CatutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. DoÓiyÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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5. OkilinÊsutta 

 216. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ itthiÑ 

uppakkaÑ okiliniÑ okiriniÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ 

karoti -pa-. EsÈ bhikkhave itthÊ Kali~gassa raÒÒo aggamahesÊ ahosi, sÈ 

issÈpakatÈ sapattiÑ a~gÈrakaÔÈhena okiri -pa-.  . PaÒcamaÑ. 

 

6. AsÊsakasutta 

 217. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ asÊsakaÑ 

kabandhaÑ1 vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa ure akkhÊni ceva honti mukhaÒca. 

TamenaÑ gijjhÈpi kÈkÈpi kulalÈpi anupatitvÈ anupatitvÈ vitacchenti 

virÈjenti. So sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave satto 

imasmiÑyeva RÈjagahe HÈriko nÈma coraghÈtako ahosi -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 

 

7. PÈpabhikkhusutta 

 218. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ bhikkhuÑ 

vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa sa~ghÈÔipi ÈdittÈ sampajjalitÈ sajotibh|tÈ2, 

pattopi Èditto sampajjalito sajotibh|to, kÈyabandhanampi ÈdittaÑ 

sampajjalitaÑ sajotibh|taÑ, kÈyopi Èditto sampajjalito sajotibh|to. So 

sudaÑ aÔÔassaraÑ karoti -pa-. Eso bhikkhave bhikkhu Kassapassa 

SammÈsambuddhassa pÈvacane pÈpabhikkhu ahosi -pa-.  . SattamaÑ. 

 

8. PÈpabhikkhunÊsutta 

 219. AddasaÑ bhikkhuniÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ, tassÈ sa~ghÈÔipi ÈdittÈ 

-pa- pÈpabhikkhunÊ ahosi -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 

______________________________________________________________ 
 1. KavandhaÑ (SÊ, I) 2. SaÒjotibh|tÈ (SyÈ, KaÑ) 
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9. PÈpasikkhamÈnasutta 

 220. AddasaÑ sikkhamÈnaÑ vehÈsaÑ gacchantiÑ, tassÈ sa~ghÈÔipi 
ÈdittÈ -pa- pÈpasikkhamÈnÈ ahosi -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10. PÈpasÈmaÓerasutta 

 221. AddasaÑ sÈmaÓeraÑ vehÈsaÑ gacchantaÑ, tassa sa~ghÈÔipi ÈdittÈ 
-pa- pÈpasÈmaÓero ahosi -pa-.  . DasamaÑ. 
 

11. PÈpasÈmaÓerÊsutta 

 222. IdhÈhaÑ Èvuso Gijjhak|ÔÈ pabbatÈ orohanto addasaÑ sÈmaÓeriÑ 
vehÈsaÑ gacchantiÑ, tassÈ sa~ghÈÔipi ÈdittÈ sampajjalitÈ sajotibh|tÈ, pattopi 
Èditto sampajjalito sajotibh|to, kÈyabandhanampi ÈdittaÑ sampajjalitaÑ 
sajotibh|taÑ, kÈyopi Èditto sampajjalito sajotibh|to. SÈ sudaÑ aÔÔassaraÑ 
karoti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ 
vata bho, evar|popi nÈma satto bhavissati, evar|popi nÈma yakkho 
bhavissati, evar|popi nÈma attabhÈvapaÔilÈbho bhavissatÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “cakkhubh|tÈ vata bhikkhave 
sÈvakÈ viharanti, ÒÈÓabh|tÈ vata bhikkhave sÈvakÈ viharanti, yatra hi nÈma 
sÈvako evar|paÑ Òassati vÈ dakkhati vÈ sakkhiÑ vÈ karissati. Pubbeva me 
sÈ bhikkhave sÈmaÓerÊ diÔÔhÈ ahosi. Api cÈhaÑ na byÈkÈsiÑ, ahaÒcetaÑ 
byÈkareyyaÑ, pare ca me na saddaheyyuÑ. Ye me na saddaheyyuÑ, tesaÑ 
taÑ assa dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya. EsÈ bhikkhave sÈmaÓerÊ Kassapassa 
SammÈsambuddhassa pÈvacane pÈpasÈmaÓerÊ ahosi, sÈ tassa kammassa 
vipÈkena bah|ni vassÈni bah|ni vassasatÈni bah|ni vassasahassÈni bah|ni 
vassasatasahassÈni niraye paccitvÈ tasseva kammassa vipÈkÈvasesena 
evar|paÑ attabhÈvapaÔilÈbhaÑ paÔisaÑvedayatÊ”ti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

Dutiyo vaggo. 
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TassuddÈnaÑ 

     K|pe nimuggo hi so pÈradÈriko, 
     G|thakhÈdi ahu duÔÔhabrÈhmaÓo. 
     Nicchavitthi aticÈrinÊ ahu, 
     Ma~gulitthi ahu ikkhaÓitthikÈ. 
     Okilini sapatta~gÈrokiri, 
     SÊsacchinno ahu coraghÈtako. 

     Bhikkhu bhikkhunÊ sikkhamÈnÈ, 
     SÈmaÓero atha sÈmaÓerikÈ. 
     Kassapassa vinayasmiÑ pabbajjaÑ, 
     PÈpakammaÑ kariÑsu tÈvadeti. 

 
 

LakkhaÓasaÑyuttaÑ samattaÑ.  

 



     

9. OpammasaÑyutta 
 

1. K|Ôasutta 

 223. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho BhagavÈ -pa- etadavoca– 
seyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈrassa yÈ kÈci gopÈnasiyo, sabbÈ tÈ k|Ôa~gamÈ 
k|ÔasamosaraÓÈ, k|ÔasamugghÈtÈ sabbÈ tÈ samugghÈtaÑ gacchanti. 
Evameva kho bhikkhave ye keci akusalÈ dhammÈ, sabbe te avijjÈm|lakÈ 
avijjÈsamosaraÓÈ, avijjÈsamugghÈtÈ sabbe te samugghÈtaÑ gacchanti. 
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “appamattÈ viharissÈmÈ”ti. EvaÑ 
hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Nakhasikhasutta 

 224. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho BhagavÈ parittaÑ nakhasikhÈyaÑ 
paÑsuÑ ÈropetvÈ bhikkh| Èmantesi “taÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 
katamaÑ nu kho bahutaraÑ, yo vÈyaÑ1 mayÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu 
Èropito, ayaÑ vÈ2 mahÈpathavÊ”ti. Etadeva bhante bahutaraÑ yadidaÑ 
mahÈpathavÊ, appamattako yaÑ BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu 
Èropito, sa~khampi na upeti upanidhimpi na upeti kalabhÈgampi na upeti 
mahÈpathaviÑ upanidhÈya BhagavatÈ paritto nakhasikhÈyaÑ paÑsu 
Èropitoti. Evameva kho bhikkhave appakÈ te sattÈ, ye manussesu 
paccÈjÈyanti, atha kho eteyeva bahutarÈ sattÈ, ye aÒÒatra manussehi 
paccÈjÈyanti. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “appamattÈ 
viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Kulasutta 

 225. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici kulÈni 
bahutthikÈni appapurisÈni, tÈni suppadhaÑsiyÈni honti corehi 
______________________________________________________________ 
 1. Yo cÈyaÑ (bah|su) 2. YÈ cÈyaÑ (SyÈ, Ka) 
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kumbhatthenakehi. Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhuno 
mettÈcetovimutti abhÈvitÈ abahulÊkatÈ, so suppadhaÑsiyo hoti amanussehi. 
SeyyathÈpi bhikkhave yÈni kÈnici kulÈni appitthikÈni bahupurisÈni, tÈni 
duppadhaÑsiyÈni honti corehi kumbhatthenakehi. Evameva kho bhikkhave 
yassa kassaci bhikkhuno mettÈcetovimutti bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, so 
duppadhaÑsiyo hoti amanussehi. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ 
“mettÈ no cetovimutti bhÈvitÈ bhavissati bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ 
anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . 
TatiyaÑ. 
  

4. OkkhÈsutta 

 226. SÈvatthiyaÑ viharati. Yo bhikkhave pubbaÓhasamayaÑ 
okkhÈsataÑ dÈnaÑ dadeyya, yo majjhanhikasamayaÑ okkhÈsataÑ dÈnaÑ 
dadeyya, yo sÈyanhasamayaÑ okkhÈsataÑ dÈnaÑ dadeyya. Yo vÈ 
pubbaÓhasamayaÑ antamaso gadduhanamattampi mettacittaÑ bhÈveyya, yo 
vÈ majjhanhikasamayaÑ antamaso gadduhanamattampi mettacittaÑ 
bhÈveyya, yo vÈ sÈyanhasamayaÑ antamaso gadduhanamattampi 
mettacittaÑ bhÈveyya, idaÑ tato mahapphalataraÑ. TasmÈtiha bhikkhave 
evaÑ sikkhitabbaÑ “mettÈ no cetovimutti bhÈvitÈ bhavissati bahulÊkatÈ 
yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ”ti. EvaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Sattisutta 

 227. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave satti tiÓhaphalÈ, atha 
puriso Ègaccheyya “ahaÑ imaÑ sattiÑ tiÓhaphalaÑ pÈÓinÈ vÈ muÔÔhinÈ vÈ 
paÔileÓissÈmi paÔikoÔÔissÈmi paÔivaÔÔessÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, bhabbo nu kho so puriso amuÑ sattiÑ tiÓhaphalaÑ pÈÓinÈ vÈ 
muÔÔhinÈ vÈ paÔileÓetuÑ paÔikoÔÔetuÑ paÔivaÔÔetunti. No hetaÑ bhante. TaÑ 
kissa hetu, asu hi bhante satti tiÓhaphalÈ na sukarÈ pÈÓinÈ vÈ muÔÔhinÈ vÈ 
paÔileÓetuÑ paÔikoÔÔetuÑ paÔivaÔÔetuÑ. YÈvadeva ca pana so puriso 
kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti.
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 Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhuno mettÈcetovimutti 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ. 
Tassa ce amanusso cittaÑ khipitabbaÑ maÒÒeyya. Atha kho sveva 
amanusso kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assa. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ 
sikkhitabbaÑ “mettÈ no cetovimutti bhÈvitÈ bhavissati bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ 
vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ susamÈraddhÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbanti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dhanuggahasutta 

 228. SÈvatthiyaÑ viharati. SeyyathÈpi bhikkhave cattÈro daÄhadhammÈ 
dhanuggahÈ susikkhitÈ katahatthÈ kat|pÈsanÈ catuddisÈ ÔhitÈ assu, atha 
puriso Ègaccheyya “ahaÑ imesaÑ catunnaÑ daÄhadhammÈnaÑ 
dhanuggahÈnaÑ susikkhitÈnaÑ katahatthÈnaÑ kat|pÈsanÈnaÑ catuddisÈ 
kaÓÉe khitte appatiÔÔhite pathaviyaÑ gahetvÈ ÈharissÈmÊ”ti. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave “javano puriso paramena javena samannÈgato”ti alaÑ 
vacanÈyÈti. 

 Ekassa cepi bhante daÄhadhammassa dhanuggahassa susikkhitassa 
katahatthassa kat|pÈsanassa kaÓÉaÑ khittaÑ appatiÔÔhitaÑ pathaviyaÑ 
gahetvÈ Èhareyya “javano puriso paramena javena samannÈgato”ti alaÑ 
vacanÈya, ko pana vÈdo catunnaÑ daÄhadhammÈnaÑ dhanuggahÈnaÑ 
susikkhitÈnaÑ katahatthÈnaÑ kat|pÈsanÈnanti. 

 YathÈ ca bhikkhave tassa purisassa javo, yathÈ ca candimas|riyÈnaÑ 
javo, tato sÊghataro. YathÈ ca bhikkhave tassa purisassa javo, yathÈ ca 
candimas|riyÈnaÑ javo, yathÈ ca yÈ devatÈ candimas|riyÈnaÑ purato 
dhÈvanti, tÈsaÑ devatÈnaÑ javo, (  )1 tato sÊghataraÑ Èyusa~khÈrÈ khÊyanti. 
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “appamattÈ viharissÈmÈ”ti. EvaÑ 
hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. (Tato sÊghataro. YathÈ ca bhikkhave tassa purisassa javo, yathÈ ca 
 candimasuriyÈnaÑ javo, yathÈ ca yÈ devatÈ candimasuriyÈnaÑ purato dhÈvanti, 
 tÈsaÑ devatÈnaÑ javo,) (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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7. ŒÓisutta 

 229. SÈvatthiyaÑ viharati. Bh|tapubbaÑ bhikkhave DasÈrahÈnaÑ 
Œnako1 nÈma mudi~go ahosi, tassa DasÈrahÈ Œnake ghaÔite aÒÒaÑ ÈÓiÑ 
odahiÑsu, ahu kho so bhikkhave samayo yaÑ Œnakassa mudi~gassa 
porÈÓaÑ pokkharaphalakaÑ antaradhÈyi, ÈÓisa~ghÈÔova avasissi. Evameva 
kho bhikkhave bhavissanti bhikkh| anÈgatamaddhÈnaÑ ye te suttantÈ 
TathÈgatabhÈsitÈ gambhÊrÈ gambhÊratthÈ lokuttarÈ suÒÒatappaÔisaÑyuttÈ, 
tesu bhaÒÒamÈnesu na suss|sissanti, na sotaÑ odahissanti, na aÒÒÈ cittaÑ 
upaÔÔhÈpessanti, na ca te dhamme uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ 
maÒÒissanti. 

 Ye pana te suttantÈ kavikatÈ kÈveyyÈ cittakkharÈ cittabyaÒjanÈ bÈhirakÈ 
sÈvakabhÈsitÈ, tesu bhaÒÒamÈnesu suss|sissanti, sotaÑ odahissanti, aÒÒÈ 
cittaÑ upaÔÔhÈpessanti, te ca dhamme uggahetabbaÑ pariyÈpuÓitabbaÑ 
maÒÒissanti. EvametesaÑ bhikkhave suttantÈnaÑ TathÈgatabhÈsitÈnaÑ 
gambhÊrÈnaÑ gambhÊratthÈnaÑ lokuttarÈnaÑ suÒÒatappaÔisaÑyuttÈnaÑ 
antaradhÈnaÑ bhavissati, tasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “ye te 
suttantÈ TathÈgatabhÈsitÈ gambhÊrÈ gambhÊratthÈ lokuttarÈ 
suÒÒatappaÔisaÑyuttÈ, tesu bhaÒÒamÈnesu suss|sissÈma, sotaÑ odahissÈma, 
aÒÒÈ cittaÑ upaÔÔhÈpessÈma, te ca dhamme uggahetabbaÑ 
pariyÈpuÓitabbaÑ maÒÒissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Kali~garasutta 

 230. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi 
“bhikkhavo”ti. “Bhadante”ti te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ 
etadavoca– 

 Kali~gar|padhÈnÈ bhikkhave etarahi LicchavÊ viharanti, appamattÈ 
ÈtÈpino upÈsanasmiÑ, tesaÑ rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu Vedehiputto na 
labhati otÈraÑ, na labhati ÈrammaÓaÑ. Bhavissanti 
______________________________________________________________ 
 1. ŒÓako (SÊ) 
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bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ LicchavÊ sukhumÈlÈ1 
mudutalunahatthapÈdÈ2, te mudukÈsu seyyÈsu t|labibbohanÈsu3 
yÈvas|riyuggamanÈ seyyaÑ kappissanti, tesaÑ rÈjÈ MÈgadho AjÈtasattu 
Vedehiputto lacchati otÈraÑ, lacchati ÈrammaÓaÑ. 

