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 uG kva  n ÒÒa w¬ ttha É nda rÜ mpa ~oå stra  
 cs khya  Í§ Òha wG tva `E´ ndra ræ mpha oé sna  
 cG khva  Íö Òca ws tya Ë ndha rÁ mba os sya  
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KhandhavaggasaÑyuttapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa.  
 
 

1. KhandhasaÑyutta 
 

1. Nakulapituvagga 
 

1. Nakulapitusutta 

 1. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati 
SusumÈragire1 BhesakaÄÈvane migadÈye. Atha kho NakulapitÈ gahapati 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho NakulapitÈ gahapati 
BhagavantaÑ etadavoca– 

 Ahamasmi bhante jiÓÓo vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto 
ÈturakÈyo abhikkhaÓÈta~ko, aniccadassÈvÊ kho panÈhaÑ bhante Bhagavato 
manobhÈvanÊyÈnaÒca bhikkh|naÑ, ovadatu maÑ bhante BhagavÈ, anusÈsatu 
maÑ bhante BhagavÈ, yaÑ mamassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. 

 EvametaÑ gahapati, evametaÑ gahapati, Èturo hÈyaÑ gahapati kÈyo 
aÓÉabh|to pariyonaddho, yo hi gahapati imaÑ kÈyaÑ pariharanto 
muhuttampi ÈrogyaÑ paÔijÈneyya, kimaÒÒatra bÈlyÈ. TasmÈtiha 
______________________________________________________________ 
 1. SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “ÈturakÈyassa me sato cittaÑ anÈturaÑ 
bhavissatÊ”ti. EvaÑ hi te gahapati sikkhitabbanti. 

 Atha kho NakulapitÈ gahapati Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
SÈriputtaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
NakulapitaraÑ gahapatiÑ ÈyasmÈ SÈriputto etadavoca “vippasannÈni kho te 
gahapati indriyÈni, parisuddho mukhavaÓÓo pariyodÈto, alattha no ajja 
Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ savanÈyÈ”ti.  

 KathaÑ hi no siyÈ bhante, idÈnÈhaÑ bhante BhagavatÈ dhammiyÈ 
kathÈya amatena abhisittoti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ gahapati BhagavatÈ 
dhammiyÈ kathÈya amatena abhisittoti. IdhÈhaÑ bhante yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑ, ekamantaÑ nisinno khvÈhaÑ bhante BhagavantaÑ etadavocaÑ 
“ahamasmi bhante jiÓÓo vuÉÉho mahallako addhagato vayo-anuppatto 
ÈturakÈyo abhikkhaÓÈta~ko, aniccadassÈvÊ kho panÈhaÑ bhante Bhagavato 
manobhÈvanÊyÈnaÒca bhikkh|naÑ, ovadatu maÑ bhante BhagavÈ, anusÈsatu 
maÑ bhante BhagavÈ, yaÑ mamassa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈ”ti. 

 EvaÑ vutte maÑ bhante BhagavÈ etadavoca “evametaÑ gahapati, 
evametaÑ gahapati, Èturo hÈyaÑ gahapati kÈyo aÓÉabh|to pariyonaddho, 
yo hi gahapati imaÑ kÈyaÑ pariharanto muhuttampi ÈrogyaÑ paÔijÈneyya, 
kimaÒÒatra bÈlyÈ. TasmÈtiha te gahapati evaÑ sikkhitabbaÑ “ÈturakÈyassa 
me sato cittaÑ anÈturaÑ bhavissatÊ”ti. EvaÑ hi te gahapati sikkhitabbanti. 
EvaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ dhammiyÈ kathÈya amatena abhisittoti.  

 Na hi pana taÑ gahapati paÔibhÈsi BhagavantaÑ1 uttariÑ paÔipucchituÑ 
“kittÈvatÈ nu kho bhante ÈturakÈyo ceva hoti Èturacitto ca, kittÈvatÈ ca pana 
ÈturakÈyo hi kho hoti no ca  
______________________________________________________________ 
 1. TaÑ BhagavantaÑ (SÊ) 
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Èturacitto”ti. D|ratopi kho mayaÑ bhante ÈgaccheyyÈma Èyasmato 
SÈriputtassa santike etassa bhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ, sÈdhu 
vatÈyasmantaÑyeva SÈriputtaÑ paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa atthoti. 

 Tena hi gahapati suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho NakulapitÈ gahapati Èyasmato SÈriputtassa paccassosi. 
ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 KathaÒca gahapati ÈturakÈyo ceva hoti Èturacitto ca. Idha gahapati 
assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ r|paÑ mama 
r|pan”ti pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti. Tassa “ahaÑ r|paÑ mama r|pan”ti 
pariyuÔÔhaÔÔhÈyino taÑ r|paÑ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti. Tassa 
r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti sokaparideva dukkha 
domanassupÈyÈsÈ.   

 VedanaÑ attato samanupassati, vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
vedanaÑ, vedanÈya vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ vedanÈ mama vedanÈ”ti 
pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti, tassa “ahaÑ vedanÈ mama vedanÈ”ti 
pariyuÔÔhaÔÔhÈyino sÈ vedanÈ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti. Tassa 
vedanÈvipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti sokaparideva dukkha 
domanassupÈyÈsÈ. 

 SaÒÒaÑ attato samanupassati, saÒÒÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
saÒÒaÑ, saÒÒÈya vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ saÒÒÈ mama saÒÒÈ”ti pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ 
hoti, tassa “ahaÑ saÒÒÈ mama saÒÒÈ”ti pariyuÔÔhaÔÔhÈyino sÈ saÒÒÈ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti. Tassa saÒÒÈvipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti 
soka parideva dukkha domanassupÈyÈsÈ. 

 Sa~khÈre attato samanupassati, sa~khÈravantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
sa~khÈre, sa~khÈresu vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ sa~khÈrÈ mama sa~khÈrÈ”ti 
pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti, tassa “ahaÑ sa~khÈrÈ mama sa~khÈrÈ”ti 
pariyuÔÔhaÔÔhÈyino te sa~khÈrÈ vipariÓamanti aÒÒathÈ honti. Tassa 
sa~khÈravipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti soka parideva dukkha 
domanassupÈyÈsÈ. 
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 ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ viÒÒÈÓaÑ mama viÒÒÈÓan”ti 
pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti, tassa “ahaÑ viÒÒÈÓaÑ mama viÒÒÈÓan”ti 
pariyuÔÔhaÔÔhÈyino taÑ viÒÒÈÓaÑ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti. Tassa 
viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti soka parideva dukkha 
domanassupÈyÈsÈ. EvaÑ kho gahapati ÈturakÈyo ceva hoti Èturacitto ca. 

 KathaÒca gahapati ÈturakÈyo hi kho hoti no ca Èturacitto. Idha gahapati 
sutavÈ ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto, sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ r|paÑ 
mama r|pan”ti na pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti, tassa “ahaÑ r|paÑ mama r|pan”ti 
apariyuÔÔhaÔÔhÈyino taÑ r|paÑ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti. Tassa 
r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti soka parideva dukkha 
domanassupÈyÈsÈ. 

 Na vedanaÑ attato samanupassati, na vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, na 
attani vÈ vedanaÑ, na vedanÈya vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ vedanÈ mama vedanÈ”ti 
na pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti, tassa “ahaÑ vedanÈ mama vedanÈ”ti 
apariyuÔÔhaÔÔhÈyino sÈ vedanÈ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti. Tassa 
vedanÈvipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti sokaparideva dukkha 
domanassupÈyÈsÈ.  

 Na saÒÒaÑ attato samanupassati, na saÒÒÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani 
vÈ saÒÒaÑ, na saÒÒÈya vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ saÒÒÈ mama saÒÒÈ”ti 
napariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti, tassa “ahaÑ saÒÒÈ mama saÒÒÈ”ti 
apariyuÔÔhaÔÔhÈyino sÈ saÒÒÈvipariÓamati aÒÒathÈ hoti. Tassa 
saÒÒÈvipariÓÈmaÒÒathabhÈvÈ nuppajjanti soka parideva 
dukkhadomanassupÈyÈsÈ.  

 Na sa~khÈre attato samanupassati, na sa~khÈravantaÑ vÈ attÈnaÑ, na 
attani vÈ sa~khÈre, na sa~khÈresu vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ sa~khÈrÈ mama 
sa~khÈrÈ”ti na pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti, tassa “ahaÑ sa~khÈrÈ mama 
sa~khÈrÈ”ti apariyuÔÔhaÔÔhÈyino te sa~khÈrÈ vipariÓamanti aÒÒathÈ honti. 
Tassa sa~khÈravipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. 
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 Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, na 
attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ, “ahaÑ viÒÒÈÓaÑ mama 
viÒÒÈÓan”ti na pariyuÔÔhaÔÔhÈyÊ hoti. Tassa “ahaÑ viÒÒÈÓaÑ mama 
viÒÒÈÓan”ti apariyuÔÔhaÔÔhÈyino taÑ viÒÒÈÓaÑ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti. 
Tassa viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti sokaparideva 
dukkhadomanassupÈyÈsÈ. EvaÑ kho gahapati ÈturakÈyo hoti no ca 
Èturacittoti. 

 Idamavoca ÈyasmÈ SÈriputto. Attamano NakulapitÈ gahapati Èyasmato 
SÈriputtassa bhÈsitaÑ abhinandÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Devadahasutta 

 2. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu1 viharati 
DevadahaÑ nÈma SakyÈnaÑ nigamo. Atha kho sambahulÈ 
pacchÈbh|magamikÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “icchÈma mayaÑ bhante 
pacchÈbh|maÑ janapadaÑ gantuÑ, pacchÈbh|me janapade nivÈsaÑ 
kappetun”ti. 

 Apalokito pana vo bhikkhave SÈriputtoti. Na kho no bhante apalokito 
ÈyasmÈ SÈriputtoti. Apaloketha bhikkhave SÈriputtaÑ, SÈriputto bhikkhave 
paÓÉito bhikkh|naÑ anuggÈhako sabrahmacÈrÊnanti. “EvaÑ bhante”ti kho 
te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ SÈriputto Bhagavato avid|re 
aÒÒatarasmiÑ eÄagalÈgumbe nisinno hoti. Atha kho te bhikkh| Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
padakkhiÓaÑ katvÈ yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ2 vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
bhikkh| ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavocuÑ “icchÈma mayaÑ Èvuso 
SÈriputta pacchÈbh|maÑ janapadaÑ gantuÑ, pacchÈbh|me janapade 
nivÈsaÑ kappetuÑ, apalokito no SatthÈ”ti.  
______________________________________________________________ 
 1. Sakyesu (Ka) 2. SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 Santi hÈvuso nÈnÈverajjagataÑ bhikkhuÑ paÒhaÑ pucchitÈro 
khattiyapaÓÉitÈpi brÈhmaÓapaÓÉitÈpi gahapatipaÓÉitÈpi samaÓapaÓÉitÈpi. 
PaÓÉitÈ hÈvuso manussÈ vÊmaÑsakÈ “kiÑ vÈdÊ panÈyasmantÈnaÑ1 SatthÈ 
kimakkhÈyÊ”ti, kacci vo ÈyasmantÈnaÑ dhammÈ sussutÈ suggahitÈ 
sumanasikatÈ s|padhÈritÈ suppaÔividdhÈ paÒÒÈya, yathÈ byÈkaramÈnÈ 
Èyasmanto vuttavÈdino ceva Bhagavato assatha, na ca BhagavantaÑ 
abh|tena abbhÈcikkheyyÈtha, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyyÈtha, na 
ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo2 gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgaccheyyÈti. 

 D|ratopi kho mayaÑ Èvuso ÈgaccheyyÈma Èyasmato SÈriputtassa 
santike etassa bhÈsitassa atthamaÒÒÈtuÑ, sÈdhu vatÈyasmantaÑyeva 
SÈriputtaÑ paÔibhÈtu etassa bhÈsitassa atthoti. TenahÈvuso suÓÈtha 
sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| 
Èyasmato SÈriputtassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ SÈriputto etadavoca– 

 Santi hÈvuso nÈnÈverajjagataÑ bhikkhuÑ paÒhaÑ pucchitÈro 
khattiyapaÓÉitÈpi -pa- samaÓapaÓÉitÈpi. PaÓÉitÈ hÈvuso manussÈ 
vÊmaÑsakÈ “kiÑ vÈdÊ panÈyasmantÈnaÑ SatthÈ, kimakkhÈyÊ”ti, evaÑ puÔÔhÈ 
tumhe Èvuso evaÑ byÈkareyyÈtha “chandarÈgavinayakkhÈyÊ kho no Èvuso 
SatthÈ”ti. 

 EvaÑ byÈkatepi kho Èvuso assuyeva uttariÑ paÒhaÑ pucchitÈro 
khattiyapaÓÉitÈpi -pa- samaÓapaÓÉitÈpi. PaÓÉitÈ hÈvuso manussÈ 
vÊmaÑsakÈ “kismiÑ panÈyasmantÈnaÑ chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ”ti, 
evaÑ puÔÔhÈ tumhe Èvuso evaÑ byÈkareyyÈtha “r|pe kho Èvuso 
chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe 
chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ”ti. 

 EvaÑ byÈkatepi kho Èvuso assuyeva uttariÑ paÒhaÑ pucchitÈro 
khattiyapaÓÉitÈpi -pa- samaÓapaÓÉitÈpi. PaÓÉitÈ hÈvuso manussÈ 
vÊmaÑsakÈ “kiÑ panÈyasmantÈnaÑ ÈdÊnavaÑ disvÈ r|pe 
chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe 
chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ”ti, evaÑ puÔÔhÈ tumhe Èvuso evaÑ 
byÈkareyyÈtha “r|pe kho 
______________________________________________________________ 
 1. KiÑ vÈdÈyasmantÈnaÑ (I, Ka)  2. VÈdÈnupÈto (AÔÔhakathÈyaÑ pÈÔhantaraÑ) 
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Èvuso avigatarÈgassa1 avigatachandassa avigatapemassa avigatapipÈsassa 
avigatapariÄÈhassa avigatataÓhassa tassa r|passa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjanti soka parideva dukkha domanassupÈyÈsÈ. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
Sa~khÈresu avigatarÈgassa -pa- avigatataÓhassa tesaÑ sa~khÈrÈnaÑ 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti soka parideva dukkha domanassupÈyÈsÈ. 
ViÒÒÈÓe avigatarÈgassa avigatachandassa avigatapemassa avigatapipÈsassa 
avigatapariÄÈhassa avigatataÓhassa tassa viÒÒÈÓassa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjanti soka parideva dukkha domanassupÈyÈsÈ. IdaÑ kho no Èvuso 
ÈdÊnavaÑ disvÈ r|pe chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ”ti. 

 EvaÑ byÈkatepi kho Èvuso assuyeva uttariÑ paÒhaÑ pucchitÈro 
khattiyapaÓÉitÈpi brÈhmaÓapaÓÉitÈpi gahapatipaÓÉitÈpi samaÓapaÓÉitÈpi. 
PaÓÉitÈ hÈvuso manussÈ vÊmaÑsakÈ “kiÑ panÈyasmantÈnaÑ ÈnisaÑsaÑ 
disvÈ r|pe chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. 
ViÒÒÈÓe chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ”ti, evaÑ puÔÔhÈ tumhe Èvuso evaÑ 
byÈkareyyÈtha “r|pe kho Èvuso vigatarÈgassa vigatachandassa 
vigatapemassa vigatapipÈsassa vigatapariÄÈhassa vigatataÓhassa tassa 
r|passa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti soka parideva dukkha 
domanassupÈyÈsÈ. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu vigatarÈgassa 
vigatachandassa vigatapemassa vigatapipÈsassa vigatapariÄÈhassa 
vigatataÓhassa tesaÑ sa~khÈrÈnaÑ vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti soka 
parideva dukkha domanassupÈyÈsÈ. ViÒÒÈÓe vigatarÈgassa vigatachandassa 
vigatapemassa vigatapipÈsassa vigatapariÄÈhassa vigatataÓhassa tassa 
viÒÒÈÓassa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. IdaÑ kho no Èvuso ÈnisaÑsaÑ disvÈ 
r|pe chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. 
ViÒÒÈÓe chandarÈgavinayakkhÈyÊ SatthÈ”ti. 

 Akusale cÈvuso dhamme upasampajja viharato diÔÔhe ceva dhamme 
sukho vihÈro abhavissa avighÈto anupÈyÈso apariÄÈho, kÈyassa ca bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugati pÈÔika~khÈ, nayidaÑ BhagavÈ  
______________________________________________________________ 
 1. AvÊtarÈgassa (SyÈ, KaÑ) 
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akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnaÑ vaÓÓeyya, yasmÈ ca kho Èvuso akusale 
dhamme upasampajja viharato diÔÔhe ceva dhamme dukkho vihÈro savighÈto 
sa-upÈyÈso sapariÄÈho, kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ, 
tasmÈ BhagavÈ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnaÑ vaÓÓeti. 