 Kali~gar|padhÈnÈ bhikkhave etarahi bhikkh| viharanti, appamattÈ 
ÈtÈpino padhÈnasmiÑ, tesaÑ mÈro pÈpimÈ na labhati otÈraÑ, na labhati 
ÈrammaÓaÑ. Bhavissanti bhikkhave anÈgatamaddhÈnaÑ bhikkh| sukhumÈ 
mudutalunahatthapÈdÈ, te mudukÈsu seyyÈsu t|labibbohanÈsu 
yÈvas|riyuggamanÈ seyyaÑ kappissanti, tesaÑ mÈro pÈpimÈ lacchati 
otÈraÑ, lacchati ÈrammaÓaÑ. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ 
“kali~gar|padhÈnÈ viharissÈma appamattÈ ÈtÈpino padhÈnasmin”ti. EvaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. NÈgasutta 

 231. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena aÒÒataro navo 
bhikkhu ativelaÑ kulÈni upasa~kamati. TamenaÑ bhikkh| evamÈhaÑsu 
“mÈyasmÈ ativelaÑ kulÈni upasa~kamÊ”ti. So bhikkhu bhikkh|hi vuccamÈno 
evamÈha “ime hi nÈma TherÈ bhikkh| kulÈni upasa~kamitabbaÑ 
maÒÒissanti, kima~gaÑ4 panÈhan”ti. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante aÒÒataro 
navo bhikkhu ativelaÑ kulÈni upasa~kamati, tamenaÑ bhikkh| evamÈhaÑsu 
‘mÈyasmÈ ativelaÑ kulÈni upasa~kamÊ’ti. So bhikkhu bhikkh|hi vuccamÈno 
evamÈha ‘imehi nÈma TherÈ bhikkh| kulÈni upasa~kamitabbaÑ 
maÒÒissanti, kima~gaÑ panÈhan’ti”. 
______________________________________________________________ 
 1. SukumÈlÈ (SÊ), sukhumÈ (Ka) 2. MudutalÈhatthapÈdÈ (SyÈ, KaÑ) 
 3. T|labimbohanÈsu (SyÈ, KaÑ, I), t|labimbohanÈdÊsu (SÊ), t|labibbohanÈdÊsu (Ka) 
 4. Kima~ga (SÊ) 
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  Bh|tapubbaÑ bhikkhave araÒÒÈyatane mahÈsarasÊ. TaÑ nÈgÈ 
upanissÈya viharanti, te taÑ sarasiÑ ogÈhetvÈ soÓÉÈya bhisamuÄÈlaÑ 
abbuhetvÈ1 suvikkhÈlitaÑ vikkhÈletvÈ akaddamaÑ sa~khÈditvÈ2 
ajjhoharanti. TesaÑ taÑ vaÓÓÈya ceva hoti balÈya ca, na ca tatonidÈnaÑ 
maraÓaÑ vÈ nigacchanti maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. TesaÑyeva kho pana 
bhikkhave mahÈnÈgÈnaÑ anusikkhamÈnÈ taruÓÈ bhi~kacchÈpÈ taÑ sarasiÑ 
ogÈhetvÈ soÓÉÈya bhisamuÄÈlaÑ abbuhetvÈ na suvikkhÈlitaÑ vikkhÈletvÈ 
sakaddamaÑ asa~khÈditvÈ ajjhoharanti. TesaÑ taÑ neva vaÓÓÈya hoti na 
balÈya, tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchanti maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. 

 Evameva kho bhikkhave idha TherÈ bhikkh| pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisanti. Te 
tattha dhammaÑ bhÈsanti, tesaÑ gihÊ pasannÈkÈraÑ karonti. Te taÑ lÈbhaÑ 
agadhitÈ amucchitÈ anajjhopannÈ3 ÈdÊnavadassÈvino nissaraÓapaÒÒÈ 
paribhuÒjanti. TesaÑ taÑ vaÓÓÈya ceva hoti balÈya ca, na ca tatonidÈnaÑ 
maraÓaÑ vÈ nigacchanti maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. TesaÑyeva kho pana 
bhikkhave TherÈnaÑ bhikkh|naÑ anusikkhamÈnÈ navÈ bhikkh| 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ 
piÓÉÈya pavisanti. Te tattha dhammaÑ bhÈsanti, tesaÑ gihÊ pasannÈkÈraÑ 
karonti, te taÑ lÈbhaÑ gadhitÈ mucchitÈ ajjhopannÈ anÈdÊnavadassÈvino 
anissaraÓapaÒÒÈ paribhuÒjanti. TesaÑ taÑ neva vaÓÓÈya hoti na balÈya, te 
tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchanti maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. 
TasmÈtiha bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “agadhitÈ amucchitÈ anajjhopannÈ 
ÈdÊnavadassÈvino nissaraÓapaÒÒÈ taÑ lÈbhaÑ paribhuÒjissÈmÈ”ti. EvaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . NavamaÑ. 
 

10. BiÄÈrasutta 

 232. SÈvatthiyaÑ viharati. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu 
ativelaÑ kulesu cÈrittaÑ Èpajjati. TamenaÑ bhikkh| evamÈhaÑsu 
“mÈyasmÈ ativelaÑ kulesu cÈrittaÑ ÈpajjÊ”ti. So bhikkhu bhikkh|hi 
vuccamÈno na viramati. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Abbh|hetvÈ (Ka), abbÈhitvÈ (Vi 3. 308) 2. Sa~kharitvÈ (I, Ka) 
 3. AnajjhÈpannÈ (sabbattha) Ma 1 PÈsarÈsisuttavaÓÓanÈ oloketabbÈ. 
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tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“idha bhante aÒÒataro bhikkhu ativelaÑ kulesu cÈrittaÑ Èpajjati, tamenaÑ 
bhikkh| evamÈhaÑsu ‘mÈyasmÈ ativelaÑ kulesu cÈrittaÑ ÈpajjÊ’ti, so 
bhikkhu bhikkh|hi vuccamÈno na viramatÊ”ti. 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave biÄÈro sandhisamalasaÑkaÔÊre Ôhito ahosi 
mudum|siÑ maggayamÈno, yadÈyaÑ mudum|si gocarÈya pakkamissati, 
tattheva naÑ gahetvÈ khÈdissÈmÊti. Atha kho so bhikkhave mudum|si 
gocarÈya pakkÈmi. TamenaÑ biÄÈro gahetvÈ sahasÈ sa~khÈditvÈ ajjhohari, 
tassa so mudum|si antampi khÈdi, antaguÓampi khÈdi, so tatonidÈnaÑ 
maraÓampi nigacchi maraÓamattampi dukkhaÑ. 

 Evameva kho bhikkhave idhekacco bhikkhu pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya pavisati 
arakkhiteneva kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya 
satiyÈ asaÑvutehi indriyehi. So tattha passati mÈtugÈmaÑ dunnivatthaÑ vÈ 
duppÈrutaÑ vÈ, tassa mÈtugÈmaÑ disvÈ dunnivatthaÑ vÈ duppÈrutaÑ vÈ 
rÈgo cittaÑ anuddhaÑseti. So rÈgÈnuddhaÑsena cittena maraÓaÑ vÈ 
nigacchati maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ. MaraÓaÑ hetaÑ bhikkhave ariyassa 
vinaye yo sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattati. MaraÓamattaÑ hetaÑ 
bhikkhave dukkhaÑ yadidaÑ aÒÒataraÑ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpajjati. 
YathÈr|pÈya ÈpattiyÈ vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ 
sikhitabbaÑ “rakkhiteneva kÈyena rakkhitÈya vÈcÈya rakkhitena cittena 
upaÔÔhitÈya satiyÈ saÑvutehi indriyehi gÈmaÑ vÈ nigamaÑ vÈ piÓÉÈya 
pavisissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.  . DasamaÑ. 
 

11. Si~gÈlasutta 

 233. SÈvatthiyaÑ viharati. Assuttha no tumhe bhikkhave rattiyÈ 
pacc|sasasmayaÑ jarasi~gÈlassa vassamÈnassÈti. EvaÑ bhante. Eso kho 
bhikkhave jarasi~gÈlo ukkaÓÉakena nÈma rogajÈtena phuÔÔho. So 
______________________________________________________________ 
 1. Sa~kharitvÈ (I, Ka), maÑsaÑ khÈditvÈ (SyÈ, KaÑ), asaÑkhÈditvÈ (katthaci) 
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yena yena icchati, tena tena gacchati. Yattha yattha icchati, tattha tattha 
tiÔÔhati. Yattha yattha icchati, tattha tattha nisÊdati. Yattha yattha icchati, 
tattha tattha nipajjati. SÊtakopi naÑ vÈto upavÈyati. SÈdhu khvassa 
bhikkhave yaÑ idhekacco SakyaputtiyapaÔiÒÒo evar|pampi 
attabhÈvapaÔilÈbhaÑ paÔisaÑvediyetha. TasmÈtiha bhikkhave evaÑ 
sikkhitabbaÑ “appamattÈ viharissÈmÈ”ti. EvaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbanti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. Dutiyasi~gÈlasutta 

 234. SÈvatthiyaÑ viharati. Assuttha no tumhe bhikkhave rattiyÈ 
pacc|sasamayaÑ jarasi~gÈlassa vassamÈnassÈti. EvaÑ bhante. SiyÈ kho 
bhikkhave tasmiÑ jarasi~gÈle yÈ kÈci kataÒÒutÈ kataveditÈ na tveva 
idhekacce SakyaputtiyapaÔiÒÒe siyÈ yÈ kÈci kataÒÒutÈ kataveditÈ. TasmÈtiha 
bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “kataÒÒuno bhavissÈma katavedino. Na ca 
no1 amhesu appakampi kataÑ nassissatÊ”ti2. EvaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbanti.  . DvÈdasamaÑ. 

 
 

OpammasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   K|ÔaÑ NakhasikhaÑ KulaÑ, OkkhÈ Satti Dhanuggaho. 
   ŒÓi Kali~garo NÈgo, BiÄÈro dve Si~gÈlakÈti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Na ca noti idaÑ SÊ-I-potthakesu natthi. 
 2. MÈ nassissatÊti (SÊ, I), vinassissatÊti (SyÈ, KaÑ)

 



      

10. BhikkhusaÑyutta 

 

1. Kolitasutta 

 235. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 

Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tatra kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 

bhikkh| Èmantesi “Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 

MahÈmoggallÈnassa paccassosuÑ. 

 ŒyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca–idha mayhaÑ Èvuso rahogatassa 

paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “ariyo tuÓhÊbhÈvo ariyo 

tuÓhÊbhÈvoti vuccati. Katamo nu kho ariyo tuÓhÊbhÈvo”ti. Tassa mayhaÑ 

Èvuso etadahosi “idha bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 

sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 

pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, ayaÑ vuccati ariyo 

tuÓhÊbhÈvo”ti. So khvÈhaÑ Èvuso vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 

sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 

pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihariÑ, tassa mayhaÑ Èvuso 

iminÈ vihÈrena viharato vitakkasahagatÈ saÒÒÈ manasikÈrÈ samudÈcaranti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 

“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa ariyaÑ tuÓhÊbhÈvaÑ pamÈdo. Ariye 

tuÓhÊbhÈve cittaÑ saÓÔhapehi, ariye tuÓhÊbhÈve cittaÑ ekodibhÈvaÑ karohi, 

ariye tuÓhÊbhÈve cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena 

vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 

avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 

viharÈmi. YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ vadamÈno vadeyya “SatthÈrÈ 

anuggahito sÈvako mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti. MamaÑ taÑ sammÈ vadamÈno 

vadeyya “SatthÈrÈ anuggahito sÈvako mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti.  . PaÔhamaÑ. 
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2. Upatissasutta 

 236. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho ÈyasmÈ SÈriputto bhikkh| Èmantesi 
“Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa 
paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 Idha mayhaÑ Èvuso rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko 
udapÈdi “atthi nu kho taÑ kiÒci lokasmiÑ, yassa me 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ”ti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi 
“natthi kho taÑ kiÒci lokasmiÑ, yassa me vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ Œnando ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca 
“Satthupi kho te Èvuso SÈriputta vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ”ti. Satthupi kho me Èvuso 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, api ca me evamassa “mahesakkho 
vata bho SatthÈ antarahito mahiddhiko mahÈnubhÈvo. Sace hi BhagavÈ 
ciraÑ dÊghamaddhÈnaÑ tiÔÔheyya tadassa bahujanahitÈya bahujanasukhÈya 
lokÈnukampÈya atthÈya hitÈya sukhÈya devamanussÈnan”ti. TathÈ hi 
panÈyasmato SÈriputtassa dÊgharattaÑ aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ 
susam|hatÈ. TasmÈ Èyasmato SÈriputtassa Satthupi vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
nuppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. GhaÔasutta 

 237. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca 
SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈmoggallÈno RÈjagahe viharanti VeÄuvane 
KalandakanivÈpe ekavihÈre. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈmoggallÈnena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
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ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca– 

 VippasannÈni kho te Èvuso MoggallÈna indriyÈni parisuddho 
mukhavaÓÓo pariyodÈto santena n|nÈyasmÈ MahÈmoggallÈno ajja vihÈrena 
vihÈsÊti. OÄÈrikena khvÈhaÑ Èvuso ajja vihÈrena vihÈsiÑ, api ca me ahosi 
“dhammÊ kathÈ”ti. Kena saddhiÑ panÈyasmato MahÈmoggallÈnassa ahosi 
“dhammÊ kathÈ”ti. BhagavatÈ kho me Èvuso saddhiÑ ahosi “dhammÊ 
kathÈ”ti. D|re kho Èvuso BhagavÈ, etarahi SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. KiÑ nu kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
BhagavantaÑ iddhiyÈ upasa~kami, udÈhu BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ iddhiyÈ upasa~kamÊti. Na khvÈhaÑ Èvuso BhagavantaÑ 
iddhiyÈ upasa~kamiÑ, napi maÑ BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kami. Api ca me 
yÈvatÈ BhagavÈ ettÈvatÈ dibbacakkhu visujjhi dibbÈ ca sotadhÈtu. 
Bhagavatopi yÈvatÈhaÑ ettÈvatÈ dibbacakkhu visujjhi dibbÈ ca sotadhÈt|ti. 
YathÈkathaÑ panÈyasmato MahÈmoggallÈnassa BhagavatÈ saddhiÑ ahosi 
dhammÊ kathÈti. 

 IdhÈhaÑ Èvuso BhagavantaÑ etadavocaÑ “ÈraddhavÊriyo 
ÈraddhavÊriyoti bhante vuccati. KittÈvatÈ nu kho bhante ÈraddhavÊriyo 
hotÊ”ti. EvaÑ vutte maÑ Èvuso BhagavÈ etadavoca “idha MoggallÈna 
bhikkhu ÈraddhavÊriyo viharati ‘kÈmaÑ taco ca nhÈru ca aÔÔhi ca avasissatu 
sarÊre upasussatu maÑsalohitaÑ, yaÑ taÑ purisathÈmena purisavÊriyena 
purisaparakkamena pattabbaÑ, na taÑ apÈpuÓitvÈ vÊriyassa saÓÔhÈnaÑ 
bhavissatÊ’ti. EvaÑ kho MoggallÈna ÈraddhavÊriyo hotÊ”ti. EvaÑ kho me 
Èvuso BhagavatÈ saddhiÑ ahosi dhammÊ kathÈti. 

 SeyyathÈpi Èvuso Himavato pabbatarÈjassa parittÈ pÈsÈÓasakkharÈ 
yÈvadeva upanikkhepanamattÈya. Evameva kho mayaÑ Èyasmato 
MahÈmoggallÈnassa yÈvadeva upanikkhepanamattÈya. ŒyasmÈ hi 
MahÈmoggallÈno mahiddhiko mahÈnubhÈvo Èka~khamÈno kappaÑ 
tiÔÔheyyÈti. 
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 SeyyathÈpi Èvuso mahatiyÈ loÓaghaÔÈya parittÈ loÓasakkharÈya 
yÈvadeva upanikkhepanamattÈya. Evameva kho mayaÑ Èyasmato 
SÈriputtassa yÈvadeva upanikkhepanamattÈya. ŒyasmÈ hi SÈriputto 
BhagavatÈ anekapariyÈyena thomito vaÓÓito pasattho. 

   “SÈriputtova paÒÒÈya, sÊlena upasamena ca. 
   Yopi pÈra~gato bhikkhu, etÈvaparamo siyÈ”ti. 

 Itiha te ubho mahÈnÈgÈ aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ sulapitaÑ 
samanumodiÑs|ti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Navasutta 

 238. SÈvatthiyaÑ viharati. Tena kho pana samayena aÒÒataro navo 
bhikkhu pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto vihÈraÑ pavisitvÈ appossukko 
tuÓhÊbh|to sa~kasÈyati, na bhikkh|naÑ veyyÈvaccaÑ karoti 
cÊvarakÈrasamaye. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“idha bhante aÒÒataro navo bhikkhu pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
vihÈraÑ pavisitvÈ appossukko tuÓhÊbh|to sa~kasÈyati, na bhikkh|naÑ 
veyyÈvaccaÑ karoti cÊvarakÈrasamaye”ti. 

 Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ bhikkhu 
mama vacanena taÑ bhikkhuÑ Èmantehi ‘SatthÈ taÑ Èvuso ÈmantetÊ’ti”. 
“EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ yena so bhikkhu 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso 
ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho so bhikkhu tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho taÑ bhikkhuÑ BhagavÈ 
etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ bhikkhu paccÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto 
vihÈraÑ pavisitvÈ appossukko tuÓhÊbh|to sa~kasÈyasi, na bhikkh|naÑ 
veyyÈvaccaÑ karosi cÊvarakÈrasamaye”ti. Ahampi kho bhante sakaÑ 
kiccaÑ karomÊti. 
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 Atha kho BhagavÈ tassa bhikkhuno cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
bhikkh| Èmantesi “mÈ kho tumhe bhikkhave etassa bhikkhuno ujjhÈyittha, 
eso kho bhikkhave bhikkhu catunnaÑ jhÈnÈnaÑ ÈbhicetasikÈnaÑ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈnaÑ nikÈmalÈbhÊ akicchalÈbhÊ akasiralÈbhÊ, yassa 
catthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, 
tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “NayidaÑ sithilamÈrabbha, nayidaÑ appena thÈmasÈ. 
   NibbÈnaÑ adhigantabbaÑ, sabbadukkhappamocanaÑ. 

   AyaÒca daharo bhikkhu, ayamuttamapuriso. 
   DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhinin”ti. 
 

CatutthaÑ. 
 