 Kusale cÈvuso dhamme upasampajja viharato diÔÔhe ceva dhamme 
dukkho vihÈro abhavissa savighÈto sa-upÈyÈso sapariÄÈho, kÈyassa ca bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ duggati pÈÔika~khÈ, nayidaÑ BhagavÈ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ upasampadaÑ vaÓÓeyya, yasmÈ ca kho Èvuso kusale dhamme 
upasampajja viharato diÔÔhe ceva dhamme sukho vihÈro avighÈto anupÈyÈso 
apariÄÈho, kÈyassa ca bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugati pÈÔika~khÈ, tasmÈ 
BhagavÈ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ upasampadaÑ vaÓÓetÊti.  

 IdamavocÈyasmÈ SÈriputto. AttamanÈ te bhikkh| Èyasmato SÈriputtassa 
bhÈsitaÑ abhinandunti.  . DutiyaÑ. 
 

3. HÈliddikÈnisutta  

 3. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno AvantÊsu 
viharati Kuraraghare1 papÈte pabbate. Atha kho HÈliddikÈni2 gahapati 
yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈkaccÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
HÈliddikÈni gahapati ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “vuttamidaÑ 
bhante BhagavatÈ aÔÔhakavaggiye MÈgaÓÉiyapaÒhe– 

    ‘OkaÑ pahÈya aniketasÈrÊ,  
    GÈme akubbaÑ3 muni santhavÈni4. 
    KÈmehi ritto apurakkharÈno5,  
    KathaÑ na viggayha janena kayirÈ’ti. 

 Imassa nu kho bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa kathaÑ 
vitthÈrena attho daÔÔhabbo”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Kulaghare (Ka) 2. HÈliddakÈni (SÊ), haliddikÈni (SyÈ) 
 3. AkrubbaÑ (Ka) 4. SandhavÈni (Ka) 
 5. ApurekkharÈno (SÊ, SuttanipÈtepi) MoggallÈne 5. 134 suttampi oloketabbaÑ. 
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 R|padhÈtu kho gahapati viÒÒÈÓassa oko, r|padhÈturÈgavinibandhaÒca1 
pana viÒÒÈÓaÑ “okasÈrÊ”ti vuccati. VedanÈdhÈtu kho gahapati viÒÒÈÓassa 
oko, vedanÈdhÈturÈgavinibandhaÒca pana viÒÒÈÓaÑ “okasÈrÊ”ti vuccati. 
SaÒÒÈdhÈtu kho gahapati viÒÒÈÓassa oko, saÒÒÈdhÈturÈgavinibandhaÒca 
pana viÒÒÈÓaÑ “okasÈrÊ”ti vuccati. Sa~khÈradhÈtu kho gahapati viÒÒÈÓassa 
oko, sa~khÈradhÈturÈgavinibandhaÒca pana viÒÒÈÓaÑ “okasÈrÊ”ti vuccati. 
EvaÑ kho gahapati okasÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapati anokasÈrÊ hoti. R|padhÈtuyÈ kho gahapati yo chando 
yo rÈgo yÈ nandÊ2 yÈ taÓhÈ ye upayupÈdÈnÈ3 cetaso 
adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ4 ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tasmÈ TathÈgato 
“anokasÈrÊ”ti vuccati. VedanÈdhÈtuyÈ kho gahapati. SaÒÒÈdhÈtuyÈ kho 
gahapati. Sa~khÈradhÈtuyÈ kho gahapati. ViÒÒÈÓadhÈtuyÈ kho gahapati yo 
chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye upayupÈdÈnÈ cetaso 
adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tasmÈ TathÈgato 
“anokasÈrÊ”ti vuccati. EvaÑ kho gahapati anokasÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapati niketasÈrÊ hoti. R|panimittaniketavisÈravinibandhÈ 
kho gahapati “niketasÈrÊ”ti vuccati. Saddanimitta -pa-. Gandhanimitta. 
Rasanimitta. PhoÔÔhabbanimitta. DhammanimittaniketavisÈravinibandhÈ kho 
gahapati “niketasÈrÊ”ti vuccati. EvaÑ kho gahapati niketasÈrÊhoti. 

 KathaÒca gahapati aniketasÈrÊ hoti. R|panimittaniketavisÈravinibandhÈ 
kho gahapati TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tasmÈ TathÈgato “aniketasÈrÊ”ti 
vuccati. Saddanimitta. Gandhanimitta. Rasanimitta. PhoÔÔhabbanimitta. 
DhammanimittaniketavisÈravinibandhÈ kho gahapati TathÈgatassa pahÊnÈ 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ,  
______________________________________________________________ 
 1.  ...vinibaddhaÒca (I, SÊ-®Ôha) 2. Nandi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. UpÈyupÈdÈnÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 4. AnabhÈvakatÈ (SÊ, I), anabhÈvaÑgatÈ (SyÈ, KaÑ) 
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tasmÈ TathÈgato “aniketasÈrÊ”ti vuccati. EvaÑ kho gahapati aniketasÈrÊ hoti. 

 KathaÒca gahapati gÈme santhavajÈto1 hoti. Idha gahapati ekacco 
gihÊhi2 saÑsaÔÔho viharati sahanandÊ sahasokÊ sukhitesu sukhito dukkhitesu 
dukkhito uppannesu kiccakaraÓÊyesu attanÈ tesu yogaÑ Èpajjati. EvaÑ kho 
gahapati gÈme santhavajÈto hoti. 

 KathaÒca gahapati gÈme na santhavajÈto hoti. Idha gahapati bhikkhu 
gihÊhi2 asaÑsaÔÔho viharati na sahanandÊ na sahasokÊ na sukhitesu sukhito 
na dukkhitesu dukkhito uppannesu kiccakaraÓÊyesu na attanÈ tesu yogaÑ 
Èpajjati. EvaÑ kho gahapati gÈme na santhavajÈto hoti.  

 KathaÒca gahapati kÈmehi aritto hoti. Idha gahapati ekacco kÈmesu 
avigatarÈgo hoti avigatachando avigatapemo avigatapipÈso avigatapariÄÈho 
avigatataÓho. EvaÑ kho gahapati kÈmehi aritto hoti. 

 KathaÒca gahapati kÈmehi ritto hoti. Idha gahapati ekacco kÈmesu 
vigatarÈgo hoti vigatachando vigatapemo vigatapipÈso vigatapariÄÈho 
vigatataÓho. EvaÑ kho gahapati kÈmehi ritto hoti.  

 KathaÒca gahapati purakkharÈno hoti. Idha gahapati ekaccassa evaÑ 
hoti “evaÑr|po siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑvedano siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑsaÒÒo siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑsa~khÈro 
siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑviÒÒÈÓo siyaÑ anÈgatamaddhÈnan”ti. 
EvaÑ kho gahapati purakkharÈno hoti. 

 KathaÒca gahapati apurakkharÈno hoti. Idha gahapati ekaccassa na 
evaÑ hoti “evaÑr|po siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑvedano siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑsaÒÒo siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑsa~khÈro 
siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ. EvaÑviÒÒÈÓo siyaÑ anÈgatamaddhÈnan”ti. 
EvaÑ kho gahapati apurakkharÈno hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. SandhavajÈto (Ka) 2. Gihi (Ka) 
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 KathaÒca gahapati kathaÑ viggayha janena kattÈ hoti. Idha gahapati 
ekacco evar|piÑ kathaÑ kattÈ hoti “na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ 
ÈjÈnÈsi, ahaÑ imaÑ dhammavinayaÑ ÈjÈnÈmi, kiÑ tvaÑ imaÑ 
dhammavinayaÑ ÈjÈnissasi, micchÈpaÔipanno tvamasi, ahamasmi 
sammÈpaÔipanno, pure vacanÊyaÑ pacchÈ avaca, pacchÈ vacanÊyaÑ pure 
avaca, sahitaÑ me, asahitaÑ te, adhiciÓÓaÑ te viparÈvattaÑ, Èropito te 
vÈdo, cara vÈdappamokkhÈya, niggahitosi, nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ”ti. 
EvaÑ kho gahapati kathaÑ viggayha janena kattÈ hoti. 

 KathaÒca gahapati kathaÑ na viggayha janena kattÈ hoti. Idha gahapati 
bhikkhu na evar|piÑ kathaÑ kattÈ hoti “na tvaÑ imaÑ dhammavinayaÑ 
ÈjÈnÈsi -pa- nibbeÔhehi vÈ sace pahosÊ”ti. EvaÑ kho gahapati kathaÑ na 
viggayha janena kattÈ hoti. 

 Iti kho gahapati yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ aÔÔhakavaggiye 
MÈgaÓÉiyapaÒhe–  

    “OkaÑ pahÈya aniketasÈrÊ,  
    GÈme akubbaÑ muni santhavÈni. 
    KÈmehi ritto apurakkharÈno,  
    KathaÑ na viggayha janena kayirÈ”ti. 

 Imassa kho gahapati BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabboti.  . TatiyaÑ. 
 

4. DutiyahÈliddikÈnisutta  

 4. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno AvantÊsu 
viharati Kuraraghare PapÈte pabbate. Atha kho HÈliddikÈni gahapati 
yenÈyasmÈ MahÈkaccÈno -pa- ekamantaÑ nisinno kho HÈliddikÈni gahapati 
ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “vuttamidaÑ bhante BhagavatÈ 
SakkapaÒhe–’ye te samaÓabrÈhmaÓÈ taÓhÈsa~khayavimuttÈ, te 
accantaniÔÔhÈ accantayogakkhemino accantabrahmacÈrino accantapariyosÈnÈ 
seÔÔhÈ devamanussÈnan’ti. 

 Imassa nu kho bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa kathaÑ 
vitthÈrena attho daÔÔhabbo”ti. 
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 R|padhÈtuyÈ kho gahapati yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye 
upayupÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, tesaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ 
cÈgÈ paÔinissaggÈ “cittaÑ suvimuttan”ti vuccati.  

 VedanÈdhÈtuyÈ kho gahapati -pa-. SaÒÒÈdhÈtuyÈ kho gahapati. 
Sa~khÈradhÈtuyÈ kho gahapati. ViÒÒÈÓadhÈtuyÈ kho gahapati yo chando yo 
rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye upayupÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, 
tesaÑ khayÈ virÈgÈ nirodhÈ cÈgÈ paÔinissaggÈ “cittaÑ suvimuttan”ti vuccati. 

 Iti kho gahapati yaÑ taÑ vuttaÑ BhagavatÈ SakkapaÒhe–“ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ taÓhÈsa~khayavimuttÈ, te accantaniÔÔhÈ 
accantayogakkhemino accantabrahmacÈrino accantapariyosÈnÈ seÔÔhÈ 
devamanussÈnan”ti. 

 Imassa kho gahapati BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabboti.  . CatutthaÑ.  
 

5. SamÈdhisutta  

 5. EvaÑ me sutaÑ -pa-. SÈvatthiyaÑ tatra kho -pa- etadavoca–
samÈdhiÑ bhikkhave bhÈvetha, samÈhito bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. KiÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, r|passa samudayaÒca attha~gamaÒca. 
VedanÈya samudayaÒca attha~gamaÒca. SaÒÒÈya samudayaÒca 
attha~gamaÒca. Sa~khÈrÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca. ViÒÒÈÓassa 
samudayaÒca attha~gamaÒca.  

 Ko ca bhikkhave r|passa samudayo, ko vedanÈya samudayo, ko 
saÒÒÈya samudayo, ko sa~khÈrÈnaÑ samudayo, ko viÒÒÈÓassa samudayo. 
Idha bhikkhave bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati.  

 KiÒca abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati. R|paÑ abhinandati 
abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa r|paÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya 
tiÔÔhato uppajjati nandÊ, yÈ r|pe nandÊ, tadupÈdÈnaÑ, tassupÈdÈnapaccayÈ 
bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 
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 VedanaÑ abhinandati -pa-. SaÒÒaÑ abhinandati. Sa~khÈre abhinandati. 
ViÒÒÈÓaÑ abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa viÒÒÈÓaÑ 
abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, yÈ viÒÒÈÓe nandÊ, 
tadupÈdÈnaÑ, tassupÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ 
-pa-. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 AyaÑ bhikkhave r|passa samudayo. AyaÑ vedanÈya samudayo. AyaÑ 
saÒÒÈya samudayo. AyaÑ sa~khÈrÈnaÑ samudayo. AyaÑ viÒÒÈÓassa 
samudayo. 

 Ko ca bhikkhave r|passa attha~gamo. Ko vedanÈya. Ko saÒÒÈya. Ko 
sa~khÈrÈnaÑ. Ko viÒÒÈÓassa attha~gamo. Idha bhikkhave nÈbhinandati 
nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati. 

 KiÒca nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati. R|paÑ nÈbhinandati 
nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa r|paÑ anabhinandato anabhivadato 
anajjhosÈya tiÔÔhato yÈ r|pe nandÊ, sÈ nirujjhati, tassa nandÊnirodhÈ 
upÈdÈnanirodho, upadÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa-. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 VedanaÑ nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa vedanaÑ 
anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato yÈ vedanÈya nandÊ, sÈ 
nirujjhati, tassa nandÊnirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ 
bhavanirodho -pa-. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 SaÒÒaÑ nÈbhinandati -pa-. Sa~khÈre nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa sa~khÈre anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya 
tiÔÔhato yÈ sa~khÈresu nandÊ, sÈ nirujjhati, tassa nandÊnirodhÈ 
upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ bhavanirodho -pa-. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

 ViÒÒÈÓaÑ nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa viÒÒÈÓaÑ 
anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato yÈ viÒÒÈÓe nandÊ, sÈ 
nirujjhati, tassa nandÊnirodhÈ upÈdÈnanirodho -pa-. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandassa nirodho hoti. 
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 AyaÑ bhikkhave r|passa attha~gamo. AyaÑ vedanÈya attha~gamo. 
AyaÑ saÒÒÈya attha~gamo. AyaÑ sa~khÈrÈnaÑ attha~gamo. AyaÑ 
viÒÒÈÓassa attha~gamoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÔisallÈÓasutta  

 6. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÔisallÈÓe bhikkhave yogamÈpajjatha, paÔisallÊÓo 
bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. KiÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
r|passa samudayaÒca attha~gamaÒca. VedanÈya samudayaÒca 
attha~gamaÒca. SaÒÒÈya samudayaÒca attha~gamaÒca. Sa~khÈrÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca. ViÒÒÈÓassa samudayaÒca attha~gamaÒca. 
(YathÈ paÔhamasutte, tathÈ vitthÈretabbo.). ChaÔÔhaÑ. 
 

7. UpÈdÈparitassanÈsutta 

 7. SÈvatthinidÈnaÑ. UpÈdÈparitassanaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
anupÈdÈ-aparitassanaÒca, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, 
bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ bhante”ti kho te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. 
BhagavÈ etadavoca– 

 KathaÒca bhikkhave upÈdÈparitassanÈ hoti. Idha bhikkhave assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ, tassa taÑ r|paÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
r|pavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti. Tassa 
r|pavipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti. Cetaso pariyÈdÈnÈ uttÈsavÈ ca hoti vighÈtavÈ ca 
apekkhavÈ ca, upÈdÈya ca paritassati.  

 VedanaÑ attato samanupassati, vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
vedanaÑ, vedanÈya vÈ attÈnaÑ, tassa sÈ vedanÈ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, 
tassa vedanÈvipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ vedanÈvipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ 
hoti, tassa vedanÈvipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ 
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso pariyÈdÈnÈ uttÈsavÈ ca hoti vighÈtavÈ ca 
apekkhavÈ ca, upÈdÈya ca paritassati. 
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 SaÒÒaÑ attato samanupassati -pa-. Sa~khÈre attato samanupassati, 
sa~khÈravantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ sa~khÈre, sa~khÈresu vÈ attÈnaÑ, 
tassa te sa~khÈrÈ vipariÓamanti aÒÒathÈ honti, tassa 
sa~khÈravipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ sa~khÈravipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ 
hoti, tassa sa~khÈravipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ 
cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso pariyÈdÈnÈ uttÈsavÈ ca hoti vighÈtavÈ ca 
apekkhavÈ ca, upÈdÈya ca paritassati. 

 ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ, tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ vipariÓamati 
aÒÒathÈ hoti, tassa viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti, tassa 
viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso pariyÈdÈnÈ uttÈsavÈ ca hoti vighÈtavÈ ca 
apekkhavÈ ca, upÈdÈya ca paritassati. EvaÑ kho bhikkhave 
upÈdÈparitassanÈ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave anupÈdÈ-aparitassanÈ hoti. Idha bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto, sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ, tassa taÑ r|paÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ na 
r|pavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti, tassa na 
r|pavipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso apariyÈdÈnÈ na cevuttÈsavÈ1 hoti na ca vighÈtavÈ 
na ca apekkhavÈ, anupÈdÈya ca na paritassati.  