5. SujÈtasutta 

 239. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ SujÈto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami. AddasÈ kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ SujÈtaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna bhikkh| Èmantesi “ubhayenevÈyaÑ bhikkhave 
kulaputto sobhati yaÒca abhir|po dassanÊyo pÈsÈdiko paramÈya 
vaÓÓapokkharatÈya samannÈgato. Yassa catthÈya kulaputtÈ sammadeva 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharatÊ”ti. 
Idamavoca BhagavÈ -pa- SatthÈ– 

   “Sobhati vatÈyaÑ bhikkhu, ujubh|tena cetasÈ. 
   Vippayutto visaÑyutto, anupÈdÈya nibbuto. 
   DhÈreti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhinin”ti. 
 

PaÒcamaÑ. 
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6. LakuÓÉakabhaddiyasutta 

 240. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ LakuÓÉakabhaddiyo yena 
BhagavÈ tenupasa~kami. AddasÈ kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
LakuÓÉakabhaddiyaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna bhikkh| Èmantesi 
“passatha no tumhe bhikkhave etaÑ bhikkhuÑ ÈgacchantaÑ dubbaÓÓaÑ 
duddasikaÑ okoÔimakaÑ bhikkh|naÑ paribh|tar|pan”ti. EvaÑ bhante. Eso 
kho bhikkhave bhikkhu mahiddhiko mahÈnubhÈvo, na ca sÈ samÈpatti 
sulabhar|pÈ, yÈ tena bhikkhunÈ asamÈpannapubbÈ. Yassa catthÈya kulaputtÈ 
sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ 
brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharatÊti. Idamavoca BhagavÈ -pa- SatthÈ– 

   “HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca, hatthayo pasadÈ migÈ. 
   Sabbe sÊhassa bhÈyanti, natthi kÈyasmiÑ tulyatÈ. 

   Evameva manussesu, daharo cepi paÒÒavÈ. 
   So hi tattha mahÈ hoti, neva bÈlo sarÊravÈ”ti. 
 

ChaÔÔhaÑ. 
 

7. VisÈkhasutta 

 241. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ VisÈkho 
PaÒcÈlaputto upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandasseti 
samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya anelagalÈya 
atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya anissitÈya. 

 Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena 
upaÔÔhÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “ko nu kho bhikkhave upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ 
bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti 
poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya 
anissitÈyÈ”ti. ŒyasmÈ bhante 
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VisÈkho PaÒcÈlaputto upaÔÔhÈnasÈlÈyaÑ bhikkh| dhammiyÈ kathÈya 
sandasseti samÈdapeti samuttejeti sampahaÑseti poriyÈ vÈcÈya vissaÔÔhÈya 
anelagalÈya atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya anissitÈyÈti. Atha kho 
BhagavÈ ÈyasmantaÑ VisÈkhaÑ PaÒcÈlaputtaÑ Èmantesi “sÈdhu sÈdhu 
VisÈkha, sÈdhu kho tvaÑ VisÈkha bhikkh| dhammiyÈ kathÈya sandassesi 
-pa- atthassa viÒÒÈpaniyÈ pariyÈpannÈya anissitÈyÈ”ti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “NÈbhÈsamÈnaÑ jÈnanti, missaÑ bÈlehi paÓÉitaÑ. 
   BhÈsamÈnaÒca jÈnanti, desentaÑ amataÑ padaÑ.  

   BhÈsaye jotaye dhammaÑ, paggaÓhe isinaÑ dhajaÑ. 
   SubhÈsitadhajÈ isayo, dhammo hi isinaÑ dhajo”ti. 
 

SattamaÑ. 
 

8. Nandasutta 

 242. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ Nando Bhagavato 
mÈtucchÈputto ÈkoÔitapaccÈkoÔitÈni cÊvarÈni pÈrupitvÈ akkhÊni aÒjetvÈ 
acchaÑ pattaÑ gahetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ NandaÑ BhagavÈ etadavoca “na kho te taÑ Nanda patir|paÑ 
kulaputtassa saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitassa, yaÑ tvaÑ 
ÈkoÔitapaccÈkoÔitÈni cÊvarÈni pÈrupeyyÈsi, akkhÊni ca aÒjeyyÈsi, acchaÒca 
pattaÑ dhÈreyyÈsi. EtaÑ kho te Nanda patir|paÑ kulaputtassa saddhÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitassa, yaÑ tvaÑ ÈraÒÒiko ca assasi, 
piÓÉapÈtiko ca paÑsuk|liko ca kÈmesu ca anapekkho vihareyyÈsÊ”ti. 
Idamavoca BhagavÈ -pa- SatthÈ– 

   “KadÈhaÑ NandaÑ passeyyaÑ, ÈraÒÒaÑ paÑsuk|likaÑ. 
   AÒÒÈtuÒchena yÈpentaÑ, kÈmesu anapekkhinan”ti. 
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 Atha kho ÈyasmÈ Nando aparena samayena ÈraÒÒiko ca piÓÉapÈtiko ca 
paÑsuk|liko ca kÈmesu ca anapekkho vihÈsÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Tissasutta 

 243. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ Tisso Bhagavato 
pitucchÈputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi dukkhÊ dummano ass|ni pavattayamÈno. 
Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ tissaÑ etadavoca “kiÑ nu kho tvaÑ tissa 
ekamantaÑ nisinno dukkhÊ dummano ass|ni pavattayamÈno”ti. TathÈ hi 
pana maÑ bhante bhikkh| samantÈ vÈcÈsannitodakena1 
saÒjambharimakaÑs|ti2. TathÈ hi pana tvaÑ Tissa vattÈ no ca 
vacanakkhamo, na kho te taÑ Tissa patir|paÑ kulaputtassa saddhÈ 
agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajitassa, yaÑ tvaÑ vattÈ no ca vacanakkhamo, 
etaÑ kho te Tissa patir|paÑ kulaputtassa saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajitassa, yaÑ tvaÑ vattÈ ca assa vacanakkhamo cÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

  “KiÑ nu kujjhasi mÈ kujjhi, akkodho Tissa te varaÑ. 
  KodhamÈnamakkhavinayatthaÑ hi, Tissa brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti. 
 

NavamaÑ. 
 

10. TheranÈmakasutta 

 244. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena aÒÒataro bhikkhu TheranÈmako 
ekavihÈrÊ ceva hoti ekavihÈrassa ca vaÓÓavÈdÊ. So eko gÈmaÑ piÓÉÈya 
pavisati, eko paÔikkamati, eko raho nisÊdati, eko ca~kamaÑ adhiÔÔhÈti. Atha 
kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VÈcÈya sannitodakena (Ka) 2. SaÒjabbharimakaÑs|ti (?) 
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kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante aÒÒataro bhikkhu 
TheranÈmako ekavihÈrÊ ekavihÈrassa ca vaÓÓavÈdÊ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ bhikkhu 
mama vacanena TheraÑ bhikkhuÑ Èmantehi ‘SatthÈ taÑ Èvuso Thera 
ÈmantetÊ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ Thero tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ TheraÑ 
etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso Thera ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ 
Thero tassa bhikkhuno paÔissutvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ TheraÑ BhagavÈ etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ 
Thera ekavihÈrÊ ekavihÈrassa ca vaÓÓavÈdÊti. EvaÑ bhante. YathÈ kathaÑ 
pana tvaÑ Thera ekavihÈrÊ ekavihÈrassa ca vaÓÓavÈdÊti. IdhÈhaÑ bhante 
eko gÈmaÑ piÓÉÈya pavisÈmi, eko paÔikkamÈmi, eko raho nisÊdÈmi, eko 
ca~kamaÑ adhiÔÔhÈmi, evaÑ khvÈhaÑ bhante ekavihÈrÊ ekavihÈrassa ca 
vaÓÓavÈdÊti. 

 Attheso Thera ekavihÈro, neso natthÊti vadÈmi, api ca Thera yathÈ 
ekavihÈro vitthÈrena paripuÓÓo hoti, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho -pa-. KathaÒca Thera ekavihÈro 
vitthÈrena paripuÓÓo hoti. Idha Thera yaÑ atÊtaÑ taÑ pahÊnaÑ, yaÑ 
anÈgataÑ taÑ paÔinissaÔÔhaÑ, paccuppannesu ca attabhÈvapaÔilÈbhesu 
chandarÈgo suppaÔivinÊto. EvaÑ kho Thera ekavihÈro vitthÈrena paripuÓÓo 
hotÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “SabbÈbhibhuÑ sabbaviduÑ sumedhaÑ,  
   Sabbesu dhammesu an|palittaÑ. 
   SabbaÒjahaÑ taÓhÈkkhaye vimuttaÑ,  
   TamahaÑ naraÑ ekavihÈrÊti br|mÊ”ti. 
 

DasamaÑ. 
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11. MahÈkappinasutta 

 245. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkappino yena 
BhagavÈ tenupasa~kami. AddasÈ kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ MahÈkappinaÑ 
d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna bhikkh| Èmantesi “passatha no tumhe 
bhikkhave etaÑ bhikkhuÑ ÈgacchantaÑ odÈtakaÑ tanukaÑ tu~ganÈsikan”ti. 
EvaÑ bhante. Eso kho bhikkhave bhikkhu mahiddhiko mahÈnubhÈvo, na ca 
sÈ samÈpatti sulabhar|pÈ, yÈ tena bhikkhunÈ asamÈpannapubbÈ. Yassa 
catthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ pabbajanti, 
tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharatÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “Khattiyo seÔÔho janetasmiÑ, ye gottapaÔisÈrino. 
   VijjÈcaraÓasampanno, so seÔÔho devamÈnuse. 

   DivÈ tapati Èdicco, rattimÈbhÈti candimÈ. 
   Sannaddho khattiyo tapati, jhÈyÊ tapati brÈhmaÓo. 
   Atha sabbamahorattiÑ1, Buddho tapati tejasÈ”ti. 
 

EkÈdasamaÑ. 
 

12. SahÈyakasutta 

 246. SÈvatthiyaÑ viharati. Atha kho dve bhikkh| sahÈyakÈ Èyasmato 
MahÈkappinassa saddhivihÈrino yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu. AddasÈ 
kho BhagavÈ te bhikkh| d|ratova Ègacchante, disvÈna bhikkh| Èmantesi 
“passatha no tumhe bhikkhave ete bhikkh| sahÈyake Ègacchante Kappinassa 
saddhivihÈrino”ti. EvaÑ bhante. Ete kho te bhikkh| mahiddhikÈ 
mahÈnubhÈvÈ, na ca sÈ samÈpatti sulabhar|pÈ, yÈ tehi bhikkh|hi 
asamÈpannapubbÈ. Yassa catthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyesÈnaÑ diÔÔheva 
dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. Atha sabbamahorattaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “SahÈyÈvatime bhikkh|, cirarattaÑ sametikÈ. 
   Sameti nesaÑ saddhammo, dhamme Buddhappavedite. 

   SuvinÊtÈ Kappinena, dhamme ariyappavedite. 
   DhÈrenti antimaÑ dehaÑ, jetvÈ mÈraÑ savÈhinin”ti. 
 

DvÈdasamaÑ. 
 
 

BhikkhusaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Kolito Upatisso ca, GhaÔo cÈpi pavuccati. 
   Navo SujÈto Bhaddi ca, VisÈkho Nando Tisso ca. 
   TheranÈmo ca Kappino, SahÈyena ca dvÈdasÈti. 
 

NidÈnavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NidÈnÈbhisamayadhÈtu, Anamataggena KassapaÑ. 
   SakkÈrarÈhulalakkhaÓo, Opamma BhikkhunÈ vaggo. 
 

Dutiyo tena pavuccatÊti. 
 
 

NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄi niÔÔhitÈ. 
 

 



 

SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ
PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
AkkosakabhÈradvÈjo 163 
AkkheyyasaÒÒino 11 
AgÈravo 140 
AggikabhÈradvÈjo 169 
Accayanti ahorattÈ 110 
Accenti kÈlÈ 3 
AccharÈgaÓasa~ghuÔÔhaÑ 30 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo 195 
AÉÉakaraÓe 74 
Antalikkhacaro 113 
Anto jaÔÈ 13, 167 
AndhakavindaÑ 156 
Anabhirati 188 
AnnamevÈbhinandanti 29 
AnÈthapiÓÉiko 53 
AnomanÈmaÑ 30 
AppaÔividitÈ 4 
Abhippasanno yakkho 215 
AbhutvÈ 10 
Ayoniso 204 
AyyikÈ 97 
AraÒÒe viharantÈnaÑ 5 
AruÓavatÊ 157 
AsurindakabhÈradvÈjo 165 
AhiÑsakabhÈradvÈjo 166 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Œ ] 
ŒdittasmiÑ 29 
Œrambhatha 159 
ŒrÈmacetyÈ 234 
ŒÄavako 216 
ŒÄavikÈ bhikkhunÊ 129 

[ I ] 
IcchÈbaddhÈ 41 
ItthÊ bhaÓÉÈnamuttamaÑ 41 
Indako yakkho 208 
IssattaÑ 100 

[ U ] 
UjjhÈnasaÒÒikÈ 22 
Uttaro 53 
Udayo brÈhmaÓo 176 
UpacÈlÈ 134 
UppalavaÓÓÈ 132 
UmmaggapathaÑ 194 

[ E ] 
Eko dhammo 87 
EÓija~ghaÑ 15 

[ O ] 
OkoÔimako 94 
Oghamatari 1 

 



 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 474 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ka ] 
Kakudho 52 
KaÔÔhahÈrako 182 
KaÓÈjakaÑ 90 
KatamodakatissakaÑ 150 
Kati chinde 3 
Kati jÈgarataÑ 3 
KalyÈÓamittassa 87 
Kassapo 43 
KassakavaÓÓaÑ 116 
Kassapagotto 200 
KasibhÈradvÈjo 175 
KÈmado 45 
KÈyena saÑvaro 73 
KÈveyyamattÈ 197 
KisÈgotamÊ 130 
KiÑdado 29 
Kinnu sÊhova 111 
KuÔikÈ 8 
Kuto sarÈ 15 
KulagharaÓÊ 203 
KulÈvakÈ 226 
KokÈlikaÑ 150 

[ Kha ] 
Khattiyo 7 
Khemo 56 
KhomadussakÈ 186 

[ Ga ] 
Gandhattheno 206 
Gijjhak|ÔaÑ 111 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
Godhiko 121 
GambhÊrapaÒÒo 191 

[ Gha ] 
GhaÔÊkÈro 59 

[ Ca ] 
CatucakkaÑ 15 
Catuddasa balÊbaddÈ 172 
Catura~giniÑ 83 
CandimÈ 48 
Candano 51 
Candimaso 49 
CÈlÈ bhikkhunÊ 133 
Cittena nÊyati 36 

[ Ja ] 
JaÔaÓÉuvena 118 
Jantu devaputto 60 
JÊranti ve rÈjarathÈ 71 
JÊvitamappamÈyu 2 

[ ®ha ] 
®hite majjhanhike 205 

[ Ta ] 
TaggarasikhiÑ 92 
TaÓhÈ janeti purisaÑ 34 
Tattha cittaÑ paÓidhehi 202 
TapokammÈ 104 
Tassa brahmuno 146 
TÈyano 46 
Tur| paccekabrahmÈ 151 
TaÑ JetavanaÑ 31 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 475 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Da ] 
Daliddo 96 
DaharÈ 68 
Daharo tvaÑ 9 
DÈmali 44 
DÊghalaÔÔhi 50 
DukkaraÑ 7 
DevadattaÑ 155 
Devahito brÈhmaÓo 176 
DoÓapÈkakuraÑ 82 
DvirÈvaÔÔaÑ 30 
Dveme bhikkhave bÈlÈ 241 

[ Dha ] 
DhajaggaÑ 220 
DhanaÒjÈnÊ 162 

[ Na ] 
Natthi puttasamaÑ 6 
Nandati 6, 109 
NandanaÑ 6 
NandivisÈlo 62 
NandÊbhavaparikkhayÈ 2 
NandÊsaÑyojano 37 
NandÊsambandhano 37 
Nando 62 
Na santi kÈmÈ 21 
NavakammikabhÈradvÈjo 181 
NÈgadatto 202 
NÈnÈtitthiyasÈvakÈ 65 
NÈphusantaÑ 12 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Na ] 
NiddÈ tandÊ 7 
NesÈ samiddhi pathavÊ 120 

[ Pa ] 
PaccanÊkasÈto 181 
PaÒcÈlacaÓÉo 46 
PacchimÈ vÈcÈ 159 
Pajjunnassa dhÊtÈ 27 
PajjotÈ 14 
ParosahassaÑ 194 
PavÈraÓÈya 192 
PiÓÉamalattha 115 
Piya~karamÈtÈ 211 
PuttÈ vatthu manussÈnaÑ 34 
PunabbasumÈtÈ 212 
Pesale bhikkh| 189 

[ Ba ] 
BakabrahmÈ 144 
BandhÈpito 76 
BÈlÈ dummedhino 24 
Bila~gikabhÈradvÈjo 166 
BuddhÈnubuddho 195 
Brahmadevo 142 
BrahmÈ Sana~kumÈro 155 
BrahmÈ Sahampati 139 
BrÈhmaÓamahÈsÈlo 178 