 Na vedanaÑ attato samanupassati, na vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, na 
attani vÈ vedanaÑ, na vedanÈya vÈ attÈnaÑ, tassa sÈ vedanÈ vipariÓamati 
aÒÒathÈ hoti, tassa vedanÈvipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ na 
vedanÈvipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti, tassa na 
vedanÈvipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya 
______________________________________________________________ 
 1. Na ceva uttÈsavÈ (I, Ka) 
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tiÔÔhanti, cetaso apariyÈdÈnÈ na cevuttÈsavÈ hoti na ca vighÈtavÈ na ca 
apekkhavÈ, anupÈdÈya ca na paritassati. 

 Na saÒÒaÑ -pa-. Na sa~khÈre attato samanupassati, na sa~khÈravantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ sa~khÈre, na sa~khÈresu vÈ attÈnaÑ, tassa te 
sa~khÈrÈ vipariÓamanti aÒÒathÈhonti, tassa sa~khÈravipariÓamaÒÒathÈbhÈvÈ 
nasa~khÈravipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ hoti, tassa na 
sa~khÈravipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ dhammasamuppÈdÈ cittaÑ 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso apariyÈdÈnÈ na cevuttÈsavÈ hoti na ca vighÈtavÈ 
na ca apekkhavÈ, anupÈdÈya ca na paritassati. 

 Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑt -pa- 
tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa 
viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ na viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivatti viÒÒÈÓaÑ 
hoti, tassa na viÒÒÈÓavipariÓÈmÈnuparivattijÈ paritassanÈ 
dhammasamuppÈdÈ cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso apariyÈdÈnÈ na 
cevuttÈsavÈ hoti na ca vighÈtavÈ na ca apekkhavÈ, anupÈdÈya ca na 
paritassati. EvaÑ kho bhikkhave anupÈdÈ-aparitassanaÑ hotÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Dutiya-upÈdÈparitassanÈsutta 

 8. SÈvatthinidÈnaÑ. UpÈdÈparitassanaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
anupÈdÈ-aparitassanaÒca, taÑ suÓÈtha -pa-. KathaÒca bhikkhave 
upÈdÈparitassanÈ hoti. Idha bhikkhave assutavÈ puthujjano r|paÑ “etaÑ 
mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati, tassa taÑ r|paÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. VedanaÑ “etaÑ mama -pa- saÒÒaÑ 
“etaÑ mama. Sa~khÈre “etaÑ mama. ViÒÒÈÓaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, 
eso me attÈ”ti samanupassati, tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ vipariÓamati aÒÒathÈhoti, 
tassa viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. EvaÑ kho bhikkhave 
upÈdÈparitassanÈ hoti, 

 KathaÒca bhikkhave anupÈdÈ-aparitassanÈ hoti. Idha bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako r|paÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassati, tassa taÑ r|paÑ vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, 
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tassa r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. VedanaÑ “netaÑ mama -pa- saÒÒaÑ 
“netaÑ mama. Sa~khÈre “netaÑ mama. ViÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati, tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ hoti, tassa viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ nuppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. EvaÑ kho bhikkhave 
anupÈdÈ-aparitassanÈ hotÊti.  . AÔÔhamaÑ.  
 

9. KÈlattaya-aniccasutta   

 9. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ atÊtÈnÈgataÑ, ko pana 
vÈdo paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
atÊtasmiÑ r|pasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ r|paÑ nÈbhinandati, 
paccuppannassa r|passa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
VedanÈ aniccÈ -pa-. SaÒÒÈ aniccÈ. Sa~khÈrÈ aniccÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko pana 
vÈdo paccuppannÈnaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtesu 
sa~khÈresu anapekkho hoti, anÈgate sa~khÈre nÈbhinandati, 
paccuppannÈnaÑ sa~khÈrÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno 
hoti. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ atÊtÈnÈgataÑ, ko pana vÈdo paccuppannassa. EvaÑ 
passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ viÒÒÈÓasmiÑ anapekkho 
hoti, anÈgataÑ viÒÒÈÓaÑ nÈbhinandati, paccuppannassa viÒÒÈÓassa 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. KÈlattayadukkhasutta  

 10. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave dukkhaÑ atÊtÈnÈgataÑ, ko pana 
vÈdo paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
atÊtasmiÑ r|pasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ r|paÑ nÈbhinandati, 
paccuppannassa r|passa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
VedanÈ dukkhÈ. SaÒÒÈ dukkhÈ. Sa~khÈrÈ dukkhÈ. ViÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ 
atÊtÈnÈgataÑ, ko pana vÈdo paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave 
sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ viÒÒÈÓasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ 
viÒÒÈÓaÑ nÈbhinandati, paccuppannassa viÒÒÈÓassa nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipanno hotÊti.  . DasamaÑ. 
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11. KÈlattaya-anattasutta 

 11. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave anattÈ atÊtÈnÈgataÑ, ko pana 
vÈdo paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
atÊtasmiÑ r|pasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ r|paÑ nÈbhinandati, 
paccuppannassa r|passa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
VedanÈ anattÈ. SaÒÒÈ anattÈ. Sa~khÈrÈ anattÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ 
atÊtÈnÈgataÑ, ko pana vÈdo paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave 
sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ viÒÒÈÓasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ 
viÒÒÈÓaÑ nÈbhinandati, paccuppannassa viÒÒÈÓassa nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipanno hotÊti.  . EkÈdasamaÑ. 

Nakulapituvaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NakulapitÈ DevadahÈ, dvepi HÈliddikÈni ca. 
   SamÈdhipaÔisallÈÓÈ, UpÈdÈparitassanÈ duve. 
   AtÊtÈnÈgatapaccuppannÈ, vaggo tena pavuccati. 

_____ 
 

2. Aniccavagga  
 

1. Aniccasutta 

 12. EvaÑ me sutaÑ–SÈvatthiyaÑ. Tatra kho -pa-. R|paÑ bhikkhave 
aniccaÑ, vedanÈ aniccÈ, saÒÒÈ aniccÈ, sa~khÈrÈ aniccÈ, viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. 
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. Dukkhasutta 

 13. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave dukkhaÑ, vedanÈ dukkhÈ, 
saÒÒÈ dukkhÈ, sa~khÈrÈ dukkhÈ, viÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . DutiyaÑ. 
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3. Anattasutta 

 14. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave anattÈ, vedanÈ anattÈ, saÒÒÈ 
anattÈ, sa~khÈrÈ anattÈ, viÒÒÈÓaÑ anattÈ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati, vedanÈyapi nibbindati, saÒÒÈyapi 
nibbindati, sa~khÈresupi nibbindati, viÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindi 
virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khiÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈtÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Yadaniccasutta 

 15. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. VedanÈ aniccÈ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ 
tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SaÒÒÈ aniccÈ -pa-. 
Sa~khÈrÈ aniccÈ. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ 
dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ 
-pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. YaÑdukkhasutta 

 16. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ 
taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti, evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. VedanÈ dukkhÈ. SaÒÒÈ dukkhÈ. Sa~khÈrÈ 
dukkhÈ. ViÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. YadanattÈsutta  

 17. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave anattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. VedanÈ anattÈ. SaÒÒÈ anattÈ. Sa~khÈrÈ anattÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ  
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anattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Sahetu-aniccasutta 

 18. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ, yopi hetu yopi 
paccayo r|passa uppÈdÈya, sopi anicco, aniccasambh|taÑ bhikkhave r|paÑ, 
kuto niccaÑ bhavissati. VedanÈ aniccÈ, yopi hetu yopi paccayo vedanÈya 
uppÈdÈya, sopi anicco, aniccasambh|tÈ bhikkhave vedanÈ, kuto 
niccÈbhavissati. SaÒÒÈ aniccÈ. Sa~khÈrÈ aniccÈ, yopi hetu yopi paccayo 
sa~khÈrÈnaÑ uppÈdÈya, sopi anicco, aniccasambh|tÈ bhikkhavesa~khÈrÈ, 
kuto niccÈ bhavissanti. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, yopi hetu yopi paccayo 
viÒÒÈÓassa uppÈdÈya, sopi anicco, aniccasambh|taÑ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ, 
kuto niccaÑ bhavissati. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Sahetudukkhasutta 

 19. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave dukkhaÑ, yopi hetu yopi 
paccayo r|passa uppÈdÈya, sopi dukkho, dukkhasambh|taÑ bhikkhave 
r|paÑ, kuto sukhaÑ bhavissati. VedanÈ dukkhÈ. SaÒÒÈ dukkhÈ. Sa~khÈrÈ 
dukkhÈ. ViÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ, yopi hetu yopi paccayo viÒÒÈÓassa uppÈdÈya, 
sopi dukkho, dukkhasambh|taÑ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ, kuto sukhaÑ 
bhavissati. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Sahetu-anattasutta 

 20. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave anattÈ, yopi hetu yopi paccayo 
r|passa uppÈdÈya, sopi anattÈ, anattasambh|taÑ bhikkhave r|paÑ, kuto attÈ 
bhavissati. VedanÈ anattÈ. SaÒÒÈ anattÈ. Sa~khÈrÈ anattÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, 
yopi hetu yopi paccayo viÒÒÈÓassa uppÈdÈya, sopi anattÈ, anattasambh|taÑ 
bhikkhave viÒÒÈÓaÑ, kuto attÈ bhavissati. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . NavamaÑ. 
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10. Œnandasutta 

 21. SÈvatthiyaÑ ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca “nirodho 
nirodhoti bhante vuccati, katamesÈnaÑ kho bhante dhammÈnaÑ nirodho1 
‘nirodho’ti vuccatÊ”ti. R|paÑ kho Œnanda aniccaÑ sa~khataÑ 
paÔiccasamuppannaÑ khayadhammaÑ vayadhammaÑ virÈgadhammaÑ 
nirodhadhammaÑ, tassa nirodho1 “nirodho”ti vuccati. VedanÈ aniccÈ 
sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ 
nirodhadhammÈ, tassÈ nirodho “nirodho”ti vuccati. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ aniccÈ 
sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ 
nirodhadhammÈ, tesaÑ nirodho “nirodho”ti vuccati. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ 
sa~khataÑ paÔiccasamuppannaÑ khayadhammaÑ vayadhammaÑ 
virÈgadhammaÑ nirodhadhammaÑ, tassa nirodho “nirodho”ti vuccati. 
ImesaÑ kho Œnanda dhammÈnaÑ nirodho “nirodho”ti vuccatÊti.  . 
DasamaÑ. 

Aniccavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AniccaÑ DukkhaÑ AnattÈ, YadaniccÈpare tayo. 
   HetunÈpi tayo vuttÈ, Œnandena ca te dasÈti. 

_____ 
 

3. BhÈravagga 
 

1. BhÈrasutta 

 22. SÈvatthiyaÑ. Tatra kho. BhÈraÒca vo bhikkhave desessÈmi 
bhÈrahÈraÒca bhÈrÈdÈnaÒca bhÈranikkhepanaÒca, taÑ suÓÈtha. Katamo ca 
bhikkhave bhÈro, “paÒcupÈdÈnakkhandhÈ”tissa vacanÊyaÑ. Katame paÒca, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. AyaÑ vuccati 
bhikkhave bhÈro. Katamo ca bhikkhave  
______________________________________________________________ 
 1. NirodhÈ (SÊ, I) 
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bhÈrahÈro, “puggalo”tissa vacanÊyaÑ, yvÈyaÑ ÈyasmÈ evaÑnÈmo 
evaÑgotto. AyaÑ vuccati bhikkhave bhÈrahÈro. KatamaÒca bhikkhave 
bhÈrÈdÈnaÑ, yÈyaÑ taÓhÈ ponobhavikÈ1 nandÊrÈgasahagatÈ2 
tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ, kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. 
IdaÑ vuccati bhikkhave bhÈrÈdÈnaÑ. KatamaÒca bhikkhave 
bhÈranikkhepanaÑ, yo tassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo 
paÔinissaggo mutti anÈlayo. IdaÑ vuccati bhikkhave bhÈranikkhepananti.  

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna3 Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

  “BhÈrÈ have paÒcakkhandhÈ, bhÈrahÈro ca puggalo. 
  BhÈrÈdÈnaÑ dukhaÑ loke, bhÈranikkhepanaÑ sukhaÑ. 

  NikkhipitvÈ garuÑ bhÈraÑ, aÒÒaÑ bhÈraÑ anÈdiya. 
  Sam|laÑ taÓhamabbuyha4, nicchÈto parinibbuto”ti. 

PaÔhamaÑ. 
 

2. PariÒÒasutta 

 23. SÈvatthinidÈnaÑ. PariÒÒeyye ca bhikkhave bhikkhave dhamme 
desessÈmi pariÒÒaÒca, taÑ suÓÈtha. Katame ca bhikkhave pariÒÒeyyÈ 
dhammÈ, r|paÑ bhikkhave pariÒÒeyyo dhammo, vedanÈ pariÒÒeyyo 
dhammo, saÒÒÈ pariÒÒeyyo dhammo, sa~khÈrÈ pariÒÒeyyo dhammo, 
viÒÒÈÓaÑ pariÒÒeyyo dhammo. Ime vuccanti bhikkhave pariÒÒeyyÈ 
dhammÈ. KatamÈ ca bhikkhave pariÒÒÈ, yo bhikkhave rÈgakkhayo 
dosakkhayo mohakkhayo. AyaÑ vuccati bhikkhave pariÒÒÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. AbhijÈnasutta  

 24. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ 
avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. VedanaÑ anabhijÈnaÑ 
aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. SaÒÒaÑ 
anabhijÈnaÑ. Sa~khÈre  
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anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. 
ViÒÒÈÓaÑ anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo 
dukkhakkhayÈya. R|paÒca kho bhikkhave abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ 
pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. VedanaÑ abhijÈnaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo 
dukkhakkhayÈyÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. ChandarÈgasutta  

 25. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|pasmiÑ chandarÈgo, taÑ 
pajahatha. EvaÑ taÑ r|paÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ 
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. Yo vedanÈya 
chandarÈgo, taÑ pajahatha. EvaÑ sÈ vedanÈ pahÊnÈ bhavissati ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. Yo saÒÒÈya 
chandarÈgo, taÑ pajahatha. EvaÑ sÈ saÒÒÈ pahÊnÈ bhavissati ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. Yo sa~khÈresu 
chandarÈgo, taÑ pajahatha. EvaÑ te sa~khÈrÈ pahÊnÈ bhavissanti 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. Yo 
viÒÒÈÓasmiÑ chandarÈgo, taÑ pajahatha. EvaÑ taÑ viÒÒÈÓaÑ pahÊnaÑ 
bhavissati ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. AssÈdasutta  

 26. SÈvatthinidÈnaÑ. Pubbeva1 me bhikkhave sambodhÈ 
anabhisambuddhassa bodhisattasseva2 sato etadahosi “ko nu kho r|passa 
assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓaÑ, ko vedanÈya assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ 
nissaraÓaÑ, ko saÒÒÈya assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓaÑ, ko sa~khÈrÈnaÑ 
assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ nissaraÓaÑ, ko viÒÒÈÓassa assÈdo ko ÈdÊnavo kiÑ 
nissaraÓan”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “yaÑ kho r|paÑ paÔicca 
uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ r|passa assÈdo. YaÑ r|paÑ aniccaÑ 
dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ r|passa ÈdÊnavo. Yo r|pasmiÑ 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ r|passa nissaraÓaÑ. YaÑ 
vedanaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ  
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somanassaÑ, ayaÑ vedanÈya assÈdo. YaÑ1 vedanÈ aniccÈ dukkhÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ vedanÈya ÈdÊnavo. Yo vedanÈya 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ vedanÈya nissaraÓaÑ. YaÑ 
saÒÒaÑ paÔicca uppajjati -pa-. YaÑ sa~khÈre paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ, ayaÑ sa~khÈrÈnaÑ assÈdo. YaÑ2 sa~khÈrÈ aniccÈ dukkhÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ sa~khÈrÈnaÑÈdÊnavo. Yo sa~khÈresu 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ sa~khÈrÈnaÑ nissaraÓaÑ. 
YaÑ viÒÒÈÓaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ viÒÒÈÓassa 
assÈdo. YaÑ viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ 
viÒÒÈÓassa ÈdÊnavo. Yo viÒÒÈÓasmiÑ chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ viÒÒÈÓassa nissaraÓaÑ. 

 YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
evaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
“anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti3 paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca 
khvÈhaÑ bhikkhave imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ evaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake 
sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya “anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti4, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni 
punabbhavoti.  . PaÒcamaÑ.  
 