[ Bha ] 
BhagavantaÑ anubandho 123 
Bhikkhako brÈhmaÓo 184 
BhikkhusaÑghaÑ namassati 238 

 



 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 476 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ma ] 
Magho nÈma mÈÓavo 230 
MaccunÈ pihito 37 
MaccunÈbbhÈhato 37 
MaccherÈ ca 17 
MaÓibhaddo 210 
ManussakapaÓo 233 
MallikÈ 86 
MahaddhanÈ 15 
MahÈpaÒÒo 63 
MahÈyaÒÒo 75 
MahÈli LicchavÊ 231 
MahÈsamayo 25 
MÈgadho 44 
MÈgho 43 
MÈtuposako 183 
MÈnatthaddho 179 
MÈradhÊtaro 125 
MÈradheyyaÑ 115 
MÈrapÈsena 106 
MÈ hevaÑ KokÈlika 152 

[ Ya ] 
Yakkho dubbaÓÓo 239 
YajamÈnÈnaÑ 235 
YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ 229 
Yedha maccharino 31 
Ye gahaÔÔhÈ puÒÒakarÈ 236 

[ Ra ] 
RajjaÑ ahanaÑ 117 
RÈjakaraÓÊyÈni 101 
RÈjÈno 80 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ra ] 
RÈjÈ raÔÔhassa paÒÒÈÓaÑ 39 
Rukkham|lagahanaÑ 201 
Rohitasso 60 

[ La ] 
Lokassa dhammÈ 98 

[ Va ] 
VajirÈ bhikkhunÊ 136 
Vajjiputtako 203 
VanaropÈ 30 
VanasaÓÉe adhivatthÈ 201 
Va~gÊso 187, 189 
VÈsudatto 52 
VijayÈ 131 
VivekakÈmosi 199 
VeÓÉu 50 
Vepacitti 222 
Verocano 227 

[ Sa ] 
SakalikÈya 25 
SakkanÈmako 208 
Sa~gÈmo 99 
Sa~gÈravo 184 
SajjhÈyabahulo 204 
Satta ca jaÔilÈ 77 
Satta vatapadÈni 230 
SattiyÈ viya omaÔÔho 12 
SaddhÈ dutiyÈ 24 
SaddhÊdha vittaÑ 39 
SapparÈjavaÓÓaÑ 107 

 



 LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ 477 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Sa ] [ Sa ] 
SubrahmÈ 52, 148 SabbÈ disÈ 75 
SubhÈsitadubbhÈsitaÑ 224 Sabbhireva samÈsetha 16 

SambarimÈyaÑ 240 SubhÈsitÈ 190 
SuvÊro 218 SahassakkhattuÑ attÈnaÑ 149 
SusammuÔÔhÈ 4 SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ 19 
SusÊmo 219 SÈnu nÈma putto 210 

Sivo 55 S|cilomo 209 
S|riyo 48 Sivako yakkho 213 
SerÊ 56 SÊlaÑ ajarasÈ 34 

SÊsupacÈlÈ 135 SelÈ bhikkhunÊ 135 
SomÈ 130 SukkÈ bhikkhunÊ 215 

SukhajÊvino 205 [ Ha ] 
SuddhikabhÈradvÈjo 167 HatthirÈjavaÓÓaÑ 105 
SundarikabhÈradvÈjo 169 HirÊnisedho 8

 



  

 



  

NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

LakkhitabbapadÈnaÑ anukkamaÓikÈ

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ A ] 
Acelo Kassapo 259 
AjÈtasattukumÈro 436 
AÒÒatitthiyÈnaÑ 269 
AntaraÑ sammasaÑ 330 
Atthi rÈgo 325 
AnamataggoyaÑ 387 
AriyasÈvakassa 305 
AvijjÈpaccayÈ 277 
AssutavÈ 319 

[ Œ ] 
ŒbhÈdhÈtu 364 

[ U ] 
Upayantiyo 339 
UpavÈÓo 276 

[ O ] 
Oraso 420 
Ovada Kassapa 408 

[ Ka ] 
Kakusandho BhagavÈ 397 
KaccÈnagotto 257 
KabaÄÊkÈro 253 
Kassapo 399 
KaÄÈrakhattiyo 283 
Kul|pako 403 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Ga ] 
GiÒjakÈvasathe 367 
G|thÈdÊ 426 

[ Gha ] 
GharÈvÈso rajÈpatho 419 

[ Ca ] 
CakkhuÑ niccaÑ vÈ 439 
CattÈrome ÈhÈrÈ 253 
Cand|pamÈ 401 

[ Ja ] 
Jarasi~gÈlo 460 
JÈÓussoÓi 304 
JÈyampatikÈ 322 

[ ©a ] 
©ÈÓavatth|ni 288 
©Ètike viharati 302 

[ Ta ] 
TaruÓo rukkho 315 
Timbaruko 261 

[ Da ] 
DasabalasamannÈgato 265 
Dukkhassa samudayo 300 

[ Dha ] 
Dhammakathiko 258 

 



480 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

PadÈnukkamo PiÔÔha~ko PadÈnukkamo PiÔÔha~ko 

[ Pa ] [ Ma ] 
PaÒcÈlaputto 467 MahÈkassapo 405 
PaÒca bhayÈni 297 
PaÔiccasamuppÈdo 243 

MahÈkoÔÔhiko 334 

PaÓÉitassa 263 
MahÈpathavÊ 354 

PabbatarÈjÈ 355 
MahÈrukkho 314 

ParivÊmaÑsamÈno 308 
Musilo 336 

PÈveyyakÈ 394 
MoÄiyaphagguno 254 
MaÑsapesiÑ 447 

PurÈÓaÑ nagaraÑ 329 
[ La ] 

[ Ba ] LakkhaÓo 446 
BÈlassa  262 
BÈhirakÈ 457 

Lokassa samudayo 301 

BÈÄisiko 424 
LokÈyatiko 304 

BiÄÈro 460 [ Va ] 
VipassÊ 246 

[ Bha ] VerambhÈ vÈtÈ 428 
Bhikkh| mahÈpaÒÒÈ 369 

[ Sa ] Bh|tamidaÑ 281 
Bh|mijo 274 Saddhammappatir|pakaÑ 422 

SusimoparibbÈjako 341 Bho Gotama kappÈ 391 
SaÑbhejja-udakaÑ 353 [ Ma ] 

MahÈkappino 471 [ Ha ] 
MahÈkummakulaÑ 425 HÊnÈdhimuttikÈ 370

 



  

SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 

KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 
 

SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
Acchecchi = Acchejji (SyÈ, KaÑ, Ka) 11 
AÒjaliÑ katvÈ = PaÒjaliko (I) PaÒjaliÑ katvÈ (Ka) 236 
AjÈnaÑ = AjÈnantÊ (SÊ, I, Ka) 143 
AÒÒÈsikoÓÉaÒÒo = AÒÒÈkoÓÉaÒÒo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 195 
AÔÔhiÑ katvÈ = AÔÔhikatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 113 
AÉÉakaraÓe = AtthakaraÓe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 74 
AttakÈmena = AtthakÈmena (SÊ, I, Ka) 142 
Atithiyo = Atithayo (?) 163 
AthÈyaÑ = AtthÈyaÑ Itipi (DÊ 2. 176 piÔÔhe) 157 
AdubbhÈyÈti = AdrubbhÈyÈti (Ka) 227 
Addhabhavi = Anvabhavi (SÊ) 36 
Addhavaggo = Anvavaggo (SÊ) 38 
Anagho = Anigho (sabbattha) 53 
AnaÓa = AÓaÓa (R|pasiddhiÔÊkÈ) 139 
AnapÈyinÊ = AnupÈyinÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 72 
AnallagattÈva = AnallÊnagattÈva (Ka) 171, 185 
Anupariyeti = Anupariyesati (SÊ, SyÈ, KaÑ) 196 
Anussaretha = AnussareyyÈtha (Ka) Padasiddhi pana cintetabbÈ. 222 

 



482 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AnelagalÈya = AneÄagalÈya (SÊ, Ka) 
 AnelagaÄÈya (SyÈ, KaÑ, I) 191 
ApaceyyÈnaÑ = ApacineyyÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 177 
Apabodhati = Apabodheti (SyÈ, KaÑ, Ka) 8 
AparibhuÒjiyamÈne = AparibhuÒjamÈno (sabbattha) 90 
AparibhuÒjiyamÈnaÑ = AparibhuÒjamÈnaÑ (SyÈ, KaÑ) 90 
ApaviddhÈ = ApaviÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ) 206 
ApaviddhaÑva = ApaviÔÔhaÑva (SyÈ, KaÑ) 203 
ApÈpuretaÑ = AvÈpuretaÑ (SÊ) 139 
AbbhutavittajÈtÈ = AbbhutacittajÈtÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 AcchariyabbhutacittajÈtÈ (Ka) 180 
AbbhussakkamÈno = AbbhussukkamÈno (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 AbbhuggamamÈno (DÊ  2. 150 piÔÔhe) 65 
Abhimatthatha = Abhimanthatha (SÊ) 128 
AmaraÑ tapaÑ = AparaÑ tapaÑ (Ka) 104 
Ar|paÔÔhÈyino = ŒruppaÔÔhÈyino (SÊ, I) 132 
Alasvassa = Alasassa (SÊ, I) AlasvÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 218 
AsataÑ = AsataÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ) 18 
(A) horattaÑ = (A) horattiÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 210 

  [ Œ ] 
ŒpÈdesi = ŒhÈresi (Ka) Nava~guttare 
 SÊhanÈdasuttepi. 218 
Œrambhatha = Œrabbhatha (sabbattha) 158 
ŒlasyaÒca = ŒlassaÒca (SÊ, I) 40 
ŒvutthaÑ = ŒvuÔÔhaÑ (Ka) 31 
ŒsÊsare = ŒsiÑsare (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 31 

  [ I ] 
IssattaÑ = IssatthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 100, 103

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 483 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ U ] 

Uttari = UttariÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 144 

Uda vÈ = AthavÈ (SÊ, I) 11 

UdÊrayi = UdÊriyi (SyÈ, KaÑ) UdÊriyati 

 (SÈmaÒÒaphalasuttaÔÊkÈnur|paÑ) 191 

UndrÊyati = UdrÊyati (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) U + dara + ya + ti = UdrÊyati. 115 

UmmaggapathaÑ = UmmaggasataÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 194 

  [ E ]  

EkohaÑ = EkÈhaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 127 

Etato = Ettato (SÊ, I, Ka) EttakÈ (SyÈ, KaÑ) 187 

EvaÑsa te = EvaÑ sante (SÊ, I) 90, 91 

EvaÑ vutto = EvaÑ vutte (SÊ, SyÈ, KaÑ) 149 

  [ O ] 

Ottapan”ti = Ottapeti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Ottappeti (Ka) 157 

OdÈtavatthÈ = OdÈtavatthavasanÈ (SÊ) 79 

Osajji = Ossaji (SÊ) Ossajji (SyÈ, KaÑ, I) 85 

Osajjeyyan”ti = Ossajjeyyanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 85 

OsÈpayissÈmi = OyÈyissÈmi (SÊ) 

 OhayissÈmi (SyÈ, KaÑ) 79 

  [ Ka ] 

KatamodakatissakaÑ = KatamorakatissakaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 150 

KaÄopiyaÑ = KhaÄopiyaÑ (SÊ) 238 

Kicchesu = Kiccesu (bah|su)  52 

KuÔhÈrÊ = KudhÈrÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 151 

Kubbetha = Krubbetha (Ka) 16 

Kvanu = Kvannu (SÊ, I) Kvaci (SyÈ, KaÑ, Ka) 135 

 



484 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Kha ] 
KhÈrivividhamÈdÈya = KhÈrividhaÑ ÈdÈya (I) DÊ 1. 95 piÔÔhe. 77 
Khiyyanti = KhÊyanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 157 

  [ Ga ] 
GadhitÈse = GathitÈse (SÊ) 188 
GaruÑ katvÈ = GarukatvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  140 
GomÈ = Gomiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 6 

  [ Ca ] 
CakkhumÈ parinibbuto = YaÑ kÈlamakarÊ muni 
 (MahÈparinibbÈnasutte) 161 
Candimaso = CandimÈso (Ka) 49 
Candimaso = CandimÈso (I, Ka) 55 
Ca paÔipadÈ = VasatÊ sadÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 242 
C|ÄakokanadÈ = CullakokanadÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 28 
CetasÈti = Cetasoti (SÊ) 214 

  [ Cha ] 
Chijjate = VijaÔe (Ka) 13 
ChetvÈ = JhatvÈ (SÊ) GhatvÈ (SyÈ, KaÑ) evamupari. 38 
ChetvÈ = BhetvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 200 

  [ Ja ] 
Ja~galÈnaÑ = Ja~gamÈnaÑ (SÊ, I) 87 
Janapadapadesena = Janapadena (SÊ, SyÈ, I) 97 
JetvÈna maccuno = JetvÈ namucino (SÊ) 131 
JetvÈna maccuno = BhetvÈ namucino (SÊ) 123 

  [ ®ha ] 
®hitÈni = TiÔÔhanti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 140 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 485 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ �a ] 
�ayhamÈnova = �ayhamÈneva (sabbattha) 12, 52 
�aÑsasarÊsapÈ = �aÑsasiriÑsapÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 108 

  [ Ta ] 
Tatrekacce = Tatreke (SÊ, I) 79 
TatthevantaradhÈyathÈti = TatthevantaradhÈyithÈti (SyÈ, KaÑ) 
 Tattheva antaradhÈyÊti (Ka) 123 
TandÊ = Tandi (SÊ) 40 
TandÊ vijambhitÈ = Tandi vijambhikÈ (SÊ, I) 7 
Tanukassa = Tanu tassa (SÊ, I) 82 
Tamokhandhena ÈvuÔÈti = Tamokkhandhena 
 ÈvutÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 138 
TibbÈ = TippÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 25 
Tur| = Tudu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 151 
Teva = Te ca (SÊ, I, Ka) Ye ca (SyÈ, KaÑ) 80 
TaÑ tadevassÈhaÑ = TadevassÈhaÑ (Ka) 181 

  [ Da ] 
DassÈvine = DassÈvino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 140 
DaÄhadhammÈ = DaÄhadhammo (sabbattha) ®ÊkÈ ca 
 MoggallÈnabyÈkaraÓaÑ ca oloketabbaÑ. 61 
DivasaÑsantatto = Divasasantatto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 171 
DÊyati = Diyyati (Ka) 17 
DukkaÔaÑ = DukkataÑ (SÊ, I) 46 
DupaÓÓÈ = DvipaÓÓÈ (SÊ, I) 172 
DuputtÈ = DviputtÈ (SÊ, I) 172 
Duranvayo = Durannayo (SÊ) 18 
Desassu = Desetu (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 139 
DoÓapÈkakuraÑ = DoÓapÈkasudaÑ (SÊ) DoÓapÈkaÑ sudaÑ (I) 82 

 



486 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Dha ] 
DhanaÒjÈnÊ = DhÈnaÒjÈnÊ (I, SÊ-®Ôha) 162 
Dhammani = Vammani (SÊ) DhammaniÑ (I) JammaniÑ (Ka) 104 
DhÈressÈmÈ”ti = DhÈreyyÈmÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 80 

  [ Na ] 
Na kiÒci = Na kaÒci (?) 102 
Na~galÊsÈ = Na~galasÊsÈ (I, Ka) 105 
Na jÊyati na mÊyati = Na jiyyati na miyyati (SyÈ, KaÑ, Ka) 60 
Na tÈhaÑ = Na khvÈhaÑ (SÊ, I) 9 
NandÊ = Nandi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 53 
NandÊbhavaparikkhayÈ = NandibhavaparikkhayÈ (SyÈ, KaÑ) 2 
NandÊsaÑyojano = NandisaÑyojano (SÊ, SyÈ, KaÑ) 37 
NayidaÑ attakataÑ = NayidaÑ pakataÑ (SyÈ, KaÑ) 136 
NayidaÑ parakataÑ = NayidaÑ pakataÑ (SyÈ, KaÑ) 136 
Na vÈreti = Na nivÈreti (SÊ) 96 
Na vimÈnamajjhagÈ = Na ca mÈnamajjhagÈ (Ka, SÊ) 
 Na vimÈnamÈgÈ (SyÈ, KaÑ) 22 
Na hi n|na tÈdisaÑ karosi = Na ha nuna tÈdÊ 
 pakaroti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 66 
Na hi n|nimassa = Na ha n|nimassa (SÊ, SyÈ, KaÑ) 172 
NÈÔaputtaÑ = NÈthaputtaÑ (SÊ) 66 
NÈÄikodanaparamatÈya = NÈÄikodanamattÈya (Ka) 83 
Nikkamatha = Nikkhamatha (SÊ, I) 158 
NikkhippagÈminaÑ = NikkhÊpagÈminaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 93 
NikkujjitaÑ = NikujjitaÑ (?)  69 
NibbuyhÈmi = NivuyhÈmi (SyÈ, KaÑ, Ka) 1 
NissÈya = UpanissÈya (SÊ) 147 
NÊko = Ni~ko (SÊ, I) Niko (SyÈ, KaÑ) 65 
NÊhataÑ = NibbhataÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) NibhataÑ (I, Ka) 211 
Nopi pahÊyetha = No pahÊyetha (Ka) 221 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 487 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Na ] 
NhÈnena = NahÈnena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 185 
NhÈpetvÈ = NahÈpetvÈ (SÊ, I) 177 