6. Dutiya-assÈdasutta  

 27. SÈvatthinidÈnaÑ. R|passÈhaÑ bhikkhave assÈdapariyesanaÑ 
acariÑ, yo r|passa assÈdo tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ r|passa assÈdo paÒÒÈya 
me so sudiÔÔho. R|passÈhaÑ bhikkhave ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo 
r|passa ÈdÊnavo tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ r|passa ÈdÊnavo paÒÒÈya me so 
sudiÔÔho. R|passÈhaÑ bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ r|passa 
nissaraÓaÑ tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ r|passa nissaraÓaÑ paÒÒÈya me taÑ 
sudiÔÔhaÑ. VedanÈyÈhaÑ bhikkhave. SaÒÒÈyÈhaÑ bhikkhave,  
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sa~khÈrÈnÈhaÑ bhikkhave. ViÒÒÈÓassÈhaÑ bhikkhave assÈdapariyesanaÑ 
acariÑ, yo viÒÒÈÓassa assÈdo tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ viÒÒÈÓassa assÈdo 
paÒÒÈya me so sudiÔÔho. ViÒÒÈÓassÈhaÑ bhikkhave ÈdÊnavapariyesanaÑ 
acariÑ, yo viÒÒÈÓassa ÈdÊnavo tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ viÒÒÈÓassa ÈdÊnavo 
paÒÒÈya me so sudiÔÔho. ViÒÒÈÓassÈhaÑ bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ 
acariÑ, yaÑ viÒÒÈÓassa nissaraÓaÑ tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ viÒÒÈÓassa 
nissaraÓaÑ paÒÒÈya me taÑ sudiÔÔhaÑ. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imesaÑ 
paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato 
nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ -pa- abbhaÒÒÈsiÑ. 
©ÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti1, ayamantimÈ jÈti, 
natthi dÈni punabbhavoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Tatiya-assÈdasutta  

 28. SÈvatthinidÈnaÑ. No cedaÑ bhikkhave r|passa assÈdo abhavissa, 
nayidaÑ sattÈ r|pasmiÑ sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi 
r|passa assÈdo, tasmÈ sattÈ r|pasmiÑ sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave 
r|passa ÈdÊnavo abhavissa, nayidaÑ sattÈ r|pasmiÑ nibbindeyyuÑ. YasmÈ 
ca kho bhikkhave atthi r|passa ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ r|pasmiÑ nibbindanti. 
No cedaÑ bhikkhave r|passa nissaraÓaÑ abhavissa, nayidaÑ sattÈ r|pasmÈ 
nissareyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi r|passa nissaraÓaÑ, kasmÈ 
sattÈ r|pasmÈ nissaranti. No cedaÑ bhikkhave vedanÈya -pa-. No cedaÑ 
bhikkhave saÒÒÈya. No cedaÑ bhikkhave sa~khÈrÈnaÑ nissaraÓaÑ 
abhavissa, nayidaÑ sattÈ sa~khÈrehi nissareyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave 
atthi sa~khÈrÈnaÑ nissaraÓaÑ, tasmÈ sattÈ sa~khÈrehi nissaranti. No cedaÑ 
bhikkhave viÒÒÈÓassa assÈdo abhavissa, nayidaÑ sattÈ viÒÒÈÓasmiÑ 
sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi viÒÒÈÓassa assÈdo, tasmÈ sattÈ 
viÒÒÈÓasmiÑ sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave viÒÒÈÓassa ÈdÊnavo abhavissa, 
nayidaÑ sattÈ viÒÒÈÓasmiÑ nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi 
viÒÒÈÓassa ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ viÒÒÈÓasmiÑ nibbindanti. No cedaÑ 
bhikkhave viÒÒÈÓassa nissaraÓaÑ abhavissa, nayidaÑ sattÈ viÒÒÈÓasmÈ  
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nissareyyuÑ. YasmÈ ca kho bhikkhave atthi viÒÒÈÓassa nissaraÓaÑ, tasmÈ 
sattÈ viÒÒÈÓasmÈ nissaranti. 

 YÈvakÊvaÒca bhikkhave sattÈ imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒaÑsu1. Neva tÈva bhikkhave sattÈ sadevakÈ lokÈ 
samÈrakÈ sabrahmakÈ sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
nissaÔÈ visaÑyuttÈ vippamuttÈ vimariyÈdÊkatena cetasÈ vihariÑsu. Yato ca 
kho bhikkhave sattÈ imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ assÈdaÒca 
assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒaÑsu. Atha bhikkhave sattÈ sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ sabrahmakÈ 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya nissaÔÈ visaÑyuttÈ 
vippamuttÈ vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharanti.  . SattamaÑ. 
 

8. Abhinandanasutta 

 29. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|paÑ abhinandati, dukkhaÑ so 
abhinandati. Yo dukkhaÑ abhinandati “aparimutto so dukkhasmÈ”ti vadÈmi. 
Yo vedanaÑ abhinandati. Yo saÒÒaÑ abhinandati. Yo sa~khÈre abhinandati. 
Yo viÒÒÈÓaÑ abhinandati, dukkhaÑ so abhinandati. Yo dukkhaÑ 
abhinandati, “aparimutto so dukkhasmÈ”ti vadÈmi. Yo ca kho bhikkhave 
r|paÑ nÈbhinandati, dukkhaÑ so nÈbhinandati. Yo dukkhaÑ nÈbhinandati, 
“parimutto so dukkhasmÈ”ti vadÈmi. Yo vedanaÑ nÈbhinandati. Yo saÒÒaÑ 
nÈbhinandati. Yo sa~khÈre nÈbhinandati. Yo viÒÒÈÓaÑ nÈbhinandati, 
dukkhaÑ so nÈbhinandati. Yo dukkhaÑ nÈbhinandati,  
“parimutto so dukkhasmÈ”ti vadÈmÊti.  . AÔÔhamaÑ.  
 

9. UppÈdasutta 

 30. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|passa uppÈdo Ôhiti abhinibbatti 
pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. 
Yo vedanÈya. Yo saÒÒÈya -pa-. Yo sa~khÈrÈnaÑ. Yo  
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viÒÒÈÓassa uppÈdo Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, 
rogÈnaÑ Ôhiti, jÈrÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo ca kho bhikkhave r|passa 
nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, 
jarÈmaraÓassa attha~gamo. Yo vedanÈya -pa-. Yo saÒÒÈya. Yo 
sa~khÈrÈnaÑ. Yo viÒÒÈÓassa nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso 
nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . NavamaÑ. 
 

10. Agham|lasutta 

 31. SÈvatthinidÈnaÑ. AghaÒca bhikkhave desessÈmi agham|laÒca, taÑ 
suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave aghaÑ, r|paÑ bhikkhave aghaÑ, vedanÈ 
aghaÑ, saÒÒÈ aghaÑ, sa~khÈrÈ aghaÑ, viÒÒÈÓaÑ aghaÑ. IdaÑ vuccati 
bhikkhave aghaÑ. KatamaÒca bhikkhave agham|laÑ, yÈyaÑ taÓhÈ 
ponobhavikÈ nandÊrÈgasahagatÈ1 tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ, 
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. IdaÑ vuccati bhikkhave agham|lanti.  
. DasamaÑ. 
 

11. Pabha~gusutta 

 32. SÈvatthinidÈnaÑ. Pabha~guÒca bhikkhave desessÈmi 
appabha~guÒca, taÑ suÓÈtha. KiÒca bhikkhave pabha~gu, kiÑ appabha~gu. 
R|paÑ bhikkhave pabha~gu, yo tassa nirodho v|pasamo attha~gamo, idaÑ 
appabha~gu. VedanÈ pabha~gu, yo tassÈ nirodho v|pasamo attha~gamo, 
idaÑ appabha~gu. saÒÒÈ pabha~gu. Sa~khÈrÈ pabha~gu, yo tesaÑ nirodho 
v|pasamo attha~gamo, idaÑ appabha~gu. ViÒÒÈÓaÑ pabha~gu, yo tassa 
nirodho v|pasamo attha~gamo, idaÑ appabha~g|ti.  . EkÈdasamaÑ. 

BhÈravaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  BhÈraÑ PariÒÒaÑ AbhijÈnaÑ, ChandarÈgaÑ catutthakaÑ. 
  AssÈdÈ ca tayo vuttÈ, AbhinandanamaÔÔhamaÑ. 
  UppÈdaÑ Agham|laÒca, ekÈdasamo Pabha~g|ti. 
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4. NatumhÈkavagga 
 

1. NatumhÈkasutta 

 33. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ 
vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. KiÒca bhikkhave na tumhÈkaÑ, 
r|paÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya 
sukhÈya bhavissati. VedanÈ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, sÈ vo pahÊnÈ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. SaÒÒÈ na tumhÈkaÑ. Sa~khÈrÈ na tumhÈkaÑ te 
pajahatha, te vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya bhavissanti. ViÒÒÈÓaÑ na tumhÈkaÑ 
taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yaÑ imasmiÑ Jetavane tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ, 
taÑ jano hareyya vÈ Éaheyya vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ kareyya, api nu 
tumhÈkaÑ evamassa “amhe jano harati vÈ Éahati vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ 
karotÊ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, na hi no etaÑ bhante attÈ vÈ 
attaniyaÑ vÈti. Evameva kho bhikkhave r|paÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, 
taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. VedanÈ na tumhÈkaÑ taÑ 
pajahatha, sÈ vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya bhavissati. SaÒÒÈ na tumhÈkaÑ. 
Sa~khÈrÈ na tumhÈkaÑ. ViÒÒÈÓaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo 
pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissatÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyanatumhÈkasutta 

 34. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ 
vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. KiÒca bhikkhave na tumhÈkaÑ, 
r|paÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya 
sukhÈya bhavissati. VedanÈ na tumhÈkaÑ. SaÒÒÈ na tumhÈkaÑ. Sa~khÈrÈ na 
tumhÈkaÑ. ViÒÒÈÓaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya 
sukhÈya bhavissati. YaÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo 
pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissatÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. AÒÒatarabhikkhusutta 

 35. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
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ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 
YaÑ kho bhikkhu anuseti tena sa~khaÑ gacchati, yaÑ nÈnuseti na tena 
sa~khaÑ gacchatÊti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ SugatÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ ce bhante anuseti tena sa~khaÑ gacchati, 
vedanaÑ ce anuseti tena sa~khaÑ gacchati, saÒÒaÑ ce anuseti tena sa~khaÑ 
gacchati, sa~khÈre ce anuseti tena sa~khaÑ gacchati, viÒÒÈÓaÑ ce anuseti 
tena sa~khaÑ gacchati, r|paÑ ce bhante nÈnuseti na tena sa~khaÑ gacchati. 
VedanaÑ ce. SaÒÒaÑ ce. Sa~khÈre ce. ViÒÒÈÓaÑ ce nÈnuseti na tena 
sa~khaÑ gacchati. Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ ce bhikkhu anuseti tena 
sa~khaÑ gacchati. VedanaÑ ce. SaÒÒaÑ ce. Sa~khÈre ce. ViÒÒÈÓaÑ ce 
anuseti tena sa~khaÑ gacchati. R|paÑ ce bhikkhu nÈnuseti. Na tena 
sa~khaÑ gacchati, vedanaÑ ce. SaÒÒaÑ ce. Sa~khÈre ce. ViÒÒÈÓaÑ ce 
nÈnuseti na tena sa~khaÑ gacchati. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena attho daÔÔhabboti. 

 Atha kho so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 

 Atha kho so bhikkhu 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 brÈhmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Dutiya-aÒÒatarabhikkhusutta 

 36. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante 
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BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ 
sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. YaÑ kho 
bhikkhu anuseti taÑ anumÊyati. YaÑ anumÊyati tena sa~khaÑ gacchati. 
YaÑ NÈnuseti na taÑ anumÊyati. YaÑ nÈnumÊyati na tena sa~khaÑ 
gacchatÊti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ SugatÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ ce bhante anuseti taÑ anumÊyati. YaÑ 
anumÊyati tena sa~khaÑ gacchati. VedanaÑ ce anuseti. SaÒÒaÑ ce anuseti. 
Sa~khÈre ce anuseti. ViÒÒÈÓaÑ ce anuseti taÑ anumÊyati. YaÑ anumÊyati 
tena sa~khaÑ gacchati. R|paÑ ce bhante nÈnuseti na taÑ anumÊyati. YaÑ 
nÈnumÊyati na tena sa~khaÑ gacchati. VedanaÑ ce nÈnuseti. SaÒÒaÑ ce 
nÈnuseti. Sa~khÈre ce nÈnuseti. ViÒÒÈÓaÑ ce nÈnuseti na taÑ anumÊyati. 
YaÑ nÈnumÊyati na tena sa~khaÑ gacchati. Imassa khvÈhaÑ bhante 
BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ ce bhikkhu anuseti taÑ 
anumÊyati. YaÑ anumÊyati tena sa~khaÑ gacchati. VedanaÑ ce bhikkhu. 
SaÒÒaÑ ce bhikkhu. Sa~khÈre ce bhikkhu. ViÒÒÈÓaÑ ce bhikkhu anuseti 
taÑ anumÊyati. YaÑ anumÊyati tena sa~khaÑ gacchati. R|paÑ ce bhikkhu 
nÈnuseti na taÑ anumÊyati. YaÑ nÈnumÊyati na tena sa~khaÑ gacchati. 
VedanaÑ ce nÈnuseti. SaÒÒaÑ ce nÈnuseti. Sa~khÈre ce nÈnuseti. ViÒÒÈÓaÑ 
ce nÈnuseti na taÑ anumÊyati. YaÑ nÈnumÊyati na tena sa~khaÑ gacchati. 
Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena attho 
daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. Œnandasutta 

 37. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando -pa- ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca– 
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 Sace taÑ Œnanda evaÑ puccheyyuÑ “katamesaÑ Èvuso Œnanda 
dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa1 aÒÒathattaÑ 
paÒÒÈyatÊ”ti, evaÑ puÔÔho tvaÑ Œnanda kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ 
bhante evaÑ puccheyyuÑ “katamesaÑ Èvuso Œnanda dhammÈnaÑ uppÈdo 
paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyatÊ”ti, evaÑ 
puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “r|passa kho Èvuso uppÈdo 
paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. VedanÈya. 
SaÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa uppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, 
Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. ImesaÑ kho Èvuso dhammÈnaÑ uppÈdo 
paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyatÊ”ti. EvaÑ 
puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyanti. 

 SÈdhu sÈdhu Œnanda, r|passa kho Œnanda uppÈdo paÒÒÈyati, vayo 
paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa uppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. ImesaÑ kho Œnanda dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyati, 
vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyatÊti. EvaÑ puÔÔho tvaÑ Œnanda 
evaÑ byÈkareyyÈsÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiya-Ènandasutta 

   38. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
BhagavÈ etadavoca– 

 Sace taÑ Œnanda evaÑ puccheyyuÑ “katamesaÑ Èvuso Œnanda 
dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyittha, vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa aÒÒathattaÑ 
paÒÒÈyittha. KatamesaÑ dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyissati, vayo 
paÒÒÈyissati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati. KatamesaÑ dhammÈnaÑ 
uppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyatÊ”ti, evaÑ 
puÔÔho tvaÑ Œnanda kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ bhante evaÑ 
puccheyyuÑ “katamesaÑ Èvuso Œnanda dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyittha, 
vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyittha. KatamesaÑ 
dhammÈnaÑ uppÈdo 
______________________________________________________________ 
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paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati. 
KatamesaÑ dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyatÊ”ti, evaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ byÈkareyyaÑ “yaÑ 
kho Èvuso r|paÑ atÊtaÑ niruddhaÑ vipariÓataÑ, tassa uppÈdo paÒÒÈyittha, 
vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyittha. YÈ vedanÈ atÊtÈ 
niruddhÈ vipariÓatÈ, tassÈ uppÈdo paÒÒÈyittha, vayo paÒÒÈyittha, ÔhitÈya 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyittha. YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, 
tesaÑ uppÈdo paÒÒÈyittha, vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa aÒÒathattaÑ 
paÒÒÈyittha. YaÑ viÒÒÈÓaÑ atÊtaÑ niruddhaÑ vipariÓataÑ, tassa uppÈdo 
paÒÒÈyittha, vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyittha. ImesaÑ 
kho Èvuso dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyittha, vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyittha. 

 YaÑ kho Èvuso r|paÑ ajÈtaÑ apÈtubh|taÑ, tassa uppÈdo paÒÒÈyissati, 
vayo paÒÒÈyissati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati. YÈ vedanÈ ajÈtÈ 
apÈtubh|tÈ, tassÈ uppÈdo paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, ÔhitÈya 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati, yÈ saÒÒÈ -pa-. Ye sa~khÈrÈ ajÈtÈ apÈtubh|tÈ, 
tesaÑ uppÈdo paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ 
paÒÒÈyissati. YaÑ viÒÒÈÓaÑ ajÈtaÑ apÈtubh|taÑ, tassa uppÈdo 
paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati. ImesaÑ 
kho Èvuso dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, Ôhitassa 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati. 

 YaÑ kho Èvuso r|paÑ jÈtaÑ pÈtubh|taÑ, tassa uppÈdo paÒÒÈyati, vayo 
paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. YÈ vedanÈ jÈtÈ pÈtubh|tÈ -pa-. 
YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ jÈtÈ pÈtubh|tÈ, tesaÑ uppÈdo paÒÒÈyati, vayo 
paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. YaÑ viÒÒÈÓaÑ jÈtaÑ 
pÈtubh|taÑ, tassa uppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ 
paÒÒÈyati. ImesaÑ kho Èvuso dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyati, vayo 
paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyatÊti. EvaÑ puÔÔhohaÑ bhante evaÑ 
byÈkareyyanti. 
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 SÈdhu sÈdhu Œnanda, yaÑ kho Œnanda r|paÑ atÊtaÑ niruddhaÑ 
vipariÓataÑ, tassa uppÈdo paÒÒÈyittha, vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyittha. YÈ vedanÈ. YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ. YaÑ 
viÒÒÈÓaÑ atÊtaÑ niruddhaÑ vipariÓataÑ, tassa uppÈdo paÒÒÈyittha, vayo 
paÒÒÈyittha, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyittha. ImesaÑ kho Œnanda 
dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyittha, vayo paÒÒÈyittha, Ôhitassa aÒÒathattaÑ 
paÒÒÈyittha. 

 YaÑ kho Œnanda r|paÑ ajÈtaÑ apÈtubh|taÑ, tassa uppÈdo 
paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati. YÈ 
vedanÈ. YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ. YaÑ viÒÒÈÓaÑ ajÈtaÑ apÈtubh|taÑ, tassa 
uppÈdo paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati. 
ImesaÑ kho Œnanda dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyissati, vayo paÒÒÈyissati, 
Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyissati.  

 YaÑ kho Œnanda r|paÑ jÈtaÑ pÈtubh|taÑ, tassa uppÈdo paÒÒÈyati, 
vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. YÈ vedanÈ jÈtÈ pÈtubh|tÈ. 
YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ. YaÑ viÒÒÈÓaÑ jÈtaÑ pÈtubh|taÑ, tassa uppÈdo 
paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa aÒÒathattaÑ paÒÒÈyati. ImesaÑ kho 
Œnanda dhammÈnaÑ uppÈdo paÒÒÈyati, vayo paÒÒÈyati, Ôhitassa 
aÒÒathattaÑ paÒÒÈyatÊti. EvaÑ puÔÔho tvaÑ Œnanda evaÑ byÈkareyyÈsÊti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Anudhammasutta  

 39. SÈvatthinidÈnaÑ. DhammÈnudhammappaÔipannassa bhikkhave 
bhikkhuno ayamanudhammo hoti “yaÑ r|pe nibbidÈbahulo1 vihareyya, 
vedanÈya nibbidÈbahulo vihareyya, saÒÒÈya nibbidÈbahulo vihareyya, 
sa~khÈresu nibbidÈbahulo vihareyya, viÒÒÈÓe nibbidÈbahulo vihareyya. Yo 
r|pe nibbidÈbahulo viharanto, vedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu 
nibbidÈbahulo viharanto, viÒÒÈÓe nibbidÈbahulo viharanto r|paÑ parijÈnÈti. 
VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ parijÈnÈti, so r|paÑ parijÈnaÑ, 
vedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ parijÈnaÑ parimuccati r|pamhÈ, 
parimuccati vedanÈya, parimuccati 
______________________________________________________________ 
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saÒÒÈya, parimuccati sa~khÈrehi, parimuccati viÒÒÈÓamhÈ, parimuccati 
jÈtiyÈ jÈrÈmaraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, 
parimuccati dukkhasmÈti vadÈmÊ”ti.  . SattamaÑ. 
 

8. Dutiya-anudhammasutta 

 40. SÈvatthinidÈnaÑ. DhammÈnudhammappaÔipannassa bhikkhave 
bhikkhuno ayamanudhammo hoti “yaÑ r|pe aniccÈnupassÊ vihareyya -pa- 
parimuccati dukkhasmÈti vadÈmÊ”ti.  . AÔÔhamaÑ.  
 

9. Tatiya-anudhammasutta 

 41. SÈvatthinidÈnaÑ. DhammÈnudhammappaÔipannassa bhikkhave 
bhikkhuno ayamanudhammo hoti “yaÑ r|pe dukkhÈnupassÊ vihareyya -pa- 
parimuccati dukkhasmÈti vadÈmÊ”ti.  . NavamaÑ. 
 

10. Catuttha-anudhammasutta 

 42. SÈvatthinidÈnaÑ. DhammÈnudhammappaÔipannassa bhikkhave 
bhikkhuno ayamanudhammo hoti “yaÑ r|pe anattÈnupassÊ vihareyya. 
VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe anattÈnupassÊ vihareyya. Yo r|pe 
anattÈnupassÊ viharanto -pa- r|paÑ parijÈnÈti, vedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ parijÈnÈti. So r|paÑ parijÈnaÑ, vedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ parijÈnaÑ parimuccati r|pamhÈ, parimuccati vedanÈya, 
parimuccati saÒÒÈya, parimuccati sa~khÈrehi, parimuccati viÒÒÈÓamhÈ, 
parimuccati jÈtiyÈ jarÈmaraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upÈyÈsehi, parimuccati dukkhasmÈti vadÈmÊ”ti.  . DasamaÑ. 

NatumhÈkavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   NatumhÈkena dve vuttÈ, Bhikkh|hi apare duve. 
   Œnandena ca dve vuttÈ, Anudhammehi dve dukÈti. 
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5. AttadÊpavagga 
 

1. AttadÊpasutta 

 43. SÈvatthinidÈnaÑ. AttadÊpÈ bhikkhave viharatha attasaraÓÈ 
anaÒÒasaraÓÈ, dhammadÊpÈ dhammasaraÓÈ anaÒÒasaraÓÈ. AttadÊpÈnaÑ 
bhikkhave viharataÑ attasaraÓÈnaÑ anaÒÒasaraÓÈnaÑ, dhammadÊpÈnaÑ 
dhammasaraÓÈnaÑ anaÒÒasaraÓÈnaÑ yoni upaparikkhitabbÈ “kiÑjÈtikÈ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ kiÑ pahotikÈ”ti. 

 KiÑjÈtikÈ ca bhikkhave sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ kiÑ 
pahotikÈ. Idha bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ 
ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato 
samanupassati, r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. Tassa taÑ r|paÑ vipariÓamati aÒÒathÈ ca hoti, tassa 
r|pavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. VedanaÑ attato samanupassati, 
vedanÈvantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ vedanaÑ, vedanÈya vÈ attÈnaÑ, tassa sÈ 
vedanÈ vipariÓamati aÒÒathÈ ca hoti, tassa vedanÈvipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjanti sokaparideva -pa- pÈyÈsÈ. SaÒÒaÑ attato samanupassati. Sa~khÈre 
attato samanupassati. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ 
vipariÓamati aÒÒathÈ ca hoti, tassa viÒÒÈÓavipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ. 

 R|passa tveva bhikkhave aniccataÑ viditvÈ vipariÓÈmaÑ virÈgaÑ 
nirodhaÑ 1 “pubbe ceva r|paÑ etarahi ca sabbaÑ r|paÑ aniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhamman”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato ye 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ na 
paritassati, aparitassaÑ sukhaÑ viharati, sukhavihÈrÊ bhikkhu 
“tada~ganibbuto”ti vuccati. VedanÈya tveva bhikkhave aniccataÑ viditvÈ 
vipariÓÈmaÑ virÈgaÑ nirodhaÑ “pubbe ceva vedanÈ etarahi ca sabbÈ 
vedanÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ  
______________________________________________________________ 
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yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato ye 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ na 
paritassati, aparitassaÑ sukhaÑ viharati, sukhavihÈrÊ bhikkhu 
“tada~ganibbuto”ti vuccati. SaÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ tveva bhikkhave 
aniccataÑ viditvÈ vipariÓÈmaÑ virÈgaÑ nirodhaÑ “pubbe ceva sa~khÈrÈ 
etarahi ca sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato ye 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ na 
paritassati, aparitassaÑ sukhaÑ viharati, sukhavihÈrÊ bhikkhu 
“tada~ganibbuto”ti vuccati. ViÒÒÈÓassa tveva bhikkhave aniccataÑ viditvÈ 
vipariÓÈmaÑ virÈgaÑ nirodhaÑ “pubbe ceva viÒÒÈÓaÑ etarahi ca sabbaÑ 
viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhamman”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato ye 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, te pahÊyanti. TesaÑ pahÈnÈ na 
paritassati, aparitassaÑ sukhaÑ viharati, sukhavihÈrÊ bhikkhu 
“tada~ganibbuto”ti vuccatÊti.  . PaÔhamaÑ. 

 
2. PaÔipadÈsutta 

 44. SÈvatthinidÈnaÑ. SakkÈyasamudayagÈminiÒca vo bhikkhave 
paÔipadaÑ desessÈmi sakkÈyanirodhagÈminiÒca paÔipadaÑ, taÑ suÓÈtha. 
KatamÈ ca bhikkhave sakkÈyasamudayagÈminÊ paÔipadÈ, idha bhikkhave 
assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido 
ariyadhamme avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ attato. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani 
vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sakkÈyasamudayagÈminÊpaÔipadÈ. “SakkÈyasamudayagÈminÊ paÔipadÈ”ti iti 
hidaÑ bhikkhave vuccati “dukkhasamudayagÈminÊ samanupassanÈ”ti 
ayamevettha attho. 

 KatamÈ ca bhikkhave sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ, idha bhikkhave 
sutavÈ ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto, sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ  
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attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ attato. 
Na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na 
viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
“SakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ”ti iti hidaÑ bhikkhave vuccati 
“dukkhanirodhagÈminÊ samanupassanÈ”ti ayamevettha atthoti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. Aniccasutta  

 45. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ, evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato cittaÑ 
virajjati, vimuccati anupÈdÈya Èsavehi. VedanÈ aniccÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, 
yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ, evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya passato cittaÑ virajjati, vimuccati anupÈdÈya Èsavehi. 
R|padhÈtuyÈ ce bhikkhave bhikkhuno cittaÑ virattaÑ, vimuttaÑ hoti 
anupÈdÈya Èsavehi. VedanÈdhÈtuyÈ -pa-. SaÒÒÈdhÈtuyÈ. Sa~khÈradhÈtuyÈ. 
ViÒÒÈÓadhÈtuyÈ ce bhikkhave bhikkhuno cittaÑ virattaÑ, vimuttaÑ hoti 
anupÈdÈya Èsavehi. VimuttattÈ ÔhitaÑ, ÔhitattÈ santusitaÑ 1. santusitattÈ na 
paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
TatiyaÑ.  
 

4. Dutiya-aniccasutta  

 46. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ. yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. VedanÈ aniccÈ. SaÒÒÈ aniccÈ. Sa~khÈrÈ aniccÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SantussitaÑ (Ka-SÊ, I, Ka) 
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 EvametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passato pubbantÈnudiÔÔhiyo na 
honti, pubbantÈnudiÔÔhÊnaÑ asati aparantÈnudiÔÔhiyo na honti, 
aparantÈnudiÔÔhÊnaÑ asati thÈmaso1 parÈmÈso na hoti, thÈmase2 parÈmÈse 
asati r|pasmiÑ. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓasmiÑ cittaÑ 
virajjati, vimuccati anupÈdÈya Èsavehi. VimuttattÈ ÔhitaÑ, ÔhitattÈ 
santusitaÑ, santusitattÈ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva 
parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SamanupassanÈsutta  

 47. SÈvatthinidÈnaÑ. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
anekavihitaÑ attÈnaÑ samanupassamÈnÈ samanupassanti, sabbete 
paÒcupÈdÈnakkhandhe samanupassanti etesaÑ vÈ aÒÒataraÑ. Katame paÒca, 
idha bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa 
akovido ariyadhamme avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa 
akovido sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani 
vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. 

 Iti ayaÒceva samanupassanÈ “asmÊ”ti cassa avigataÑ3 hoti, “asmÊ”ti kho 
pana bhikkhave avigate paÒcannaÑ indriyÈnaÑ avakkanti hoti 
cakkhundriyassa sotindriyassa ghÈnindriyassa jivhindriyassa kÈyindriyassa. 
Atthi bhikkhave mano, atthi dhammÈ, atthi avijjÈdhÈtu. 
AvijjÈsamphassajena bhikkhave vedayitena phuÔÔhassa assutavato 
puthujjanassa “asmÊ”tipissa hoti, “ayamahamasmÊ”tipissa hoti, 
“bhavissan”tipissa hoti, “na bhavissan”tipissa hoti, “r|pÊ bhavissan”tipissa 
hoti, “ar|pÊ bhavissan”tipissa hoti, “saÒÒÊ bhavissan”tipissa hoti, “asaÒÒÊ 
bhavissan”tipissa hoti, “nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ bhavissan”tipissa hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. ThÈmasÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. ThÈmasÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ), thÈmaso (Ka) 
 3. AdhigataÑ (bah|su) 
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 TiÔÔhanteva kho1 bhikkhave tattheva2 paÒcindriyÈni, athettha sutavato 
ariyasÈvakassa avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati, tassa avijjÈvirÈgÈ vijjuppÈdÈ 
“asmÊ”tipissa na hoti, “ayamahamasmÊ”tipissa na hoti, “bhavissan”ti. “Na 
bhavissan”ti. “R|pÊ. Ar|pÊ. SaÒÒÊ. AsaÒÒÊ. NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ 
bhavissan”tipissa na hotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Khandhasutta  

 48. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒca bhikkhave khandhe desessÈmi 
paÒcupÈdÈnakkhandhe ca, taÑ suÓÈtha. Katame ca bhikkhave 
paÒcakkhandhÈ, yaÑ kiÒci bhikkhave r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ 
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ 
yaÑ d|re santike vÈ, ayaÑ vuccati r|pakkhandho. YÈ kÈci vedanÈ -pa-. YÈ 
kÈci saÒÒÈ. Ye keci sa~khÈrÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ 
vÈ oÄÈrikÈ vÈ sukhumÈ vÈ -pa-. AyaÑ vuccati sa~khÈrakkhandho. YaÑ kiÒci 
viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ 
sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, ayaÑ vuccati 
viÒÒÈÓakkhandho. Ime vuccanti bhikkhave paÒcakkhandhÈ. 

 Katame ca bhikkhave paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, yaÑ kiÒci bhikkhave 
r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- yaÑ d|re santike vÈ sÈsavaÑ 
upÈdÈniyaÑ, ayaÑ vuccati r|pupÈdÈnakkhandho. YÈ kÈci vedanÈ -pa- yÈ 
d|re santike vÈ sÈsavÈ upÈdÈniyÈ, ayaÑ vuccati vedanupÈdÈnakkhandho. YÈ 
kÈci saÒÒÈ -pa- yÈ d|re santike vÈ sÈsavÈ upÈdÈniyÈ, ayaÑ vuccati 
saÒÒupÈdÈnakkhandho. Ye keci sa~khÈrÈ -pa- sÈsavÈ upÈdÈniyÈ, ayaÑ 
vuccati sa~khÈrupÈdÈnakkhandho. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- yaÑ d|re santike vÈ sÈsavaÑ upÈdÈniyaÑ, 
ayaÑ vuccati viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ime vuccanti bhikkhave 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SoÓasutta  

 49. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Atha kho SoÓo gahapatiputto yena BhagavÈ  
______________________________________________________________ 
 1. TiÔÔhanti kho pana (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Tatheva (katthaci) 
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tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinnaÑ kho SoÓaÑ gahapatiputtaÑ 
BhagavÈ etadavoca– 

 Ye hi keci SoÓa samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ aniccena r|pena dukkhena 
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
“sadisohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
kimaÒÒatra yathÈbh|tassa adassanÈ. AniccÈya vedanÈya dukkhÈya 
vipariÓÈmadhammÈya “seyyohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
“sadisohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
kimaÒÒatra yathÈbh|tassa adassanÈ. AniccÈya saÒÒÈya. Aniccehi sa~khÈrehi 
dukkhehi vipariÓÈmadhammehi “seyyohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
“sadisohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
kimaÒÒatra yathÈbh|tassa adassanÈ. Aniccena viÒÒÈÓena dukkhena 
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
“sadisohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ samanupassanti, 
kimaÒÒatra yathÈbh|tassa adassanÈ.  