  [ Pa ] 
PakÈsati = PabhÈsati (Ka-SÊ) 14 
PaccanÊkÈssan”ti = PaccanÊkassanti (I) PaccanÊkasÈtanti (Ka) 181 
PaccuyyÈsi = PÈyÈsi (SÊ, I) 83 
PaccekaÑ gÈthaÑ = PaccekagÈthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 24 
PaccekaÑ dvÈrabÈhaÑ = PaccekadvÈrabÈhaÑ (I, Ka) 149 
PajahiÑsu = PavÈhiÑsu (SyÈ, KaÑ, Ka) 15 
PaÔaliyo = AÔaliyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 ŒÔaliyo (Ka) Ma 2. 362 piÔÔhepi passitabbaÑ. 228 
PaÔikacceva = PaÔigacceva (SÊ) 56 
PaÔhamÈ jhÈnÈ = PaÔhamajjhÈnÈ (SyÈ, KaÑ) EvaÑ dutiyÈ jhÈnÈ 
 iccÈdÊsupi. 160 
PaÔhamaÑ jhÈnaÑ = PaÔhamajjhÈnaÑ (SyÈ, KaÑ) EvaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ 
 iccÈdÊsupi. 160 
PathaviyaÑ = PaÔhaviyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 9 
PathavissitÈti = PaÔhaviÑ sitÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 34 
ParaniÔÔhitamesÈnÈ = ParaniÔÔhitamesanÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 238 
Paraloka...dassÈvine = Paraloka...dassÈvino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 140 
ParÈjineyyuÑ = ParÈjeyyuÑ (SÊ, I) 222 
ParÈjiniÑsu = ParÈjiÑsu (SÊ, I) 223 
ParicÈrayamÈnÈ = ParicÈriyamÈnÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 5 
PalagaÓÉo = PhalagaÓÉo (Ka) 59 
PÈÓine = PÈÓino (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 102 
PÈraga~gÈya = PÈraÑ Ga~gÈya (Ka) 209 
PiÓÉamesanÈ = PiÓÉamesÈnÈ (?) 60 

 



488 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 

PÊÄakÈhi = PiÄakÈhi (SÊ, I) 152 

PaÑsukunthito = PaÑsukuÓÔhito (Ka) PaÑsukuÓÉito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 199 

  [ Pha ] 

Phussati = Passati (SÊ, I) 133 

  [ Ba ] 

Baddhag| = Baddhabh| (Ka) Paccag| (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 106 

BalavÊriyaÒca = BalaviriyaÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 100 

BalÊbaddo = Balivaddo (SÊ, I) Balibaddo (SyÈ, KaÑ, Ka) 7 

BavhÈbÈdho = BahvÈbÈdho (Ka)  94 

Bah|naÑ = BahunnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 142 

BÈhuraggi ca sa~giyo = BahudantÊ ca pi~giyo (SÊ, SyÈ) 59 

BÈhuraggi ca si~giyo = BahudantÊ ca pi~gayo (SÊ) 32 

BojjhÈtapasÈ = Bojjha~gatapasÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 52 

ByÈdhayissanti = ByÈthayissanti (?) 187 

BrahÈraÒÒaÑ = MahÈraÒÒaÑ (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 7 

  [ Bha ] 

BhagavantaÑ = BhavantaÑ (Ka) 14 

Bhiyyo = BhÊyo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 156 

  [ Ma ] 

Majjhanhike = Majjhantike (sabbattha) 7 

Manussadaliddo = ManussadaÄiddo (SÊ, SyÈ, KaÑ) 233 

Manussakkhaye = ManussakÈye (Ka) 101 

Mameva = MamaÑ (sabbattha) 68 

MahÈmoggallÈno = MahÈmoggalÈno (Ka) 146 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 489 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MahÈrambhÈ = MahÈyaÒÒÈ mahÈrambhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) Catukka~guttare 
 cakkavagge (351 piÔÔhe) Ujjayasuttena sameti. 76 
MuttÈhaÑ = MuttohaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 106 

  [ Ya ] 
YakkhÈ”ti = YakkhÊti (I, Ka) 11 
YathÈbÈlaÑ -pa- akusalaÑ = YathÈ bÈlÈ -pa- yathÈ 
 akusalÈ (sabbattha) 23 
YamariyagarahÊ = Yamariye garahÊ (SyÈ, KaÑ) 
 YamariyaÑ garahaÑ (Ka) 151 
YasmÈ kasmÈ cepi = YasmÈ cepi (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 99 
YÈni kÈnici vis|kÈyikÈni = YÈni vis|kÈyikÈni (SÊ, I, Ka) 124 
YÈya saddhÈya pabbajito = YÈya saddhÈ pabbajito (SÊ, SyÈ, KaÑ) 200 

  [ La ] 
L|khapÈvuraÓo = L|khapÈpuraÓo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 178 

  [ Va ] 
VatapadÈni = VattapadÈni (Ka) 230 
Vasamanvag|ti = Vasamaddhag| (Ka) 36 
VassaÑvuÔÔhÈ = VassaÑvutthÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 201 
VÈjapeyyaÑ niraggaÄaÑ.  MahÈyaÒÒÈ 
   mahÈrambhÈ = VÈjapeyyaÑ.  NiraggaÄaÑ mahÈrambhÈ (Ka) 76 
VitatÈ = VitthatÈ (SyÈ, KaÑ) 209 
VimuttisukhaÑ paÔisaÑvedÊ = VimuttisukhapaÔisaÑvedÊ (SÊ, I) 197 
Viluppati = Vilumpati (SÊ, I, Ka) 86 
VihaÑsu = VihariÑsu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 142 
VÊriyena = Viriyena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 7 
VekaÄi~ge = VehaÄi~ge (SÊ) VebhaÄi~ge (SyÈ, KaÑ) 33 

 



490 SagÈthÈvaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
Vegabbhari ca = VeÔambarÊ ca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 65 
Venakule = VeÓakule (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 94 
VeÓÉu = VeÓhu (SÊ) 50 

  [ Sa ] 
SakalikaÑ = SakkhalikaÑ (Ka) 118 
SakalikÈya = SakkhalikÈya (Ka) 25 
Sace ca = Saceva (SyÈ, KaÑ, I, Ka) YaÒceva (SÊ) 211 
SatthudassanakamyatÈ = SatthudassanakÈmatÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 194 
SannisÊvesu = Sannisinnesu (SyÈ, KaÑ, I) 205 
Samphalanti = Sapphalanti (SyÈ, KaÑ) 70 
SabbacetasÈ = Sabbacetaso (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) SabbaÑ cetasÈ (Ka) 114 
Sabbasa~khÈrÈ = Sabbe sa~khÈrÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 6 
SabbamahorattaÑ = SabbamahorattiÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 210 
SabbÈni tÈni = KÈnici kÈnici sabbÈni (SÊ, I, Ka) 124 
Sabbo ÈdÊpito = Sabbova Èditto (SyÈ, KaÑ) 134 
SambuddhimantaÑ = SambuddhivantaÑ (bah|su) 146 
Samannesati = Samanvesati (SyÈ-®Ôha) 196 
SamannesaÑ = SamanvesaÑ (SyÈ-®Ôha) 196 
SamÈdapeti = SamÈdÈpeti (?) 113 
SamiÒjitaÑ = SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 139 
Sammuti = Sammati (SyÈ, KaÑ) 137 
Samupaby|Äho = Sam|pabb|Äho (SÊ) SamupabbuÄho (I) 99 
SarÊsapÈ = SiriÑsapÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 156 
Sasa~khÈraniggayhavÈritagataÑ = Sasa~khÈraniggayhavÈrita- 
 vataÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 Sasa~khÈraniggayhavÈrivÈvataÑ (Ka) 27 
Sahali = SahalÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 65 
SahassilokadhÈtuÑ = SahassÊlokadhÈtuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 158 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 491 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SigÈlo = Si~gÈlo (Ka) 66 
SirÊ = SerÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 57 
SivathikadvÈraÑ = SÊvathikadvÈraÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 213 
Sivako = SÊvako (SÊ, I) 213 
SivathikaÑ = SÊvathikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 176 
SÊsupacÈlÈ = SÊs|pacÈlÈ (SÊ) 135 
SuphussitaÑ = SuphassitaÑ (SÊ, I) 129 
SuvaÓÓaÒca panassÈti = SuvaÓÓapabbatassÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 SuvaÓÓaÒca pabbatassÈti (SÊ) 118 
Susimo = SusÊmo (SÊ) 63 
SusÊmaÑ = SusimaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 219 
SusÊlyamattano = SusÊlamattano (SÊ, Ka) 211 
Suss|saÑ = Suss|sÈ (SÊ, I) 217 
S|riyasamÈ = SuriyasamÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 6 
S|riyaÑ = SuriyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 49 
SemÈnaÑ = SeyyamÈnaÑ (SyÈ, KaÑ) SoppamÈnaÑ (Ka) 122 
SokÈvatiÓÓaÑ = SokÈvakiÓÓaÑ (SÊ) 139 

  [ Ha ] 
HÈsapaÒÒo = HÈsupaÒÒo (SÊ) 63 
Himavantapadese = Himavantapasse (SÊ) 117

 



  

 



   

NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ 
NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkuppÈ me vimutti = AkuppÈ me cetovimutti (SÊ, I, Ka) 380 
Agadhito = Agathito (SÊ) 399 
Accayena = Accayena parivuÔÔhaparivÈsaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 260, 261 
AjjhÈvuÔÔhaÑ = AjjhÈvutthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 329 
Atha sabbamahorattiÑ = Atha sabbamahorattaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 471 
AntaraÑ sammasan”ti = AntarÈ sammasananti (SÊ) 330 
AtthasaÑhito ayaÑ = AtthasaÑhitoyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 AtthasaÑhitÈyaÑ (I, Ka) 303 
AdhippayÈso (Adhi + pa + yasu + Óa + si) = AdhippÈyo (SÊ, I, Ka) 
 AdhippÈyaso (SyÈ, KaÑ) 263 
AnajjhopannÈ = AnajjhÈpannÈ (sabbattha) Ma 1 PÈsarÈsisuttavaÓÓanÈ 
 oloketabbÈ. 459 
AnabhÈvaÑkato = AnabhÈvakato (SÊ) 
 AnabhÈva~gato (SyÈ, KaÑ) 315 
AnamataggoyaÑ = AnamataggÈyaÑ (I, Ka) 387 
AnittiÓÓo = AnitthiÓÓo (SyÈ, KaÑ) AnatiÓÓo (Ka) 323 
AnuddayaÑ = AnudayaÑ (bah|su) DvittakÈraÓaÑ pana gavesitabbaÑ. 403 
AnupahÈrÈ = AnupÈhÈrÈ (I) 312 
AnupÈpuÓÈtu = AnupÈpuÓÈti (I, Ka) 427 
AppamÈÓavihÈrino = AppamÈdavihÈrino (I, Ka) 429 
ApariyÈdinnÈva = ApariyÈdiÓÓÈva (SÊ) 387 
AppagabbhÈ = AppagabbÈ (Ka) 401 
Api pana = Api nu (SÊ, SyÈ, KaÑ) evamuparipi. 342 
AbbuhetvÈ = Abbh|hetvÈ (Ka) AbbÈhitvÈ (Vi 3. 380) 459 
AbhijitaÒca = ŒbhiÒjikaÒca (SÊ, Ka) ŒbhijjikaÒca (SyÈ, KaÑ) 406 
AbhipatthanÈ = AbhibhÈvanÈ (SÊ) 412

 



494 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 

Abhisambuddhoti = Abhisambuddho (SÊ, SyÈ, KaÑ) 380 

AvijjÈpaccayÈ ca = AvijjÈpaccayÈva (AÑ 1. 476 piÔÔhepi) 275 

AsanivicakkaÑ Ègacchatu, 

   sekhaÑ = AsanivicakkaÑ, taÑ sekhaÑ (I, Ka) AsanivicakkaÑ, 

 sekhaÑ (SyÈ, KaÑ) AsanivicakkaÑ Ègacchatu,  

    kaÑ sekhaÑ (?) 427

  [ Œ ] 

Œnako = ŒÓako (SÊ) 457 

ŒpajjeyyuÑ = Œpajjeyya (SÊ, SyÈ, KaÑ) 405 

ŒyatiÑ ca = ŒyatiÑ (SyÈ, KaÑ) 348 

ŒrammaÓametaÑ = ŒramaÓametaÑ (?) 295 

  [ U ] 

UkkaÓÉakena = UkkaÓÔakena (SÊ) UkkaÓÓakena (SyÈ, KaÑ, I) 428 

UttarikaraÓÊyanti = UttariÑkaraÓÊyanti (SÊ, I) 323 

UddhÈpavantaÑ = UddÈpavantaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 329 

UpayupÈdÈnÈbhinivesavinibandho = UpÈyupÈdÈnÈbhinivesa 

 vinibandho (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 257 

Upassuti = UpassutiÑ (SÊ, I) 303 

Upasussatu = Avasussatu (Ma 2. 146 piÔÔhe) 267 

  [ E ] 

EvaÑvÈdÊ = EvaÑvÈdiÑ (?) 339 

  [ O ] 

OphuÓeyya = OpuÓeyya (SÊ, I) Ophuneyya (SyÈ, KaÑ, Ka) 314 

Olujjati = Ullujjati (SÊ, AÔÔhakathÈsu ca) 418 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 495 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KaÒcideva = KiÒcideva (Ka) 259 
KaÔasÊ = KaÔasi (SÊ, I, Ka) 387 
KabandhaÑ = KavandhaÑ (SÊ, I) 451 
KabaÄÊkÈro = KabaÄiÑkÈro (SÊ, I) KavaÄÊkÈro (SyÈ, KaÑ) 253 
KalandakanivÈpe = SÈvatthi, ÈrÈme (SÊ) 410 
Kima~gaÑ = Kima~ga (SÊ) 458 
KuÔÔaÑ ce = KuÉÉaÒce (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 323 
KuddÈlapiÔakaÑ = KudÈlapiÔakaÑ (aÒÒattha) 314 
KulagaÓÔhikajÈtÈ = GuÄÈguÓÔhikajÈtÈ (SÊ) GuÄÊguÓÔhikajÈtÈ (SyÈ, KaÑ) 318 
Kusobbhe = Kussubbhe (SÊ, SyÈ, KaÑ) Kusubbhe (I) 269 
KaÑ bhikkhave ... anupÈpuÓÈtu = Ettha “Kamapi ... mÈ Ègacchatu, 
 kamapi sekhaÑ ... mÈ  
 anupÈpuÓÈt|”ti attho veditabbo. 427 
  [ Ga ] 
Gayheyya = Gaccheyya (SÊ) GaÓheyya (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 426 
GahapatÈni = GahapatikÈni (SÊ) 405 
GuÄikÈbaddhaÑ = C|ÄikÈbaddhaÑ (SÊ, I) 390 

  [ Ca ] 
CÈtumahÈbh|tikasmiÑ = CÈtummahÈbh|tikasmiÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 319 

  [ Ja ] 
Jarasi~gÈlassa = Si~gÈlassa (Ka) JarasigÈlassa (SÊ, SyÈ, KaÑ) 428 
JÈyampatikÈ = JayampatikÈ (SÊ, I) ®ÊkÈ oloketabbÈ. 322 

  [ Ta ] 
TasatÊti = TaÓhÊyatÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 255 
T|labibbohanÈsu = T|labimbohanÈsu (SyÈ, KaÑ, I) 
 T|labimbohanÈdÊsu (SÊ) T|labibbohanÈdÊsu (Ka) 458 
TaÑ chetvÈ = TacchetvÈ (bah|su) 387 

 



496 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Da ] 
Dakkhissanti = Dakkhinti (SÊ) 331 
Diddhagatena visallena 
   sallena = DiÔÔhigatena visallena (Ka-SÊ) DiÔÔhigatena sallena (SyÈ, KaÑ) 
 DiÔÔhigatena visallena sallena (Ka) DiÔÔhagatena visallena 
 sallena (I) Diddhagatena sallena (?) 427 
DoÓiyo = DoÓiyÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 450 

  [ Na ] 
NÈnÈkatavinibbhogÈ = NÈnÈbhÈvÈ vinikkhepÈ (SÊ, I) 
 Ma 3. 286 piÔÔhepi. 322 
Nu kho ahaÑ = Nu khvÈhaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 265 
NhÈru = NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 266 