 Ye ca kho keci SoÓa samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ aniccena r|pena dukkhena 
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”tipi na samanupassanti, 
“sadisohamasmÊ”tipi na samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”tipi na 
samanupassanti, kimaÒÒatra yathÈbh|tassa dassanÈ. AniccÈya vedanÈya. 
AniccÈya saÒÒÈya. Aniccehi sa~khÈrehi. Aniccena viÒÒÈÓena dukkhena 
vipariÓÈmadhammena “seyyohamasmÊ”tipi na samanupassanti, 
“sadisohamasmÊ”tipi na samanupassanti, “hÊnohamasmÊ”tipi na 
samanupassanti, kimaÒÒatra yathÈbh|tassa dassanÈ.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi SoÓa, 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. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓamadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 



 1. KhandhasaÑyutta 41 

 TasmÈtiha SoÓa 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. 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 daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ passaÑ SoÓa sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati. 
VedanÈyapi nibbindati. SaÒÒÈyapi nabbindati. Sa~khÈresupi nibbindati. 
ViÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brÈhmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. DutiyasoÓasutta  

 50. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Atha kho SoÓo gahapatiputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho SoÓaÑ gahapatiputtaÑ 
BhagavÈ etadavoca– 

 Ye hi keci SoÓa samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ r|paÑ nappajÈnanti, 
r|pasamudayaÑ nappajÈnanti, r|panirodhaÑ nappajÈnanti, 
r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. VedanaÑ nappajÈnanti, 
vedanÈsamudayaÑ nappajÈnanti, vedanÈnirodhaÑ nappajÈnanti, 
vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti. SaÒÒaÑ nappajÈnanti -pa-. 
Sa~khÈre nappajÈnanti, sa~khÈrasamudayaÑ nappajÈnanti, 
sa~khÈranirodhaÑ nappajÈnanti, sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
nappajÈnanti. ViÒÒÈÓaÑ nappajÈnanti, viÒÒÈÓasamudayaÑ nappajÈnanti, 
viÒÒÈÓanirodhaÑ nappajÈnanti, viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
nappajÈnanti. Na me te SoÓa 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. 
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 Ye ca kho keci SoÓa samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ r|paÑ pajÈnanti, 
r|pasamudayaÑ pajÈnanti, r|panirodhaÑ pajÈnanti, r|panirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ pajÈnanti. VedanaÑ pajÈnanti -pa-. SaÒÒaÑ pajÈnanti. Sa~khÈre 
pajÈnanti. ViÒÒÈÓaÑ pajÈnanti, viÒÒÈÓasamudayaÑ pajÈnanti, 
viÒÒÈÓanirodhaÑ pajÈnanti, viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnanti. 
Te ca kho me SoÓa samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈsamaÓesu ceva samaÓasammatÈ, 
brÈhmaÓesu ca brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca 
brahmaÒÒatthaÒca diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈsacchikatvÈ upasampajja 
viharantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Nandikkhayasutta  

 51. SÈvatthinidÈnaÑ. AniccaÒÒeva bhikkhave bhikkhu r|paÑ 
“aniccan”ti passati. SÈssa hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, 
nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ 
vimuttaÑ “suvimuttan”ti vuccati. AniccaÒÒeva bhikkhave bhikkhu vedanaÑ 
“aniccan”ti passati. SÈssa hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, 
nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nindikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ 
vimuttaÑ “suvimuttan”ti vuccati. AniccaÒÒeva bhikkhave bhikkhu saÒÒaÑ 
“aniccan”ti passati -pa-. Anicceyeva bhikkhave bhikkhu sa~khÈre “aniccÈ”ti 
passati. SÈssa hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, nandikkhayÈ 
rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ vimuttaÑ 
“suvimuttan”ti vuccati. AniccaÒÒeva bhikkhave bhikkhu viÒÒÈÓaÑ 
“aniccan”ti passati. SÈssa hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, 
nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ 
vimuttaÑ “suvimuttan”ti vuccatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyanandikkhayasutta 

 52. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave yoniso manasi karotha, 
r|pÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassatha. R|paÑ bhikkhave bhikkhu 
yoniso manasi karonto r|paniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassanto 
r|pasmiÑ nibbindati, nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, 
nandirÈgakkhayÈ cittaÑ vimuttaÑ “suvimuttan”ti vuccati. VedanaÑ 
bhikkhave yoniso manasi karotha, vedanÈniccataÒca yathÈbh|taÑ 
samanupassatha. VedanaÑ bhikkhave bhikkhu yoniso  
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manasi karonto vedanÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassanto vedanÈya 
nibbindati, nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, 
nandirÈgakkhayÈ cittaÑ vimuttaÑ “suvimuttan”ti vuccati. SaÒÒaÑ 
bhikkhave. Sa~khÈre bhikkhave yoniso manasi karotha, sa~khÈrÈniccataÒca 
yathÈbh|taÑ samanupassatha. Sa~khÈre bhikkhave bhikkhu yoniso manasi 
karonto sa~khÈrÈniccataÑ yathÈbh|taÑ samanupassanto sa~khÈresu 
nibbindati, nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, 
nandirÈgakkhayÈ cittaÑ vimuttaÑ “suvimuttan”ti vuccati. ViÒÒÈÓaÑ 
bhikkhave yoniso manasi karotha, viÒÒÈÓÈniccataÒca yathÈbh|taÑ 
samanupassatha. ViÒÒÈÓaÑ bhikkhave bhikkhu yoniso manasi karonto 
viÒÒÈÓÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassanto viÒÒÈÓasmiÑ nibbindati, 
nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ 
vimuttaÑ “suvimuttan”ti vuccatÊti.  . DasamaÑ. 

AttadÊpavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AttadÊpÈ PaÔipadÈ, dve ca honti AniccatÈ. 
   SamanupassanÈ KhandhÈ, dve SoÓÈ dve Nandikkhayena cÈti. 

M|lapaÓÓÈsako samatto. 
 

Tassa m|lapaÓÓÈsakassa vagguddÈnaÑ 

   NakulapitÈ Anicco ca, BhÈro NatumhÈkena ca. 
   AttadÊpena paÒÒÈso, paÔhamo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

(6) 1. Upayavagga 
 

1. Upayasutta  

 53. SÈvatthinidÈnaÑ. Upayo1 bhikkhave avimutto, anupayo vimutto. 
R|pupayaÑ2 vÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya, 
r|pÈrammaÓaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. UpÈyo (bah|su) 2. R|p|pÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ), r|pupÈyaÑ (I, Ka) 
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r|pappatiÔÔhaÑ nand|pasecanaÑ vuddhiÑ ver|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyya. 
VedanupayaÑ vÈ -pa-. SaÒÒupayaÑ vÈ -pa-. Sa~khÈrupayaÑ vÈ bhikkhave 
viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya, sa~khÈrÈrammaÓaÑ sa~khÈrappatiÔÔhaÑ 
nand|pasecanaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyya. 

 Yo bhikkhave evaÑ vadeyya “ahamaÒÒatra r|pÈ aÒÒatra vedanÈya 
aÒÒatra saÒÒÈya aÒÒatra sa~khÈrehi viÒÒÈÓassa ÈgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ cutiÑ vÈ 
upapattiÑ vÈ vuddhiÑ vÈ vir|ÄhiÑ vÈ vepullaÑ vÈ paÒÒÈpessÈmÊ”ti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. 

 R|padhÈtuyÈ ce bhikkhave bhikkhuno rÈgo pahÊno hoti, rÈgassa pahÈnÈ 
vocchijjatÈrammaÓaÑ, patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa na hoti. VedanÈdhÈtuyÈ ce 
bhikkhave. SaÒÒÈdhÈtuyÈ ce bhikkhave. Sa~khÈradhÈtuyÈ ce bhikkhave. 
ViÒÒÈÓadhÈtuyÈ ce bhikkhave bhikkhuno rÈgo pahÊno hoti, rÈgassa pahÈnÈ 
vocchijjatÈrammaÓaÑ, patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa na hoti, tadappatiÔÔhitaÑ 
viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ anabhisa~khacca vimuttaÑ, vimuttattÈ ÔhitaÑ, ÔhitattÈ 
santusitaÑ, santusitattÈ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva 
parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. BÊjasutta  

 54. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcimÈni bhikkhave bÊjajÈtÈni. KatamÈni paÒca, 
m|labÊjaÑ khandhabÊjaÑ aggabÊjaÑ phalubÊjaÑ bÊjabÊjaÒÒeva paÒcamaÑ. 
ImÈni cassu bhikkhave paÒca bÊjajÈtÈni akhaÓÉÈni ap|tikÈni avÈtÈtapahatÈni 
sÈrÈdÈni1 sukhasayitÈni, pathavÊ2 ca nÈssa, Èpo ca nÈssa, api numÈni3 
bhikkhave paÒca bÊjajÈtÈni vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyyunti. No 
hetaÑ bhante. ImÈni cassu bhikkhave paÒca bÊjajÈtÈni akhaÓÉÈni -pa- 
sukhasayitÈni, pathavÊ ca assa, Èpo ca assa, api numÈni bhikkhave paÒca 
bÊjajÈtÈni vuddhiÑ vÊr|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyyunti. EvaÑ bhante. 
SeyyathÈpi bhikkhave pathavÊdhÈtu, evaÑ catasso viÒÒÈÓaÔÔhitiyo daÔÔhabbÈ. 
SeyyathÈpi bhikkhave ÈpodhÈtu, evaÑ nandirÈgo daÔÔhabbo. SeyyathÈpi 
bhikkhave paÒca bÊjajÈtÈni, evaÑ viÒÒÈÓaÑ sÈhÈraÑ daÔÔhabbaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SÈrÈdÈyÊni (katthaci) 2. PaÔhavÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 3. Api nu imÈni (SÊ, I) 
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 R|pupayaÑ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya, 
r|pÈrammaÓaÑ r|pappatiÔÔhaÑ nand|pasecanaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ 
vepullaÑ Èpajjeyya. VedanupayaÑ vÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ 
tiÔÔheyya -pa-. SaÒÒupayaÑ vÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya 
-pa-. Sa~khÈrupayaÑ vÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya. 
Sa~khÈrÈrammaÓaÑ sa~khÈrappatiÔÔhaÑ nand|pasecanaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ 
vepullaÑ Èpajjeyya. 

  Yo bhikkhave evaÑ vadeyya “ahamaÒÒatra r|pÈ aÒÒatra vedanÈya 
aÒÒatra saÒÒÈya aÒÒatra sa~khÈrehi viÒÒÈÓassa ÈgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ cutiÑ vÈ 
upapattiÑ vÈ vuddhiÑ vÈ vir|ÄhiÑ vÈ vepullaÑ vÈ paÒÒÈpessÈmÊ”ti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. 

 R|padhÈtuyÈ ce bhikkhave bhikkhuno rÈgo pahÊno hoti, rÈgassa pahÈnÈ 
vocchijjatÈrammaÓaÑ, patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa na hoti. VedanÈdhÈtuyÈ ce. 
SaÒÒÈdhÈtuyÈ ce. Sa~khÈradhÈtuyÈ ce. ViÒÒÈÓadhÈtuyÈ ce bhikkhave 
bhikkhuno rÈgo pahÊno hoti, rÈgassa pahÈnÈ vocchijjatÈrammaÓaÑ, patiÔÔhÈ 
viÒÒÈÓassa na hoti, tadappatiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ anabhisa~khacca 
vimuttaÑ, vimuttattÈ ÔhitaÑ, ÔhitattÈ santusitaÑ, santusitattÈ na paritassati, 
aparitassaÑ paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. UdÈnasutta  

 55. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho BhagavÈ udÈnaÑ udÈnesi “no cassaÑ, 
no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊti evaÑ adhimuccamÈno 
bhikkhu chindeyya orambhÈgiyÈni saÑyojanÈnÊ”ti. EvaÑ vutte aÒÒataro 
bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “yathÈ kathaÑ pana bhante no cassaÑ, no 
ca me siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊti evaÑ adhimuccamÈno bhikkhu 
chindeyya orambhÈgiyÈni saÑyojanÈnÊ”ti. 

 Idha bhikkhu assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ -pa- 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani 
vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. 
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 So aniccaÑ r|paÑ “aniccaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
AniccaÑ vedanaÑ “aniccÈ vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AniccaÑ 
saÒÒaÑ “aniccÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Anicce sa~khÈre “aniccÈ 
sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AniccaÑ viÒÒÈÓaÑ “aniccaÑ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 DukkhaÑ r|paÑ “dukkhaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
dukkhaÑ vedanaÑ. DukkhaÑ saÒÒaÑ. Dukkhe sa~khÈre. DukkhaÑ 
viÒÒÈÓaÑ “dukkhaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 AnattaÑ r|paÑ “anattÈ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, anattaÑ 
vedanaÑ “anattÈ vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, anattaÑ saÒÒaÑ 
“anattÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, anatte sa~khÈre “anattÈ 
sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, anattaÑ viÒÒÈÓaÑ “anattÈ viÒÒÈÓan”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 Sa~khataÑ r|paÑ “sa~khataÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
Sa~khataÑ vedanaÑ. Sa~khataÑ saÒÒaÑ. Sa~khate sa~khÈre. Sa~khataÑ 
viÒÒÈÓaÑ “sa~khataÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. “R|paÑ 
vibhavissatÊ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. VedanÈ vibhavissati. SaÒÒÈ 
vibhavissati. Sa~khÈrÈ vibhavissanti. “ViÒÒÈÓaÑ vibhavissatÊ”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 SutavÈ ca kho bhikkhu ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa 
kovido ariyadhamme suvinÊto, sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa 
kovido sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati -pa- na 
vedanaÑ. Na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati. 

 So aniccaÑ r|paÑ “aniccaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AniccaÑ 
vedanaÑ. AniccaÑ saÒÒaÑ. Anicce sa~khÈre. AniccaÑ viÒÒÈÓaÑ “aniccaÑ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. DukkhaÑ r|paÑ -pa-. DukkhaÑ 
viÒÒÈÓaÑ. AnattaÑ r|paÑ -pa-. AnattaÑ viÒÒÈÓaÑ. Sa~khataÑ r|paÑ -pa-. 
Sa~khataÑ viÒÒÈÓaÑ “sa~khataÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
“R|paÑ vibhavissatÊ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
“ViÒÒÈÓaÑ vibhavissatÊ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
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 So r|passa vibhavÈ, vedanÈya vibhavÈ, saÒÒÈya vibhavÈ, sa~khÈrÈnaÑ 
vibhavÈ, viÒÒÈÓassa vibhavÈ evaÑ kho bhikkhu “no cassaÑ, no ca me siyÈ, 
nÈbhavissa, na me bhavissatÊ”ti evaÑ adhimuccamÈno bhikkhu chindeyya 
orambhÈgiyÈni saÑyojanÈnÊti. EvaÑ adhimuccamÈno bhante bhikkhu 
chindeyya orambhÈgiyÈni saÑyojanÈnÊti.  

 KathaÑ pana bhante jÈnato kathaÑ passato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo 
hotÊti. Idha bhikkhu assutavÈ puthujjano atasitÈye ÔhÈne tÈsaÑ Èpajjati, tÈso 
heso1 bhikkhu assutavato puthujjanassa no cassaÑ, no came siyÈ, 
nÈbhavissa, na me bhavissatÊti. 

 SutavÈ ca kho bhikkhu ariyasÈvako atasitÈye ÔhÈne na tÈsaÑ Èpajjati. 
Na heso2 bhikkhu tÈso sutavato ariyasÈvakassa no cassaÑ, no ca me siyÈ, 
nÈbhavissa, na me bhavissatÊti. R|pupayaÑ vÈ bhikkhu viÒÒÈÓaÑ 
tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya, r|pÈrammaÓaÑ r|pappatiÔÔhaÑ nand|pasecanaÑ 
vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyya. VedanupayaÑ vÈ bhikkhu. 
SaÒÒupayaÑ vÈ bhikkhu. Sa~khÈrupayaÑ vÈ bhikkhu viÒÒÈÓaÑ 
tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya, sa~khÈrÈrammaÓaÑ sa~khÈrappatiÔÔhaÑ 
nand|pasecanaÑ vuddhiÑ vir|ÄhiÑ vepullaÑ Èpajjeyya. 

 Yo3 bhikkhu evaÑ vadeyya “ahamaÒÒatra r|pÈ aÒÒatra vedanÈya 
aÒÒatra saÒÒÈya aÒÒatra sa~khÈrehi viÒÒÈÓassa ÈgatiÑ vÈ gatiÑ vÈ cutiÑ vÈ 
upapattiÑ vÈ vuddhiÑ vÈ vir|ÄhiÑ vÈ vepullaÑ vÈ paÒÒÈpessÈmÊ”ti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. 