  [ Pa ] 
PaÔiggahitÈni = PaÔiggahetÈ (SÊ) 421 
PaÔisisseyya = PaÔiviseyya (SÊ) PatiÔÔhapeyya (SyÈ, KaÑ, I) 
 PaÔiseveyya (®ÊkÈ) 310 
PaÔisaÑvedayatÊ”ti = PaÔisaÑvediyatÊti (SÊ, I, Ka) 260 
PariyÈdiÓÓÈ = PariyÈdinnÈ (SyÈ, KaÑ) 322 
Pare vÈ taÑ = Pare vÈssa taÑ (SÊ, I, AÑ 1. 476 piÔÔhepi) 
 Pare vÈyataÑ (SyÈ, KaÑ) 275 
Palimajjeyya = Palisanneyya (SÊ)  Palisajjeyya (SyÈ, KaÑ, I) 
 PalipaÔÔheyya (Ka) Palisandeyya, palibandheyya, 
 ®ÊkÈnur|paÑ. 315 
PaviÔÔho = SaviÔÔho (SÊ, I) 336 
PassannaÑ (Pa + sand| + ta) = PassandaÑ (Ka-SÊ) PasandaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 PasannaÑ (I, Ka) 388 
PÈrÈyane = PÈrÈyaÓe (SÊ) 281 
PÈveyyakÈ = PÈÔheyyakÈ (Ka) Vi 3 Kathinakkhandhakepi. 394 
PuÔÔhohaÑ = PuÔÔho ahaÑ (SyÈ, KaÑ) PuÔÔhÈhaÑ (I, Ka) 284 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 497 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ba ] 
BrahmacÈri-abhipatthanenÈti = BrahmacÈri-abhibhavanenÈti (SÊ) 412 
BrahmaÒÒatthaÑ = BrÈhmaÒÒatthaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 MoggallÈnabyÈkaraÓaÑ oloketabbaÑ. 256 

  [ Bha ] 
BhaÔÔhaloÓikÈya = MaÔÔhaloÓikÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 333 
BhaÓÉaÒca = BhaÓÉuÒca (SÊ) 406 
Bhikkh| = Bhikkh| Èka~khamÈnÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 260, 261 

  [ Ma ] 
MayaÑ = MayaÑ accayaÑ (SÊ) 408 
MahÈkoÔÔhiko = MahÈkoÔÔhito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 334 
MahÈmoggallÈno = MahÈmoggalÈno (Ka) 446 
MahiÑsÈnaÑ = MahisÈnaÑ (Ka) 395 
MÈ pÈpicchÈ -pa- bhindeyyuÑ = Vi 4 SaÑghabhedakakkhandhake -pa- 
 dassito. 418 
MÈ hevaÑ Œnanda mÈ hevaÑ Œnanda = MÈ hevaÑ Œnanda avaca 
 mÈ hevaÑ Œnanda avaca, 
 DÊ 2 MahÈnidÈnasutte. 318 
MuÒjapabbajabh|tÈ = MuÒjababbajabh|tÈ (SÊ) 318 
MudutalunahatthapÈdÈ = MudutalÈ hatthapÈdÈ (SyÈ, KaÑ) 458 
Musilo = M|silo (SÊ) MusÊlo (I) 336 
YathÈbÈle -pa- yathÈ-akusale = YathÈ bÈle -pa- yathÈ akusale (I) 
 YathÈbÈlaÑ -pa- yathÈ-akusalaÑ (?) 407 
  [ Ya ] 
YÈ cÈyaÑ mahÈpathavÊ = AyaÑ vÈ mahÈpathavÊ 
 (SÊ, SaÑ 3. 412 piÔÔhepi) 454 
YÈ vÈ mahÈpathavÊ = AyaÑ vÈ mahÈpathavÊ (SÊ, SaÑ 3. 412 piÔÔhepi) 354 
Ye tannissitÈ = Ye tannissitÈ tannissitÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 323 
YesaÒca = YesaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) YesaÑ hi (I, Ka) 267 

 



498 NidÈnavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 
 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ya ] 
Yo cÈyaÑ = Yo vÈyaÑ (?) 454 
Yo vÈ sineru = Sineru vÈ (SÊ) yuttaÑ 356 
Yo vÈ himavÈ = HimavÈ vÈ (SÊ) yuttaÑ 355 
YaÑ paccayÈssa = YaÑ paccayÈya (SyÈ, KaÑ) YaÑ paccayÈyaÑ (Ka) 275 

  [ Ra ] 
RajÈpatho = Rajopatho (SÊ) 419 
RattindivaÑ = RattidivaÑ (Ka) 286 
RodantÈnaÑ = RudantÈnaÑ (SÊ) 388 

  [ La ] 
LahukaÑ = LahusaÑ (SÊ) 398 

  [ Va ] 
VÈcÈyasannitodakena = VÈcÈsannitodakena (SÊ) 469 
VÈceyyÈsi = VÈcessasi (I, Ka) 341 
VÈdÈnupÈto = VÈdÈnuvÈdo (Ka) DÊ 1. 153 piÔÔhepi. 270 
Vijjatu, sekhaÑ = Vijjatu, taÑ sekhaÑ (SÊ) Vijjati, taÑ sekhaÑ (I, Ka) 427 
ViÒÒ|hÊti = ViÒÒ|hi (?) 403 
Vitacchenti virÈjenti = Vitudenti (SÊ) Vitacchenti vibhajenti (I, Ka) 447 
Vitacchenti virÈjenti = VirÈjenti (SÊ, SyÈ, KaÑ) Vibhajenti (I, Ka) 447 
VimuttimpÈhaÑ = VimuttimpahaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 267 
VÊriyÈrambhassa = VÊriyÈrabbhassa (Ka) 405 
VedayatÊti = VediyatÊti (SÊ, I, Ka) 254 
VerambhÈ = VerambÈ (SÊ, I) 428 
VeÄukaÓÉakiyÈ = VeÄukaÓÉakÊ (SÊ) Chakka~guttarepi. 432 
VeÄuvane = SÈvatthi, Tatra-etadavoca (SÊ) 408 

  [ Sa ] 
Sa~khÈditvÈ = Sa~kharitvÈ (I, Ka) MaÑsaÑ khÈditvÈ (SyÈ, KaÑ) 
 AsaÑkhÈritvÈ (katthaci) 460 
Sa~khÈditvÈ = Sa~kharitvÈ (I, Ka) 459 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SaÒjambhari makaÑs|ti = SaÒjabbharimakaÑs|ti (?) 469 
Sajotibh|tÈ = SaÒjotibh|tÈ (SyÈ, KaÑ) 451 
SantuÔÔhÈyaÑ = SantuÔÔhoyaÑ (SÊ) 399 
SammasaÑ = SammasanaÑ (SÊ) 330 
SaraÓo = SÈÓo (SÊ) 420 
SaÄevÈyatanÈni = SaÄÈyatanÈni (Ka) 263 
SukhumÈlÈ = SukumÈlÈ (SÊ) SukhumÈ (Ka) 458 
“Supasso”tveva = Suphassotveva (SÊ) 397 
“SuppiyÈ”tveva = AppiyÈtveva (SÊ) 397 
SurÈpipÈsitÈ = SurÈpipÈsÈ (?) 333 
Susimo = SusÊmo (SÊ, I) 341 
S|to = SÈrathiko (Ka, Vi 1. 146 piÔÔhepi) 449 

  [ Ha ] 
HirÊ = Hiri (sabbattha) 408

 



  
 

 



   

SaÑyuttanikÈye paÔhamabhÈgapotthake 
 

GÈthÈs|ci

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AkataÑ dukkaÔaÑ seyyo 46, 47 
AkampitaÑ apajjalitaÑ 134 
AkammunÈ devaseÔÔha 219, 220 
Akkodhassa kuto 
   kodho 164 
AkkheyyaÒca pariÒÒÈya 11 
AkkheyyasaÒÒino sattÈ 11 
AghajÈtassa ve nandÊ 53 
AccantaÑ mataputtÈmhi 131 
Accayanti ahorattÈ 110 
AccayaÑ desayantÊnaÑ 23 
Accayo ce na vijjetha 23 
Accenti kÈlÈ tarayanti 3, 62 
AccharÈgaÓasa~ghuÔÔhaÑ 30 
Acchejja taÓhaÑ 
   gaÓasa~ghacÈrÊ 128 
Ajja pannarase visuddhiyÈ 193 
AjjÈpi te Èvuso 147 
AjeÄakÈ ca gÈvo ca 76 
AÒÒathÈ santamattÈnaÑ 22 
AÒÒena ca 
   kevalinaÑ 169, 170, 175 
AÉÉho ce puriso rÈja 97 
AtÊtaÑ nÈnusocanti 5 
AttÈnaÒce piyaÑ jaÒÒÈ 72 
AttÈnaÑ na dade poso 41 
Atthassa pattiÑ hadayassa 
   santiÑ 127 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
AtthÈya vata me Buddho 217 
Atthi sakyakule jÈto 135 
Atha aggi divÈrattiÑ 14, 44 
Atha antena jahati 29 
Atha saÔÔhinissitÈ savitakkÈ 188 
AthÈyaÑ itarÈ pajÈ 157 
AddhÈ pajÈnÈsi 146 
AddhÈ maÑ yakkha jÈnÈsi 206 
AddhÈ suyiÔÔhaÑ suhutaÑ 170 
Ana~gaÓassa posassa 206 
AnatthasaÑhitaÑ ÒatvÈ 104 
AnantadassÊ BhagavÈhamasmi 145 
AnÈgatappajappÈya 5 
AniccÈ addhuvÈ kÈmÈ 200 
AniccÈ vata sa~khÈrÈ 160, 398 
AnimittaÒca bhÈvehi 190 
AnuÔÔhahaÑ avÈyÈmaÑ 218, 219 
AnomanÈmaÑ nipuÓatthadassiÑ30 
AntakenÈdhipannassa 72 
Antalikkhacaro poso 113 
AntojaÔÈ bahijaÔÈ 13, 167 
AndhakÈre pure 
   hoti 178, 179 
Annado balado hoti 29 
AnnamevÈbhinandanti 29, 57 
AnnaÑ pÈnaÑ khÈdanÊyaÑ 100 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Annena pÈnena upaÔÔhahassu 175 
Anagho ve ahaÑ yakkha 53 
Appamattako ayaÑ 
   kali 151, 154 
AppamÈdaÑ pasaÑsanti 87 
AppamÈyu manussÈnaÑ 109 
AppameyyaÑ paminanto 150, 151 
Appasmeke pavecchanti 18 
AppaÑ hi etaÑ na hi 145 
ApÈrutÈ tesaÑ amatassa 140 
ApuÒÒaÑ pasavi mÈro 116 
AbalaÑ taÑ balaÑ Èhu 223, 225 
AbhayaÑ yÈcamÈnÈnaÑ 229 
Abhikkama gahapati 213, 214 
AbhidhÈvatha bhaddante 211 
AbhutvÈ bhikkhasi bhikkhu 9, 10 
AmaccudheyyaÑ pucchanti 124 
AmanussaÔÔhÈne udakaÑva 
   sÊtaÑ 92 
AmmÈ na byÈharissÈmi 212 
AyaÒca daharo bhikkhu 466 
Ayoniso manasikÈrÈ 204 
AraÒÒe rukkham|le vÈ 222 
AraÒÒe viharantÈnaÑ 5 
AratiÒca ratiÒca pahÈya 188 
Arati viya mejja khÈyati 201 
AratiÑ pajahÈsi sato 199 
Arahante sÊtÊbh|te 180 
ArahaÑ Sugato loke 125, 126, 177 
AladdhÈ tattha assÈdaÑ 125 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ A ] 
Alasvassa anuÔÔhÈtÈ 218, 220 
AviruddhÈ viruddhesu 238 
AvihaÑ upapannÈse 32, 59 
AsantÈ kira maÑ jammÈ 178 
AsallÊnena cittena 161 
AssamedhaÑ purisamedhaÑ 76 
AsubhÈya cittaÑ bhÈvehi 190 
Assova jiÓÓo nibbho- 
   go 178, 179 
AhaÒca sÊlasampanne 236 
Ahu pure dhammapadesu 204 

[ Œ ] 
ŒkiÓÓaluddo puriso 206 
ŒdittasmiÑ agÈrasmiÑ 29 
ŒrÈmaropÈ vanaropÈ 30 
ŒmodamÈno pakireti 100 
ŒyuÑ arogiyaÑ vaÓÓaÑ 87 
ŒraddhavÊriyaÑ pahitattaÑ 200 
Œrambhatha nikkamatha 158, 159 
ŒrÈmacetyÈ vanacetyÈ 234 
Œhuneyyo vedagu 143 

[ I ] 
I~gha aÒÒepi pucchassu 217 
IcchÈya bajjhatÊ loko 38 
ItihetaÑ vijÈnÈma 31 
Ito bahiddhÈ pÈsaÓÉÈ 135 
ItthibhÈvo kiÑ kayirÈ 130 
ItthÊpi hi ekacciyÈ 86 

 



 GÈthÈs|ci 503 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ I ] 
IdaÑ hi jÈtu me diÔÔhaÑ 156 
IdaÑ vatvÈna maghavÈ 
 236, 237, 238 
IdaÑ hi taÑ jetavanaÑ 31, 53, 54 
Idha chinditamÈrite 66 
IdhÈgamÈ vijjupabhÈsavaÓÓÈ 28 
IminÈ p|tikÈyena 132 
Isayo sambaraÑ pattÈ 229 
IssattaÑ balavÊriyaÒca 100 
IsÊnaÑ abhayaÑ natthi 229 

[ U ] 
UggaputtÈ mahissÈsÈ 187 
UccÈvacehi vaÓÓehi 69 
Ujuko nÈma so maggo 30 
UÔÔhehi bhikkhu kiÑ sesi 199 
UÔÔhehi vÊra vijitasa~gÈma139, 235 
UddhaÑ adho ca tiriyaÑ 122 
Upako palagaÓÉo ca 32, 59 
UpadhÊsu janÈ gadhitÈse 188 
UpanÊyati jÊvitamappamÈyu 2, 53 
UposathaÑ upavasanti 210 
UbhinnamatthaÑ carati 164, 165,  
 224, 225 
UbhinnaÑ tikicchantÈnaÑ  164,  
 165, 224, 225 
Ubho puÒÒaÒca pÈpaÒca 72 
UmmaggapathaÑ mÈrassa 194 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EkakÈ mayaÑ araÒÒe 
   viharÈma 203 
Ekakova tvaÑ araÒÒe 
   viharasi 204 
Ekam|laÑ dvirÈvaÔÔaÑ 30 
Ekassekena kappena 393 
EÓija~ghaÑ kisaÑ vÊraÑ 15 
EtaÒca samatikkamma 115 
Etadeva ahaÑ maÒÒe 223, 225 
Etadeva titikkhÈya 223, 225 
EtaÑ tesaÑ pihayÈmi 238 
EtaÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu 
   dhÊrÈ 77 
EtaÑ yajetha medhÈvÊ 76 
EtÈhi tÊhi vijjÈhi 168 
Ettha dajjÈ deyyadhammaÑ 177 
EvaÒce maÑ viharantaÑ 8, 187 
EvametaÑ tadÈ Èsi 33, 59 
EvametaÑ purÈÓÈnaÑ 33, 60 
Evameva manussesu 467 
EvamesÈ kasÊ kaÔÔhÈ 175 
EvaÑ Èdittako loko 29 
EvaÑ kusÊtamÈgamma 371 
EvaÑ khandhÈ ca dhÈtuyo 136 
EvaÑ jarÈ ca maccu ca 102 
EvaÑ dhammÈ apakkamma 56 
EvaÑ BuddhaÑ sarantÈnaÑ 222 
EvaÑ vijitasa~gÈmaÑ 193 
EvaÑ virattaÑ khemattaÑ 114 
EvaÑvihÈrÊbahulodha 127 
EvaÑ sataÑ sahassÈnaÑ 19 
EvaÑ sabba~gasampannaÑ 196 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ E ] 
EvaÑ sudesite dhamme 195 
EvaÑ hi dhÊrÈ kubbanti 122 
Esa devamanussÈnaÑ 212 
EsÈ antaradhÈyÈmi 133 
Es|pamÈ dÈmali brÈhmaÓassa 45 
Eso hi te brÈhmaÓi 143 

[ O ] 
Oghassa nittharaÓatthaÑ 194 

[ Ka ] 
Kacci te kuÔikÈ natthi 8 
Kacci tvaÑ anagho bhikkhu 53 
Kati chinde kati jahe 3 
Kati jÈgarataÑ suttÈ 3 
Kati lokasmiÑ chiddÈni 40 
Kati lokasmiÑ pajjotÈ 14, 44 
KatihaÑ careyya sÈmaÒÒaÑ 7 
Kattha dajjÈ deyyadhammaÑ 177 
KathaÑ tvaÑ anagho bhikkhu 53 
KathaÑ nu dÈni puccheyyaÑ 217 
KathaÑvihÈrÊbahulodha 
   bhikkhu 127 
KathaÑsu tarati oghaÑ 51, 216 
KathaÑsu labhate paÒÒaÑ 217 
KathaÑ hi BhagavÈ tuyhaÑ 122 
KadÈhaÑ nandaÑ passeyyaÑ 468 
Kappo ca te baddhacaro 146 
KammaÑ vijjÈ ca 
   dhammo ca 31, 54 
KayirÈ ce kayirÈthenaÑ 46, 47 
KaraÓÊyametaÑ brÈhmaÓena 44 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KasmÈ tavaÑ dhammapadÈni 204 
Kassako paÔijÈnÈsi 175 
KassaccayÈ na vijjanti 23 
KaÑ nu uddissa muÓÉÈsi 135 
KÈmarÈgena ÉayhÈmi 189 
KÈmaÑ maÒÒatu vÈ mÈ 
   vÈ 223, 225 
KÈyagutto vacÊgutto 175 
KÈyena saÑvaro sÈdhu 73 
KÈraye assame ramme 100 
KÈlaÑ vohaÑ na jÈnÈmi 9, 10 
KÈle pavisa NÈgadatta 202 
KÈveyyamattÈ vicarimha 197 
Kicchena me adhigataÑ 138 
KiÒcÈpi te taÑ jalate 150 
KintÈhaÑ kuÔikaÑ br|mi 8 
Kinnu sÊhova nadasi 111 
KimatthakÈmo na dade 41 
KismiÑ loko samuppanno 38 
KiÑ jÊrati kiÑ na jÊrati 40 
KiÑdado balado hoti 29 
KiÑ nu kujjhasi mÈ kujjhi 469 
KiÑ nu jÈtiÑ na rocesi 133 
KiÑ nu tesaÑ pihayasi 238 
KiÑ nu tvaÑ mataputtÈva 131 
KiÑ nu sattoti paccesi 137 
KiÑ nu santaramÈnova 48, 49 
KiÑ me katÈ RÈjagahe 215 
KiÑsu ajarasÈ sÈdhu 34 
KiÑsu alasa analasaÒca 41 
KiÑsu issariyaÑ loke 40 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KiÑsu uppatataÑ seÔÔhaÑ 39 
KiÑsu uppatho akkhÈto 35 
KiÑsu chetvÈ sukhaÑ 
   seti 38, 44, 162, 239 
KiÑsu janeti purisaÑ 34, 35 
KiÑsu dutiyÈ purisassa 
   hoti 35 
KiÑsu nidÈnaÑ gÈthÈnaÑ 35 
KiÑsu pavasato mittaÑ 34 
KiÑsu bandhati pÈtheyyaÑ 41 
KiÑsu mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ 42 
KiÑsu yÈva jarÈ sÈdhu 33 
KiÑsu rathassa paÒÒÈÓaÑ 39 
KiÑsu lokasmi pajjoto 41 
KiÑsu vatthu manussÈnaÑ 34 
KiÑsu sabbaÑ addhabhavi 36 
KiÑsusambandhano loko 37 
KiÑsusaÑyojano 
   loko 37 
KiÑsu harantaÑ vÈrenti 40 
KiÑs|dha bhÊtÈ janatÈ 
   anekÈ 39 
KiÑs|dha vittaÑ purissa 
   seÔÔhaÑ 39, 216 
KiÑ soppasi kiÑ nu soppasi  108 
KÊdiso tesaÑ vipÈko 31 
KukkuÄÈ ubbhato tÈta 211 
Kuto sarÈ nivattanti 15 
KuddhÈhaÑ na pharusaÑ 
   br|mi 240 
KumbhakÈro pure ÈsiÑ 33, 59 
Kummova a~gÈni sake kapÈle 7 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ka ] 
KulÈkulaÑ piÓÉikÈya 156 
KulÈvakÈ mÈtali 226 
KusalÊ bhÈsasÊ tesaÑ 32, 59 
Kuso yathÈ duggatito 47 
Ke ca te ataruÑ pa~kaÑ 32, 59 
Kenassu uÉÉito loko 37 
Kenassu nÊyati loko 36 
Kenassu pihito loko 37 
Kenassu bajjhatÊ loko 38 
KenassubbhÈhato 
   loko 37 
KenÈyaÑ pakato satto 136 
KenÈsi dummano tÈta 125 
KenidaÑ pakataÑ bimbaÑ 135 
Ke nu kammantÈ karÊyanti 182 
Kenesa yaÒÒo vipulo 19 
KesaÑ divÈ ca ratto ca 30 
Kesu na mÈnaÑ kayirÈtha 180 
Kes|dha araÓÈ loke 42 
KodhaÑ chetvÈ sukhaÑ 
   seti 39, 44, 163, 239 
KodhaÑ jahe vippajaheyya 22, 24 
Kodho vo vasamÈyÈtu 241 

[ Kha ] 
KhattiyaÑ jÈtisampannaÑ 69 
Khattiyo dvipadaÑ seÔÔho 7 
Khattiyo brÈhmaÓo 
   vesso 168 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Kha ] 
Khattiyo seÔÔho 
   janetasmiÑ 155, 471 

[ Ga ] 
Ga~gÈya sotasmiÑ 
   gahÊtanÈvaÑ 146 
Gandho isÊnaÑ 
   ciradikkhitÈnaÑ 228 
Gamanena na pattabbo 61 
GambhÊrapaÒÒo medhÈvÊ 191 
GambhÊrar|pe bahubherave 182 
GambhÊraÑ bhÈsasÊ vÈcaÑ 32, 59 
GÈthÈbhigÊtaÑ me abho- 
   janeyyaÑ 169, 170, 175 
GÈme vÈ yadi vÈraÒÒe 69, 234 
GiriduggacaraÑ chetaÑ 200 

[ Ca ] 
CakkavattÊ yathÈ rÈjÈ 193 
CattÈro ca paÔipannÈ 235 
CattÈro loke 
   pajjotÈ 14, 44 
CatucakkaÑ navadvÈraÑ 15, 62 
Cando yathÈ vigata- 
   valÈhake 197 
CarakÈ bah| bheravÈ bah| 108 
Caranti bÈlÈ dummedhÈ 56 
CÈtuddasiÑ paÒcadasiÑ 210, 211 
CittasmiÑ vasÊbh|tÈmhi 133 
Cittena nÊyati loko 36 
CirassaÑ vata passÈmi 1, 53 
CoraÑ harantaÑ vÈrenti 41 
CoÄaÑ piÓÉo ratÊ khiÉÉÈ 31 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Cha ] 
Cha lokasmiÑ chiddÈni 40 
ChandajaÑ aghaÑ chandajaÑ 
   dukkhaÑ 21 
ChandarÈgassa vinayÈ 200 
Chando nidÈnaÑ gÈthÈnaÑ 36 
Chasu loko samuppanno 38 
Chinda sotaÑ parakkamma 46, 47 
ChetvÈ avijjaÑ vijjÈya 200 
ChetvÈ khÊlaÑ chetvÈ palighaÑ 25 
ChetvÈ naddhiÑ varattaÒca 15, 62 

[ Ja ] 
JaggaÑ na sa~ke napi bhemi 
   sottuÑ 112 
JayaÑ ve maÒÒati bÈlo 165 
JayaÑ veraÑ pasavati 84 
JarÈ ajarasÈ mittaÑ 36 
JÈtassa maraÓaÑ hoti 133 
JÊranti ve rÈjarathÈ sucittÈ 71 
JegucchÊ nipako bhikkhu 66 
JetvÈna maccuno senaÑ 123 

[ ®ha ] 
®hÈnaÑ hi maÒÒati bÈlo 86 
®hÈnaÑ hi so manujindo 69 
®hite majjhanhike kÈle 7, 205 

[ Ta ] 
Taggha me kuÔikÈ natthi 8 
TaÒca kammaÑ kataÑ sÈdhu 56 
TaÒca pana appaÔivÈnÊyaÑ 215 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
TaÓhÈ janeti purisaÑ 34, 35 
TaÓhÈdhipannÈ vatasÊlabaddhÈ 27 
TaÓhÈya uÉÉito loko 37 
TaÓhÈya nÊyati loko 36 
Tattha cittaÑ paÓidhehi 202 
TathÈgatassa buddhassa 23 
TathÈgataÑ arahantaÑ 48, 49 
TathÈvidhaÑ sÊlavantaÑ vadanti 51 
Tatheva khantisoraccaÑ 100 
Tatheva saddho sutavÈ 100 
Tatra bhikkhavo samÈdahaÑsu 25 
TadÈsi yaÑ bhiÑsanakaÑ 161 
TapokammÈ apakkamma 104 
TapojigucchÈya susaÑvu- 
   tatto 66, 67 
Tameva vÈcaÑ bhÈseyya 190 
Tayo supaÓÓÈ caturo 150 
TasmÈ akhilodha padhÈnavÈ 189 
TasmÈ kareyya kalyÈÓaÑ 72, 93 
 98 
TasmÈ vineyya maccheraÑ 18, 30 
 57, 58 
TasmÈ sataÒca asataÑ 18 
TasmÈ have lokavid| 62 
TasmÈ hi attakÈmena 142 
TasmÈ hi paÓÉito 
   poso  31, 54 
 69, 102 
TasmiÑ pasannÈ 
   avikampamÈnÈ 144 
Tassa taÑ desayantassa 192 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ta ] 
Tassa sokaparetassa 123 
TassÈ yo jÈyati 
   poso 86 
Tasseva tena 
   pÈpiyo 164, 165 
 223, 225 
TaÑ ce hi nÈddakkhuÑ tathÈ- 
   vimuttaÑ 22 
TaÑ jhÈyinaÑ sÈtatikaÑ 429 
TaÑ namassanti tevijjÈ 236 
TaÑ hi ete namasseyyuÑ 238 
TaÑ hi tassa sakaÑ hoti 93 
TÈvatiÑsÈ ca yÈmÈ ca 134 
TÊhi vijjÈhi sampanno 168 
TuÓhÊ uttarike hohi 212 
TuÓhÊbh|to bhavaÑ tiÔÔhaÑ 177 
Te cetasÈ anupariyeti 196 
Te matesu na mÊyanti 18 
TevijjÈ iddhipattÈ ca 148 
TesaÑ divÈ ca ratto ca 31 
Tesu ussukkajÈtesu 15 
Te hi pÈraÑ gamissanti 50 
Te hi sotthiÑ gamissanti 50 

[ Da ] 
DaÓÉova kira me seyyo 178 
 179 
Dadanti heke visame niviÔÔhÈ 19 
DadamÈnaÑ nivÈreti 96, 97 
DaddallamÈnÈ ÈgaÒchuÑ 128 

 



508 SaÑyuttanikÈye paÔhamabhÈgapotthake 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Da ] 
Dabbo cirarattasamÈhito 188 
Daliddo puriso rÈja 96 
DaharÈ tvaÑ r|pavatÊ 132 
DÈnaÒca yuddhaÒca 
   samÈnamÈhu 20 
DvÈsattati gotama 
   puÒÒakammÈ 145 
DiÔÔhe dhamme ca yo attho 87, 90 
DinnaÑ sukhaphalaÑ hoti 29 
DivÈ tapati Èdicco 471 
DivÈvihÈrÈ nikkhamma 194 
DÊghamÈyu manussÈnaÑ 109 
DukkaraÑ duttitikkhaÒca 7 
DukkaraÑ vÈpi karonti 45 
Dukkhameva hi sambhoti 137 
DuggatÈ devakaÒÒÈyo 202 
Duggame visame vÈpi 46 
DuddadaÑ dadamÈnÈnaÑ 18 
DupposaÑ katvÈ attÈnaÑ 60, 205 
DullabhaÑ vÈpi labhanti 45 
DussamÈdahaÑ vÈpi 
   samÈdahanti 45 
D|re ito brÈhmaÓi 143 

[ Dha ] 
Dhajo rathassa paÒÒÈÓaÑ 39 
DhaÒÒaÑ dhanaÑ rajataÑ 
   jÈtar|paÑ 93 
DhammaÑ care yopi  
   samuÒjakaÑ care 18 
Dhammo rahado brÈhmaÓa 171 
 185 
DhÊro ca viÒÒ| adhigamma 92 

[ Na ] 
Na aÒÒatra BhagavatÈ 32, 59 
Nagassa passe ÈsÊnaÑ 196 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
Na tattha hatthÊnaÑ bh|mi 102 
Na tassa pacchÈ na 
   puratthamatthi 143 
Na taÑ kammaÑ kataÑ sÈdhu 56 
Na taÑ daÄhaÑ bandhanamÈhu 
   dhÊrÈ 77 
Na te kÈmÈ yÈni citrÈni 21 
Na tena bhikkhako hoti 184 
Na tesaÑ koÔÔhe openti 238 
Na te sukhaÑ pajÈnanti 6, 202 
Na tehi yakkhÈ kÊÄanti 211 
Natthi attasamaÑ pemaÑ 6 
Natthi kiccaÑ brÈhmaÓassa 44 
Natthi dÈni punÈvÈso 202 
Natthi nissaraÓaÑ loke 129 
Natthi puttasamaÑ pemaÑ 6 
Na tvaÑ bÈle pajÈnÈsi 6 
Na tvaÑ bÈle vijÈnÈsi 202 
Nadanti ve mahÈvÊrÈ 111 
NadÊtÊresu saÓÔhÈne 203 
Nandati puttehi puttimÈ 6, 109 
NandÊbhavaparikkhayÈ saÒÒÈ- 
   viÒÒÈÓasa~khayÈ 2 
NandÊsambandhano loko 37 
NandÊsaÑyojano loko 37 
Na paccanÊkasÈtena 181 
Na brÈhmaÓo sujjhati 
   koci 167 
NabhaÑ phaleyya pathavÊ 
   caleyya 108 
Na mandiyÈ sayÈmi 112 
Na mÈnakÈmassa damo 
   idhatthi 4, 27 
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[ Na ] 
Na mÈnaÑ brÈhmaÓa sÈdhu 180 
Na me mÈrisa sÈ diÔÔhi 147 
Na me vanasmiÑ 
   karaÓÊyamatthi 182 
Namo tassa Bhagavato 162 
Namo te Buddha vÊratthu 48 
Na yattha gÊtaÑ napi yattha 
   vÈditaÑ 183 
Nayanti ve mahÈvÊrÈ 128 
NayidaÑ attakataÑ bimbaÑ 136 
NayidaÑ bhÈsitamattena 22 
NayidaÑ sithilamÈrabbha 466 
Na vaÓÓar|pena naro sujÈno 79 
Na ve dhÊrÈ pakubbanti 23 
Na santi kÈmÈ manujesu niccÈ 21 
Na sabbato mano nivÈraye 13 
Na s|pahatacittomhi 240 
Na harÈmi na bhaÒjÈmi 206 
Na hi n|nimassa samaÓassa 172 
Na hi putto pativÈpi 212 
Na hi mayhaÑ brÈhmaÓa 173 
Na hi socati bhikkhu kadÈci 189 
NÈganÈmosi BhagavÈ 194 
NÈccayanti ahorattÈ 110 
NÈÒÒatra bojjhÈ tapasÈ 52 
NÈphusantaÑ phusati ca 12 
NÈbhÈsamÈnaÑ jÈnanti 468 
NÈmaÑ sabbaÑ addhabhavi 36 
NÈhaÑ bhayÈ na dubbalyÈ 223 
NÈhu assÈsapassÈso 161 
NikkhantaÑ vata maÑ santaÑ  187 
NiccaÑ utrastamidaÑ cittaÑ 52 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Na ] 
NiddaÑ tandiÑ vijambhitaÑ 7 
NiddÈ tandÊ vijambhitÈ 7 
NibbÈnaÑ BhagavÈ Èha 212 
NirayaÑ tiracchÈnayoniÑ 31 
NetaÑ tava patir|paÑ 113 
Neva taÑ upajÊvÈma 207 
NesÈ sabhÈ yattha na santi 186 
No ce dhammaÑ sareyyÈtha 222 
No ce BuddhaÑ sareyyÈtha 222 

[ Pa ] 
Pakudhako kÈtiyÈno 66 
Pajjotakaro ativijjha 194 
PaÒca kÈmaguÓÈ loke 16 
PaÒca chinde paÒca jahe 3 
PaÒca jÈgarataÑ suttÈ 3 
PaÒcavedÈ sataÑ samaÑ 27 
PaÒÒÈ lokasmi pajjoto 41 
PaÔikacceva taÑ kayirÈ 56 
PaÔisotagÈmiÑ nipuÓaÑ 138 
PaÔhamaÑ kalalaÑ hoti 208 
PaÓÉitoti samaÒÒÈto 65 
Patir|pakÈrÊ dhuravÈ 217 
Patir|pako mattikÈ- 
   kuÓÉalova 79 
PadumaÑ yathÈ kokanadaÑ 81 
Pabbatassa suvaÓÓassa 118 
PamÈdanuyuÒjanti 24 
Parasambhatesu bhogesu 32 
ParosahassaÑ bhikkh|naÑ 194 

 



510 SaÑyuttanikÈye paÔhamabhÈgapotthake 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Pa ] 
Pavivittehi ariyehi 371 
PassaddhakÈyo suvimutta- 
   citto 127 
PasaÑsiyÈ tepi bhavanti 
   bhikkh| 22 
PahÈsi sa~khaÑ na vimÈna- 
   majjhagÈ 11, 22 
PahÊnamÈnassa na santi ganthÈ 14 
Pah|tabhakkhaÑ jÈlinaÑ 69 
PÈcÊnavaÑso tivarÈnaÑ 398 
PÈÓesu ca saÑyamÈmase 211 
PÈturahosi magadhesu 139 
PÈpaÑ na kayirÈ vacasÈ 
   manasÈ 12, 28 
PiyavÈcaÑva bhÈseyya 190 
Piyo loke sako putto 212 
PucchÈmi taÑ Gotama 
   bh|ripaÒÒa 51 
PuÒÒaÑ vata pasavi 
   bahuÑ 215, 216 
PuttÈ vatthu manussÈnaÑ 34 
PunappunaÑ khÊranikÈ duhanti 176 
PunappunaÑ ceva vapanti 
   bÊjaÑ 176 
PunappunaÑ jÈyati mÊyati ca 176 
PunappunaÑ yÈcakÈ yÈcayanti 176 
Punabbasu sukhÊ hohi 212 
PubbenivÈsaÑ jÈnÈmi 198 
PubbenivÈsaÑ yo vedÊ 168, 177 
Purisassa hi jÈtassa 151, 154 
P|jito p|janeyyÈnaÑ 177 

[ Pha ] 
PhalaÑ ve kadaliÑ hanti 156, 436 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ba ] 
Baddhosi mÈrapÈsena 106 
Baddhosi sabbapÈsehi 107 
BahunnaÑ vata atthÈya 197 
BahunÈpi kho taÑ vibhajeyyaÑ  28 
Bahumpi palapaÑ jappaÑ 167, 168 
Bah|hi saddÈ pacc|hÈ 203 
BÈlÈ kumudanÈÄehi 128 
BÊjaÑ uppatataÑ seÔÔhaÑ 39 
BuddhÈnubuddho so thero 195 
Buddhe pasannÈ dhamme ca 32 
Bhddho dhammamadesesi 134 

[ Bha ] 
BhayÈ nu maghavÈ sakka 223 
BhÈyÈmi nÈgadattaÑ  
   suppagabbhaÑ 202 
BhÈsaye jotaye dhammaÑ 468 
Bhikkhu siyÈ jhÈyÊ vimutta- 
   citto 43, 50 
Bhiyyo paÒcasatÈ sekkhÈ 156 
Bhiyyo bÈlÈ 
   pabhijjeyyuÑ 223, 224 
Bhoge patthayamÈnena 89 

[ Ma ] 
Makkhena makkhitÈ pajÈ 189 
MaccunÈ pihito loko 38 
MaccunÈbbhÈhato loko 37 
Maccheravinaye 
   yuttaÑ 230, 231, 233 
MaccherÈ ca pamÈdÈ ca 17 

 



 GÈthÈs|ci 511 
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[ Ma ] 
MaÒÒÈmahaÑ lokÈdhipati 183 
MataÑ vÈ amma rodanti 211 
MataÑ vÈ putta rodanti 211 
ManasÈ ce pasannena 208 
Manujassa sadÈ satÊmato 82 
MandiyÈ nu kho sesi udÈhu 112 
MahaddhanÈ mahÈbhogÈ 15 
MahÈnubhÈvo tevijjo 195 
MahÈvÊra mahÈpaÒÒa 122 
MahÈsamayo pavanasmiÑ 25 
MaÑ namassanti tevijjÈ 236 
MÈ jÈtiÑ puccha caraÓaÒca  
   puccha 170 
MÈtaraÑ kuÔikaÑ br|si 8 
MÈtari pitari cÈpi 180 
MÈtÈpettibharaÑ 
   jantuÑ 230, 231, 233 
MÈtÈpettibharo Èsi 60 
MÈnaÑ pajahassu gotama 189 
MÈnaÑ pahÈya susamÈhi- 
   tatto 4, 27 
MÈ pamÈdamanuyuÒjetha 24 
MÈno hi te brÈhmaÓa 171 
MÈ brÈhmaÓa dÈru 
   samÈdahÈno 171 
MÈyÈvÊ maghavÈ sakka 241 
MÈ vo kodho ajjhabhavi 242 
MÈ saddaÑ kari piya~kara 211 
MuttÈhaÑ mÈrapÈsena 106 
MuttÈhaÑ sabbapÈsehi 107 
MedavaÓÓaÒca pÈsÈÓaÑ 124 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YajamÈnÈnaÑ manussÈnaÑ 235 
YaÒca kho sÊlasampanno 69 
YaÒcassa bhuÒjatÊ mÈtÈ 208 
Yato ca ariyasaccÈni 393 
Yato yato mano 
   nivÈraye 13 
Yattha Èpo ca pathavÊ 15 
Yattha nÈmaÒca 
   r|paÒca 13, 32, 59, 167 
Yattha bheravÈ sarÊsapÈ 156 
YatthÈlaso 
   anuÔÔhÈtÈ 219, 220 
YathÈ aÒÒataraÑ bÊjaÑ 136 
YathÈ nÈmaÑ tathÈ cassa 166 
YathÈpi selÈ vipulÈ 102 
YathÈ sÈkaÔiko maÔÔhaÑ 56 
YathÈ hi a~gasambhÈrÈ 137 
YathÈ hi megho thanayaÑ 100 
Yamidha pathaviÒca vehÈsaÑ 188 
YametaÑ vÈrijaÑ pupphaÑ 206 
Yassa etÈdisaÑ yÈnaÑ 30 
Yassa jÈlinÊ visattikÈ 108 
Yassa n|na siyÈ evaÑ 130 
Yassa sakkariyamÈnassa 429 
Yassa saddhÈ tathÈgate 234 
Yassa sabbamahorattaÑ 210 
Yassete caturo dhammÈ 217 
Yasseva bhÊto na dadÈti 
   maccharÊ 18 
YaÑ eÓik|lasmiÑ janaÑ 145 
YaÑ kiÒci sithilaÑ kammaÑ 47 
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GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
YaÑ taÑ isÊhi pattabbaÑ 130 
YaÑ tvaÑ apÈyesi 145 
YaÑ hi devÈ manussÈ ca 237 
YaÑ Buddho bhÈsate vÈcaÑ 191 
YaÑ musÈ bhaÓato pÈpaÑ 227 
YaÑ vadanti na taÑ mayhaÑ 124 
YaÑ vadanti mama 
   yidanti  117, 124 
YaÑ sÈvakena pattabbaÑ 195 
YaÑ hi kayirÈ taÑ hi vade 22 
YÈ kÈci ka~khÈ 
   abhinandanÈ vÈ 183 
YÈdisaÑ vapate bÊjaÑ 229 
YÈya saddhÈya pabbajito 200 
YÈva na gÈdhaÑ labhati nadÊsu  45 
YvÈyaÑ bhisÈni khanati 206 
Ye keci ariyaÑ dhammaÑ 27 
Ye keci buddhaÑ saraÓaÑ 
   gatÈse 25 
Ye keci r|pÈ idha vÈ 67 
Ye kho pamattÈ viharanti 60, 206 
Ye gahaÔÔhÈ puÒÒakarÈ 236 
Ye ca atÊtÈ sambuddhÈ 142 
Ye ca kÈyena vÈcÈya 106 
Ye ca kho ariye dhamme 27 
Ye ca yaÒÒÈ nirÈrambhÈ 76 
Ye ca r|p|pagÈ sattÈ 132, 134 
Ye ca sa~khÈta- 
   dhammÈse 281, 282, 283 
Yedha maccharino loke 31 
Yedha laddhÈ manussattaÑ 32 
Yena kenaci vaÓÓena 208 
Ye naÑ dadanti saddhÈya 30, 57, 58 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Ya ] 
Ye naÑ pajÈnanti yatonidÈnaÑ 210 
Ye me pavutte siÔÔhipade 50 
Ye rÈgadosavinayÈ 237 
Yesampi sallaÑ urasi 
   paviÔÔhaÑ 112 
YesaÑ dhammÈ appaÔividitÈ 4 
YesaÑ dhammÈ asammuÔÔhÈ 4 
YesaÑ dhammÈ suppaÔividitÈ 4 
YesaÑ dhammÈ susammuÔÔhÈ 4 
YesaÑ rÈgo ca doso 
   ca  13, 167, 237 
Yehi jÈtehi nandissaÑ 178 
Yo andhakÈre tamasi 49 
Yo appaduÔÔhassa narassa 13, 166 
Yo idha SammÈsambuddho 237 
Yo imasmiÑ 
   dhammavinaye 158, 159 
Yo ca vineyya sÈrambhaÑ 181 
Yo ca saddaparittÈsÊ 203 
Yo dukkhamaddakkhi yato- 
   nidÈnaÑ 118, 120 
Yodha puÒÒaÒca pÈpaÒca 184 
Yo dhammaladdhassa dadÈti  
   dÈnaÑ 20 
Yo dhammaÑ cari kÈyena 103 
Yo dhÊro dhitisampanno 123 
Yo nindiyaÑ pasaÑsati 151, 154 
Yo pÈÓabh|tÈni aheÔhayaÑ 
   caraÑ 21 
Yo mÈtaraÑ pitaraÑ vÈ 184 
Yo sÊlavÈ paÒÒavÈ 
   bhÈvitatto 51 
Yo suÒÒagehÈni sevati 107 
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[ Ya ] 
Yo have balavÈ 
   santo 223, 225 
Yo hoti bhikkhu arahaÑ 13, 14 

[ Ra ] 
RÈgo uppatho akkhÈto 35 
RÈgo ca doso ca 209 
Rukkham|lagahanaÑ 
   pasakkiya 201 
R|paÑ jÊrati maccÈnaÑ 40 
R|paÑ na jÊvanti vadanti 
   BuddhÈ 208 
R|paÑ vedayitaÑ saÒÒÈ 114 
R|pÈ saddÈ rasÈ 
   gandhÈ 113, 115, 132 

[ La ] 
LaddhÈ hi so upÈdÈnaÑ 69 
Loke dukkhaparetasmiÑ 212 
Lobho doso ca 
   moho ca 70, 99 
Lobho dhammÈnaÑ paripantho 40 

[ Va ] 
VanaÑ yadaggi Éahati 69 
Vaso issariyaÑ loke 41 
VÈcaÑ manaÒca paÓidhÈya  
   sammÈ 40 
VÈyameteva puriso 227 
Viceyya dÈnaÑ 
   sugatappasatthaÑ 20 
VijjÈ uppatataÑ seÔÔhÈ 39 
Vipulo rÈjagahÊyÈnaÑ 67 
Virato kÈmasaÒÒÈya 51 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Va ] 
Virato methunÈ dhammÈ 33, 59 
Vilumpateva puriso 86 
VivekakÈmosi vanaÑ 199 
Visenibh|to upasantacitto 143 
VuÔÔhi alasaÑ analasaÒca 41 
VesÈliyaÑ vane viharantaÑ 27 
VÊriyaÑ me dhuradhorayhaÑ 175 

[ Sa ] 
SakuÓo yathÈ paÑsu- 
   kunthito 199 
SakkhÊ hi me sutaÑ etaÑ 187 
Sa~khÈre parato passa 189 
Sa~ghassa aÒjaliÑ katvÈ 60 
SaccaÑ dhammo saÑyamo 171 
SaccaÑ ve amatÈ vÈcÈ 191 
Sace atthi akammena 219, 220 
Sace enti manussattaÑ 32 
Sace ca pÈpakaÑ kammaÑ 211 
Sacepi etato bhiyyo 187 
Sacepi kevalaÑ sabbaÑ 111 
Sacepi dasa pajjote 200 
Sace maggaÑ anubuddhaÑ 124 
Saccena danto damasÈ 170 
SaÒÒÈya vipariyesÈ 189 
SataÑ sahassÈnaÑ 
   nirabbudÈnaÑ 151, 154 
SataÑ sahassÈnipi 
   dhuttakÈnaÑ 133 
SataÑ hatthÊ sataÑ 
   assÈ 213, 214 
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[ Sa ] 
SatÊmato sadÈ bhaddaÑ 210 
SattadhÈ me phale muddhÈ 48, 49 
SattiyÈ viya omaÔÔho 12, 52 
Sattis|l|pamÈ kÈmÈ 129 
SatthÈraÑ dhammamÈrabbha 205 
Sattho pavasato mittaÑ 34 
SaddahÈno arahataÑ 217 
SaddhÈ dutiyÈ purisassa 
   hoti 24, 35 
SaddhÈ bandhati pÈtheyyaÑ 41 
SaddhÈ bÊjaÑ tapo vuÔÔhi 175 
SaddhÈya tarati oghaÑ 217 
SaddhÈyÈhaÑ pabbajito 121 
SaddhÈ hi dÈnaÑ bahudhÈ  
   pasatthaÑ 21 
SaddhÊdha vittaÑ purisassa  
   seÔÔhaÑ 39, 216 
Sannaddho khattiyo tapati 471 
SabbaganthappahÊnassa 208 
Sabbattha mutto asito 135 
Sabbattha vihatÈ nandÊ 131 
SabbadÈ ve sukhaÑ seti 214 
SabbadÈ sÊlasampanno 51 
SabbaÑ nÈdÈya gantabbaÑ 93 
SabbÈ Èsattiyo chetvÈ 214 
SabbÈ disÈ anuparigamma 75 
SabbÈbhibhuÑ sabbaviduÑ 
   sumedhaÑ 470 
Sabbe Bhagavato puttÈ 193 
Sabbeva nikkhipissanti 160 
Sabbe sattÈ atthajÈtÈ 227 
Sabbe sattÈ marissanti 98 
Sabbe sammaddhagaruno 142 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
Sabbo ÈdÊpito 
   loko 134 
Sabbhireva samÈsetha 16, 17,  
 55, 56 
SamaÓaÑ mÈtÈ pitÈ bhÈtÈ 42 
SamaÓÊdha araÓÈ loke 42 
SamaÓe brÈhmaÓe vÈpi 96, 97 
Samuddo udadhinaÑ seÔÔho 67 
Samo visesÊ uda vÈ nihÊno 11 
SambÈdhe vata okÈsaÑ 46 
SambÈdhe vÈpi vindanti 46 
Sambuddho dvipadaÑ seÔÔho 7 
Sa sattakkhattuÑparamaÑ 393 
SahÈcaritena chavo 66 
SahÈyÈvatime bhikkh| 472 
SaÑkhittenapi deseti 191 
SaÑghassa aÒjaliÑ katvÈ 206 
SaÑghe pasÈdo yassatthi 234 
SaÑsaggÈ vanatho jÈto 371 
SaÑsaraÑ dÊghamaddhÈnaÑ 105 
SÈdhu kho paÓÉito nÈma 212 
SÈdhu kho mÈrisa dÈnaÑ 19, 20 
SÈrattÈ kÈmabhogesu 74 
SÈriputtova paÒÒÈya 31, 54,  
 465 
SÈvako te mahÈvÊra 122 
SÈhu te kuÔikÈ natthi 8 
SvÈgataÑ vata me Èsi 198 
SvÈhaÑ aka~kho asito 183 
SÊlaÑ ajarasÈ sÈdhu 34 
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[ Sa ] 
SÊlaÑ yÈva jarÈ sÈdhu 33 
SÊlaÑ samÈdhi paÒÒaÒca 104 
SÊle patiÔÔhÈya naro 
   sapaÒÒo 13, 167 
SukhajÊvino pure ÈsuÑ 60, 205 
SukhitÈva te manujÈ 50 
SuÓanti dhammaÑ vimalaÑ 194 
SuÓÈti na vijÈnÈti 200 
Sutameva pure Èsi 27 
SupupphitaggaÑ upagamma 132 
SubhÈsitassa sikkhetha 43 
SubhÈsitaÑ uttamamÈhu 190 
Sumantamantino dhÊrÈ 238 
SuvinÊtÈ kappinena 472 
SusukhaÑ vata jÊvÈma 116 
SeÔÔhÈ hi kira lokasmiÑ 236,  
 237, 238 
SelaÑva siras|hacca 128 
Sele yathÈ pabbatamuddha- 
   niÔÔhito 139 
Sevetha pantÈni senÈ- 
   sanÈni 156 
 

GÈthÈpamukhaÑ PiÔÔha~kÈ 

[ Sa ] 
SnehajÈ attasambh|tÈ 209 
So ahaÑ vicarissÈmi 217 
Sokassa m|laÑ palikhÈya 124 
SokÈvatiÓÓo nu vanamhi 123, 127 
So kho panÈyaÑ 
   akkhÈto 393 
Socati puttehi puttimÈ 6, 109 
So ca sabbadado hoti 29 
Sobhati vatÈyaÑ bhikkhu 466 
So me dhammamadesesi 197 
Sohamete pajÈnÈmi 33, 59 

[ Ha ] 
HantÈ labhati hantÈraÑ 86 
HaÑsÈ koÒcÈ may|rÈ ca 467 
HitÈnukampÊ sambuddho 113 
HitvÈ agÈraÑ pabbajitÈ 15 
HitvÈ ahaÑ brÈhmaÓa 
   dÈrudÈhaÑ 171 
HirÊ tassa apÈlambo 30 
HirÊnisedhÈ tanuyÈ 8 
HirÊnisedho puriso 9
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