 R|padhÈtuyÈ ce bhikkhu bhikkhuno rÈgo pahÊno hoti, rÈgassa pahÈnÈ 
vocchijjatÈrammaÓaÑ, patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa na hoti. VedanÈdhÈtuyÈ ce 
bhikkhu bhikkhuno. SaÒÒÈdhÈtuyÈ ce bhikkhu bhikkhuno. Sa~khÈradhÈtuyÈ 
ce bhikkhu bhikkhuno. ViÒÒÈÓadhÈtuyÈ ce bhikkhu bhikkhuno rÈgo pahÊno 
hoti, rÈgassa pahÈnÈ vocchijjatÈrammaÓaÑ, patiÔÔhÈ viÒÒÈÓassa na hoti, 
tadappatiÔÔhitaÑ viÒÒÈÓaÑ avir|ÄhaÑ anabhisa~khacca vimuttaÑ, vimuttattÈ 
ÔhitaÑ, ÔhitattÈ santusitaÑ, santusitattÈ na paritassati, aparitassaÑ 
paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti -pa- nÈparaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. HesÈ (Ka) 2. Na hesÈ (Ka) 3. So (sabbattha) 
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itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato anantarÈ 
ÈsavÈnaÑ khayo hotÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. UpÈdÈnaparipavattasutta 

 56. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcime bhikkhave upÈdÈnakkhandhÈ. Katame 
paÒca, r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ 
bhikkhave ime paÒcupÈdÈnakkhandhe catuparivaÔÔaÑ yathÈbh|taÑ 
nÈbbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake 
sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya “anuttaraÑ 
sammÈsambodhiÑ abhisambuddho”ti paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca khvÈhaÑ 
bhikkhave ime paÒcupÈdÈnakkhandhe catuparivaÔÔaÑ yathÈbh|taÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke -pa- sadevamanussÈya 
“anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambhuddho”ti paccaÒÒÈsiÑ. 

 KathaÒca catuparivaÔÔaÑ r|paÑ abbhaÒÒÈsiÑ, r|pasamudayaÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ, r|panirodhaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
abbhaÒÒÈsiÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, 
viÒÒÈÓasamudayaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, viÒÒÈÓanirodhaÑ abbhaÒÒÈsiÑ, 
viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abbhaÒÒÈsiÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave r|paÑ, cattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|paÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave r|paÑ. 
ŒhÈrasamudayÈ r|pasamudayo, ÈhÈranirodhÈ r|panirodho, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo r|panirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
-pa- sammÈsamÈdhi. 

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ r|paÑ abhiÒÒÈya, 
evaÑ r|pasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ r|panirodhaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ 
r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya r|passa nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. Ye suppaÔipannÈ, te imasmiÑ 
dhammavinaye gÈdhanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ r|paÑ 
abhiÒÒÈya -pa- evaÑ r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya r|passa 
nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimuttÈ, te suvimuttÈ. Ye suvimuttÈ, te 
kevalino. Ye kevalino, vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya. 
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 KatamÈ ca bhikkhave vedanÈ. Chayime bhikkhave vedanÈkÈyÈ, 
cakkhusamphassajÈ vedanÈ sotasamphassajÈ vedanÈ ghÈnasamphassajÈ 
vedanÈ jivhÈsamphassajÈ vedanÈ kÈyasamphassajÈ vedanÈ manosamphassajÈ 
vedanÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave vedanÈ. PhassasamudayÈ 
vedanÈsamudayo, phassanirodhÈ vedanÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko 
maggo vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. 

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ vedanaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ vedanÈsamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ vedanÈnirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya vedanÈya 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. Ye suppaÔipannÈ, 
te imasmiÑ dhammavinaye gÈdhanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ vedanaÑ 
abhiÒÒÈya -pa- evaÑ vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya -pa- 
vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya.  

 KatamÈ ca bhikkhave saÒÒÈ. Chayime bhikkhave saÒÒÈkÈyÈ, r|pasaÒÒÈ 
saddasaÒÒÈ gandhasaÒÒÈ rasasaÒÒÈ phoÔÔhabbasaÒÒÈ dhammasaÒÒÈ. AyaÑ 
vuccati bhikkhave saÒÒÈ. PhassasamudayÈ saÒÒÈsamudayo, phassanirodhÈ 
saÒÒÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo saÒÒÈnirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi -pa- vaÔÔaÑ tesaÑ 
natthi paÒÒÈpanÈya. 

 Katame ca bhikkhave sa~khÈrÈ. Chayime bhikkhave cetanÈkÈyÈ, 
r|pasaÒcetanÈ saddasaÒcetanÈ gandhasaÒcetanÈ rasasaÒcetanÈ 
phoÔÔhabbasaÒcetanÈ dhammasaÒcetanÈ. Ime vuccanti bhikkhave sa~khÈrÈ. 
PhassasamudayÈ sa~khÈrasamudayo, phassanirodhÈ sa~khÈranirodho. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo sa~khÈranirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ sa~khÈre 
abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈrasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈranirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya 
sa~khÈrÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya 
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nirodhÈya paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. Ye suppaÔipannÈ, te imasmiÑ 
dhammavinaye gÈdhanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ sa~khÈre 
abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈrasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈranirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya 
sa~khÈrÈnaÑ nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimuttÈ, te suvimuttÈ. Ye 
suvimuttÈ, te kevalino. Ye kevalino, vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya. 

 KatamaÒca bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. Chayime bhikkhave viÒÒÈÓakÈyÈ, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ ghÈnaviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ 
kÈyaviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. 
NÈmar|pasamudayÈ viÒÒÈÓasamudayo, nÈmar|panirodhÈ viÒÒÈÓanirodho. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo viÒÒÈÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi.  

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ viÒÒÈÓaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya viÒÒÈÓassa 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. Ye suppaÔipannÈ, 
te imasmiÑ dhammavinaye gÈdhanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ viÒÒÈÓaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya viÒÒÈÓassa 
nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimuttÈ, te suvimuttÈ. Ye suvimuttÈ, te 
kevalino. Ye kevalino, vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈyÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SattaÔÔhÈnasutta 

 57. SÈvatthinidÈnaÑ. SattaÔÔhÈnakusalo bhikkhave bhikkhu 
tividh|paparikkhÊ imasmiÑ dhammavinaye kevalÊ vusitavÈ uttamapurisoti 
vuccati. KathaÒca bhikkhave bhikkhu sattaÔÔhÈnakusalo hoti, idha bhikkhave 
bhikkhu r|paÑ pajÈnÈti, r|pasamudayaÑ pajÈnÈti, r|panirodhaÑ pajÈnÈti, 
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r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. R|passa assÈdaÑ pajÈnÈti, r|passa 
ÈdÊnavaÑ pajÈnÈti, r|passa nissaraÓaÑ pajÈnÈti. VedanaÑ pajÈnÈti. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ pajÈnÈti, viÒÒÈÓasamudayaÑ pajÈnÈti, 
viÒÒÈÓanirodhaÑ pajÈnÈti, viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. 
ViÒÒÈÓassa assÈdaÑ pajÈnÈti, viÒÒÈÓassa ÈdÊnavaÑ pajÈnÈti, viÒÒÈÓassa 
nissaraÓaÑ pajÈnÈti. 

 KatamaÒca bhikkhave r|paÑ. CattÈro ca mahÈbh|tÈ catunnaÒca 
mahÈbh|tÈnaÑ upÈdÈyar|paÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave r|paÑ. 
ŒhÈrasamudayÈ r|pasamudayo, ÈhÈranirodhÈ r|panirodho, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo r|panirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
-pa- sammÈsamÈdhi.  

 YaÑ r|paÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ r|passa 
assÈdo. YaÑ r|paÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ r|passa 
ÈdÊnavo. Yo r|pasmiÑ chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ 
r|passa nissaraÓaÑ. 

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ r|paÑ abhiÒÒÈya, 
evaÑ r|pasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ r|panirodhaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ 
r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ r|passa assÈdaÑ 
abhiÒÒÈya evaÑ r|passa ÈdÊnavaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ r|passa nissaraÓaÑ 
abhiÒÒÈya r|passa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. 
Ye suppaÔipannÈ, te imasmiÑ dhammavinaye gÈdhanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ r|paÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ r|pasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ r|panirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya. EvaÑ r|passa 
assÈdaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ r|passa ÈdÊnavaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ r|passa 
nissaraÓaÑ abhiÒÒÈya r|passa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimuttÈ, te 
suvimuttÈ. Ye suvimuttÈ, te kevalino. Ye kevalino, vaÔÔaÑ tesaÑ natthi 
paÒÒÈpanÈya. 

 KatamÈ ca bhikkhave vedanÈ. Chayime bhikkhave vedanÈkÈyÈ, 
cakkhusamphassajÈ vedanÈ -pa- manosamphassajÈ vedanÈ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave vedanÈ. PhassasamudayÈ vedanÈsamudayo, phassanirodhÈ 
vedanÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo vedanÈnirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 
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 YaÑ vedanaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ vedanÈya 
assÈdo. YÈ vedanÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ vedanÈya 
ÈdÊnavo. Yo vedanÈya chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ 
vedanÈya nissaraÓaÑ.  

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ vedanaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ vedanÈsamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ vedanÈnirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ 
vedanÈya assÈdaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ vedanÈya ÈdÊnavaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ 
vedanÈya nissaraÓaÑ abhiÒÒÈya vedanÈya nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. Ye suppaÔipannÈ, te imasmiÑ dhammavinaye 
gÈdhanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ vedanaÑ 
abhiÒÒÈya -pa- vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya. 

 KatamÈ ca bhikkhave saÒÒÈ. Chayime bhikkhave saÒÒÈkÈyÈ, 
r|pasaÒÒÈsaddasaÒÒÈ gandhasaÒÒÈ rasasaÒÒÈ phoÔÔhabbasaÒÒÈ 
dhammasaÒÒÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave saÒÒÈ. PhassasamudayÈ 
saÒÒÈsamudayo, phassanirodhÈ saÒÒÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko 
maggo saÒÒÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi -pa- vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya. 

 Katame ca bhikkhave sa~khÈrÈ. Chayime bhikkhave cetanÈkÈyÈ, 
r|pasaÒcetanÈ -pa- dhammasaÒcetanÈ. Ime vuccanti bhikkhave sa~khÈrÈ. 
PhassasamudayÈ sa~khÈrasamudayo, phassanirodhÈ sa~khÈranirodho. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo sa~khÈranirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 YaÑ sa~khÈre paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ 
sa~khÈrÈnaÑ assÈdo. Ye sa~khÈrÈ aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ 
sa~khÈrÈnaÑ ÈdÊnavo. Yo sa~khÈresu chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ sa~khÈrÈnaÑ nissaraÓaÑ. 

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ sa~khÈre 
abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈrasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈranirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ sa~khÈranirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya -pa- 
sa~khÈrÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya 
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nirodhÈya paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. Ye suppaÔipannÈ, te imasmiÑ 
dhammavinaye gÈdhanti -pa- vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya. 

 KatamaÒca bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. Chayime bhikkhave viÒÒÈÓakÈyÈ, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ sotaviÒÒÈÓaÑ ghÈnaviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ 
kÈyaviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaÑ. IdaÑ vuccati bhikkhave viÒÒÈÓaÑ. 
NÈmar|pasamudayÈ viÒÒÈÓasamudayo, nÈmar|panirodhÈ viÒÒÈÓanirodho. 
Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo viÒÒÈÓanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 YaÑ viÒÒÈÓaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ viÒÒÈÓassa 
assÈdo. YaÑ viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ 
viÒÒÈÓassa ÈdÊnavo. Yo viÒÒÈÓasmiÑ chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ viÒÒÈÓassa nissaraÓaÑ. 

 Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ viÒÒÈÓaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ 
viÒÒÈÓassa assÈdaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓassa ÈdÊnavaÑ abhiÒÒÈya, 
evaÑ viÒÒÈÓassa nissaraÓaÑ abhiÒÒÈya viÒÒÈÓassa nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipannÈ, te suppaÔipannÈ. Ye suppaÔipannÈ, te imasmiÑ 
dhammavinaye gÈdhanti. 

 Ye ca kho keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ evaÑ viÒÒÈÓaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓasamudayaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhaÑ 
abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ 
viÒÒÈÓassa assÈdaÑ abhiÒÒÈya, evaÑ viÒÒÈÓassa ÈdÊnavaÑ abhiÒÒÈya, 
evaÑ viÒÒÈÓassa nissaraÓaÑ abhiÒÒÈya viÒÒÈÓassa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ 
anupÈdÈ vimuttÈ, te suvimuttÈ. Ye suvimuttÈ, te kevalino. Ye kevalino, 
vaÔÔaÑ tesaÑ natthi paÒÒÈpanÈya. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
sattaÔÔhÈnakusalo hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu tividh|paparikkhÊ hoti idha bhikkhave 
bhikkhu dhÈtuso upaparikkhati, Èyatanaso upaparikkhati, 
paÔiccasamuppÈdaso 
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upaparikkhati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu tividh|paparikkhÊ hoti. 
SattaÔÔhÈnakusalo bhikkhave bhikkhu tividh|paparikkhÊ imasmiÑ 
dhammavinaye kevalÊ vusitavÈ uttamapurisoti vuccatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SammÈsambuddhasutta 

 58. SÈvatthinidÈnaÑ. TathÈgato bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho 
r|passa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto SammÈsambuddhoti 
vuccati. Bhikkhupi bhikkhave paÒÒÈvimutto r|passa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ 
anupÈdÈ vimutto paÒÒÈvimuttoti vuccati. 

 TathÈgato bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho vedanÈya nibbidÈ 
virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto SammÈsambuddhoti vuccati. Bhikkhupi 
bhikkhave paÒÒÈvimutto vedanÈya nibbidÈ -pa- paÒÒÈvimuttoti vuccati. 

 TathÈgato bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho saÒÒÈya. 
Sa~khÈrÈnaÑ. viÒÒÈÓassa nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto 
SammÈsambuddhoti vuccati. Bhikkhupi bhikkhave paÒÒÈvimutto viÒÒaÓassa 
nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈ vimutto paÒÒÈvimuttoti vuccati. 

 Tatra kho bhikkhave ko viseso, ko adhippayÈso1, kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ 
TathÈgatassa Arahato SammÈsambuddhassa paÒÒÈvimuttena bhikkhunÈti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante BhagavantaÒÒeva 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– 

 TathÈgato bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho anuppannassa 
maggassa uppÈdetÈ, asaÒjÈtassa maggassa saÒjanetÈ2, anakkhÈtassa 
maggassa akkhÈtÈ, maggaÒÒ| maggavid| maggakovido, maggÈnugÈ ca 
bhikkhave etarahi sÈvakÈ viharanti, pacchÈsamannÈgatÈ. AyaÑ kho 
bhikkhave viseso, ayaÑ adhippayÈso, idaÑ nÈnÈkaraÓaÑ TathÈgatassa 
Arahato SammÈsambuddhassa paÒÒÈvimuttena bhikkhunÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. AdhippÈyo (SÊ), adhippÈyaso (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. SaÒjÈnetÈ (SyÈ, KaÑ) 

 



 1. KhandhasaÑyutta 55 

7. AnattalakkhaÓasutta  

 59. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ BÈrÈÓasiyaÑ viharati Isipatane migadÈye. 
Tatra kho BhagavÈ paÒcavaggiye bhikkh| Èmantesi bhikkhavoti. Bhadanteti 
te bhikkh| Bhagavato paccassosuÑ. BhagavÈ etadavoca– 

 R|paÑ bhikkhave anattÈ, r|paÒca hidaÑ bhikkhave attÈ abhavissa, 
nayidaÑ r|paÑ ÈbÈdhÈya saÑvatteyya, labbhetha ca r|pe “evaÑ me r|paÑ 
hotu, evaÑ me r|paÑ mÈ ahosÊ”ti. YasmÈ ca kho bhikkhave r|paÑ anattÈ, 
tasmÈ r|paÑ ÈbÈdhÈya saÑvattati, na ca labbhati r|pe “evaÑ me r|paÑ 
hotu, evaÑ me r|paÑ mÈ ahosÊ”ti.  

 VedanÈ anattÈ, vedanÈ ca hidaÑ bhikkhave attÈ abhavissa, nayidaÑ 
vedanÈ ÈbÈdhÈya saÑvatteyya, labbhetha ca vedanÈya “evaÑ me vedanÈ 
hotu, evaÑ me vedanÈ mÈ ahosÊ”ti. YasmÈ ca kho bhikkhave vedanÈ anattÈ, 
tasmÈ vedanÈ ÈbÈdhÈya saÑvattati, na ca labbhati vedanÈya “evaÑ me 
vedanÈ hotu, evaÑ me vedanÈ mÈ ahosÊ”ti.  

 SaÒÒÈ anattÈ -pa-. Sa~khÈrÈ anattÈ, sa~khÈrÈ ca hidaÑ bhikkhave attÈ 
abhavissaÑsu, nayidaÑ sa~khÈrÈ ÈbÈdhÈya saÑvatteyyuÑ, labbhetha ca 
sa~khÈresu “evaÑ me sa~khÈrÈ hontu, evaÑ me sa~khÈrÈ mÈ ahesun”ti. 
YasmÈ ca kho bhikkhave sa~khÈrÈ anattÈ, tasmÈ sa~khÈrÈ ÈbÈdhÈya 
saÑvattanti, na ca labbhati sa~khÈresu “evaÑ me sa~khÈrÈ hontu, evaÑ me 
sa~khÈrÈ mÈ ahesun”ti. 

 ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, viÒÒÈÓaÒca hidaÑ bhikkhave attÈ abhavissa, nayidaÑ 
viÒÒÈÓaÑ ÈbÈdhÈya saÑvatteyya, labbhetha ca viÒÒÈÓe “evaÑ me viÒÒÈÓaÑ 
hotu, evaÑ me viÒÒÈÓaÑ mÈ ahosÊ”ti. YasmÈ ca kho bhikkhave viÒÒÈÓaÑ 
anattÈ, tasmÈ viÒÒÈÓaÑ ÈbÈdhÈya saÑvattati, na ca labbhati viÒÒÈÓe “evaÑ 
me viÒÒÈÓaÑ hotu, evaÑ me viÒÒÈÓaÑ mÈ ahosÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 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 
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me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 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. 

 TasmÈ tiha bhikkhave 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 -pa- 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 -pa- 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 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 
brÈhmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. 

 Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ paÒcavaggiyÈ bhikkh| Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinanduÑ1.  

 ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne paÒcavaggiyÈnaÑ 
bhikkh|naÑ anupÈdÈya Èsavehi cittÈni vimucciÑs|ti.  . SattamaÑ.  
______________________________________________________________ 
 1. Abhinandunti (Ka) 

 



 1. KhandhasaÑyutta 57 

8. MahÈlisutta 

 60. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati 
MahÈvane K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho MahÈli Licchavi yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho MahÈli Licchavi BhagavantaÑ 
etadavoca– 

 P|raÓo bhante Kassapo evamÈha “natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ 
saÑkilesÈya, ahet| appaccayÈ sattÈ saÑkilissanti. Natthi hetu natthi paccayo 
sattÈnaÑ visuddhiyÈ, ahet| appaccayÈ sattÈ visujjhantÊ”ti, idha BhagavÈ 
kimÈhÈti. 

 Atthi MahÈli hetu atthi paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, sahet| 
sappaccayÈ sattÈ saÑkilissanti. Atthi MahÈli hetu atthi paccayo sattÈnaÑ 
visuddhiyÈ, sahet| sappaccayÈ sattÈ visujjhantÊti.  

 Katamo pana bhante hetu katamo paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, 
kathaÑ sahet| sappaccayÈ sattÈ saÑkilissantÊti. 

 R|paÒca hidaÑ MahÈli ekantadukkhaÑ abhavissa dukkhÈnupatitaÑ 
dukkhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ sukhena, nayidaÑ sattÈ r|pasmiÑ 
sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho MahÈli r|paÑ sukhaÑ sukhÈnupatitaÑ 
sukhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ dukkhena, tasmÈ sattÈ r|pasmiÑ sÈrajjanti, 
sÈrÈgÈ saÑyujjanti, saÑyogÈ saÑkilissanti. AyaÑ kho MahÈli hetu ayaÑ 
paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, evaÑ sahet| sappaccayÈ sattÈ saÑkilissanti.  

 VedanÈ ca hidaÑ MahÈli ekantadukkhÈ abhavissa dukkhÈnupatitÈ 
dukkhÈvakkÈntÈ anavakkantÈ sukhena, nayidaÑ sattÈ vedanÈya sÈrajjeyyuÑ. 
YasmÈ ca kho MahÈli vedanÈ sukhÈ sukhÈnupatitÈ sukhÈvakkantÈ 
anavakkantÈ dukkhena, tasmÈ sattÈ vedanÈya sÈrajjanti, sÈrÈgÈ saÑyujjanti, 
saÑyogÈ saÑkilissanti. Ayampi kho MahÈli hetu ayaÑ paccayo sattÈnaÑ 
saÑkilesÈya, evampi sahet| sappaccayÈ sattÈ saÑkilissanti. 

 SaÒÒÈ ca hidaÑ MahÈli -pa-. Sa~khÈrÈ ca hidaÑ MahÈli ekantadukkhÈ 
abhavissaÑsu dukkhÈnupatitÈ dukkhÈvakkantÈ anavakkantÈ sukhena, 
nayidaÑ  
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sattÈ sa~khÈresu sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho MahÈli sa~khÈrÈ sukhÈ 
sukhÈnupatitÈ sukhÈvakkantÈ anavakkantÈ dukkhena, tasmÈ sattÈ sa~khÈresu 
sÈrajjanti, sÈrÈgÈ saÑyujjanti, saÑyogÈ saÑkilissanti. Ayampi kho MahÈli 
hetu ayaÑ paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, evampi sahet| sappaccayÈ sattÈ 
saÑkilissanti. 

 ViÒÒÈÓaÒca hidaÑ MahÈli ekantadukkhaÑ abhavissa dukkhÈnupatitaÑ 
dukkhÈvakkhantaÑ anavakkantaÑ sukhena, nayidaÑ sattÈ viÒÒÈÓasmiÑ 
sÈrajjeyyuÑ. YasmÈ ca kho MahÈli viÒÒÈÓaÑ sukhaÑ sukhÈnupatitaÑ 
sukhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ dukkhena, tasmÈ sattÈ viÒÒÈÓasmiÑ 
sÈrajjanti, sÈrÈgÈsaÑyujjanti, saÑyogÈ saÑkilissanti. Ayampi kho MahÈli 
hetu ayaÑ paccayo sattÈnaÑ saÑkilesÈya, evampi sahet| sappaccayÈ sattÈ 
saÑkilissantÊti.  

 Katamo pana bhante hetu katamo paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ, kathaÑ 
sahet| sappaccayÈ sattÈ visujjhantÊti. R|paÒca hidaÑ MahÈli ekantasukhaÑ 
abhavissa sukhÈnupatitaÑ sukhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ dukkhena, 
nayidaÑ sattÈ r|pasmiÑ nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho MahÈli r|paÑ 
dukkhaÑ dukkhÈnupatitaÑ dukkhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ sukhena, tasmÈ 
sattÈ r|pasmiÑ nibbindanti, nabbindaÑ virajjanti, virÈgÈ visujjhanti. AyaÑ 
kho MahÈli hetu ayaÑ paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ. EvaÑ sahet| 
sappaccayÈ sattÈ visujjhanti. 

 VedanÈ ca hidaÑ MahÈli ekantasukhÈ abhavissa -pa-. SaÒÒÈ ca hidaÑ 
MahÈli -pa-. Sa~khÈrÈ ca hidaÑ MahÈli ekantasukhÈ abhavissaÑsu -pa-. 
ViÒÒÈÓaÒca hidaÑ MahÈli ekantasukhaÑ abhavissa sukhÈnupatitaÑ 
sukhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ dukkhena, nayidaÑ sattÈ viÒÒÈÓasmiÑ 
nibbindeyyuÑ. YasmÈ ca kho MahÈli viÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ dukkhÈnupatitaÑ 
dukkhÈvakkantaÑ anavakkantaÑ sukhena, tasmÈ sattÈ viÒÒÈÓasmiÑ 
nibbindanti, nibbindaÑ virajjanti, virÈgÈ visujjhanti. AyaÑ kho MahÈli hetu 
ayaÑ paccayo sattÈnaÑ visuddhiyÈ. Evampi sahet| sappaccayÈ sattÈ 
visujjhantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Œdittasutta  

 61. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave ÈdittaÑ, vedanÈ ÈdittÈ, saÒÒÈ 
ÈdittÈ, sa~khÈrÈ ÈdittÈ, viÒÒÈÓaÑ ÈdittaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati, vedanÈyapi. SaÒÒÈyapi. Sa~khÈresupi. 
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ViÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brÈhmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Niruttipathasutta 

 62. SÈvatthinidÈnaÑ. Tayome bhikkhave niruttipathÈ adhivacanapathÈ 
paÒÒattipathÈ asaÑkiÓÓÈ asaÑkiÓÓapubbÈ na saÑkÊyanti na saÑkÊyissanti 
appaÔikuÔÔhÈ samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. Katame tayo, yaÑ bhikkhave 
r|paÑ atÊtaÑ niruddhaÑ vipariÓataÑ, “ahosÊ”ti tassa sa~khÈ, “ahosÊ”ti tassa 
samaÒÒÈ, “ahosÊ”ti tassa paÒÒatti, na tassa sa~khÈ “atthÊ”ti, na tassa sa~khÈ 
“bhavissatÊ”ti. 

 YÈ vedanÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, “ahosÊ”ti tassÈ sa~khÈ, “ahosÊ”ti 
tassÈ samaÒÒÈ, “ahosÊ”ti tassÈ paÒÒatti, na tassÈ sa~khÈ “atthÊ”ti, na tassÈ 
sa~khÈ “bhavissatÊ”ti. 

 YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, “ahesun”ti tesaÑ 
sa~khÈ, “ahesun”ti tesaÑ samaÒÒÈ, “ahesun”ti tesaÑ paÒÒatti, na tesaÑ 
sa~khÈ “atthÊ”ti, na tesaÑ sa~khÈ “bhavissantÊ”ti. 

 YaÑ viÒÒÈÓaÑ atÊtaÑ niruddhaÑ vipariÓataÑ, “ahosÊ”ti tassa sa~khÈ, 
“ahosÊ”ti tassa samaÒÒÈ, “ahosÊ”ti tassa paÒÒatti, na tassa sa~khÈ “atthÊ”ti, 
na tassa sa~khÈ “bhavissatÊ”ti. 

 YaÑ bhikkhave r|paÑ ajÈtaÑ apÈtubh|taÑ, “bhavissatÊ”ti tassa sa~khÈ, 
“bhavissatÊ”ti tassa samaÒÒÈ, “bhavissatÊ”ti tassa paÒÒatti, na tassa sa~khÈ 
“atthÊ”ti, na tassa sa~khÈ “ahosÊ”ti. 

 YÈ vedanÈ ajÈtÈ apÈtubh|tÈ, “bhavissatÊ”ti tassÈ sa~khÈ, “bhavissatÊ”ti 
tassÈ samaÒÒÈ, bhavissatÊti tassÈ paÒÒatti, na tassÈ sa~khÈ “atthÊ”ti, na tassÈ 
sa~khÈ “ahosÊ”ti. 

 YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ ajÈtÈ apÈtubh|tÈ, “bhavissantÊ”ti tesaÑ sa~khÈ, 
“bhavissantÊ”ti tesaÑ samaÒÒÈ, “bhavissantÊ”ti tesaÑ paÒÒatti, na tesaÑ 
sa~khÈ “atthÊ”ti, natesaÑ sa~khÈ “ahesun”ti. 
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 YaÑ viÒÒÈÓaÑ ajÈtaÑ apÈtubh|taÑ, “bhavissatÊ”ti tassa sa~khÈ, 
“bhavissatÊ”ti tassa samaÒÒÈ, “bhavissatÊ”ti tassa paÒÒatti, na tassa sa~khÈ 
“atthÊ”ti, na tassa sa~khÈ “ahosÊ”ti. 

 YaÑ bhikkhave r|paÑ jÈtaÑ pÈtubh|taÑ, “atthÊ”ti tassa sa~khÈ, 
“atthÊ”ti tassa samaÒÒÈ, “atthÊ”ti tassa paÒÒatti, na tassa sa~khÈ “ahosÊ”ti, na 
tassa sa~khÈ “bhavissatÊ”ti. 

 YÈ vedanÈ jÈtÈ pÈtubh|tÈ, “atthÊ”ti tassÈ sa~khÈ, “atthÊ”ti tassÈ 
samaÒÒÈ, “atthÊ”ti tassÈ paÒÒatti, na tassÈ sa~khÈ “ahosÊ”ti, na tassÈ sa~khÈ 
“bhavissatÊ”ti. 

 YÈ saÒÒÈ. Ye sa~khÈrÈ jÈtÈ pÈtubh|tÈ, “atthÊ”ti tesaÑ sa~khÈ, “atthÊ”ti 
tesaÑ samaÒÒÈ, “atthÊ”ti tesaÑ paÒÒatti, na tesaÑ sa~khÈ “ahesun”ti, na 
tesaÑ sa~khÈ “bhavissantÊ”ti. 

 YaÑ viÒÒÈÓaÑ jÈtaÑ pÈtubh|taÑ, “atthÊ”ti tassa sa~khÈ, “atthÊ”ti tassa 
samaÒÒÈ, “atthÊ”ti tassa paÒÒatti, na tassa sa~khÈ “ahosÊ”ti, na tassa sa~khÈ 
“bhavissatÊ”ti. 

 Ime kho bhikkhave tayo niruttipathÈ adhivacanapathÈ paÒÒattipathÈ 
asaÑkiÓÓÈ asaÑkiÓÓapubbÈ na saÑkÊyanti na saÑkÊyissanti appaÔikuÔÔhÈ 
samaÓehi brÈhmaÓehi viÒÒ|hi. Yepi te bhikkhave ahesuÑ ukkalÈ 
vassabhaÒÒÈ1 ahetukavÈdÈ akiriyavÈdÈ natthikavÈdÈ, tepime tayo 
niruttipathe adhivacanapathe paÒÒattipathe na garahitabbaÑ 
nappaÔikkositabbaÑ amaÒÒiÑsu. TaÑ kissa hetu, 
nindÈghaÔÔanabyÈrosa-upÈrambhabhayÈti2. 

MajjhimapaÓÓÈsakassa upayavaggo paÔhamo.  
 

TassuddÈnaÑ 

   Upayo BÊjaÑ UdÈnaÑ, UpÈdÈnaparivattaÑ. 
   SattaÔÔhÈnaÑ ca Sambuddho, MaÒcamahÈli ŒdittÈ. 
   Vaggo Niruttipathena cÈti. 

______________________________________________________________ 
 1. OkkalÈ vayabhiÒÒÈ (Ma 3. 121 piÔÔhe) 
 2. NindÈbyÈrosa-upÈrambhabhayÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) Ma 3. 122 piÔÔhepi. 
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(7) 2. Arahantavagga 
 

1. UpÈdiyamÈnasutta 

 63. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati 
Jetavane AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, 
yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto vihareyyan”ti. UpÈdiyamÈno kho bhikkhu baddho mÈrassa, 
anupÈdiyamÈno mutto pÈpimatoti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ SugatÈti.  

 YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ kho bhante upÈdiyamÈno baddho 
mÈrassa, anupÈdiyamÈno mutto pÈpimato. VedanaÑ upÈdiyamÈno baddho 
mÈrassa, anupÈdiyamÈno mutto pÈpimato. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ 
upÈdiyamÈno baddho mÈrassa, anupÈdiyamÈno mutto pÈpimato. Imassa 
khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ 
ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ kho bhikkhu upÈdiyamÈno 
baddho mÈrassa, anupÈdiyamÈno mutto pÈpimato. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ upÈdiyamÈno baddho mÈrassa, anupÈdiyamÈno mutto 
pÈpimato. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabboti. 

 Atha kho so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho so bhikkhu eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto viharanto 
nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ diÔÔheva dhamme sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brÈhmacariyaÑ, 

 



 KhandhavaggasaÑyuttapÈÄi 62 

kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca pana so 
bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . PaÔhamaÑ. 

 
2. MaÒÒamÈnasutta 

 64. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ desetu -pa- ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 
MaÒÒamÈno kho bhikkhu baddho mÈrassa, amaÒÒamÈno mutto pÈpimatoti. 
AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ SugatÈti.  

 YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ kho bhante maÒÒamÈno baddho mÈrassa, 
amaÒÒamÈno mutto pÈpimato. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ 
maÒÒamÈno baddho mÈrassa, amaÒÒamÈno mutto pÈpimato. Imassa 
khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ 
ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi, r|paÑ kho bhikkhu maÒÒamÈno 
baddho mÈrassa, amaÒÒamÈno mutto pÈpimato. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ maÒÒamÈno baddho mÈrassa, amaÒÒamÈno mutto 
pÈpimatto. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena attho daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ 
ahosÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. AbhinandamÈnasutta 

 65. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena -pa- pahitatto vihareyyan”ti. AbhinandamÈno kho bhikkhu 
baddho mÈrassa, anabhinandamÈno mutto pÈpimatoti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, 
aÒÒÈtaÑ SugatÈti. 

 



 1. KhandhasaÑyutta 63 

 YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ kho bhante abhinandamÈno baddho 
mÈrassa, anabhinandamÈno mutto pÈpimato. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ abhinandamÈno baddho mÈrassa, anabhinandamÈno mutto 
pÈpimato. Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi, r|paÑ kho bhikkhu abhinandamÈno 
baddho mÈrassa, anabhinandamÈno mutto pÈpimato. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. viÒÒÈÓaÑ abhinandamÈno baddho mÈrassa, anabhinandamÈno 
mutto pÈpimato. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena attho daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ 
ahosÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Aniccasutta  

 66. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ desetu -pa- ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. YaÑ kho 
bhikkhu aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabboti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ 
SugatÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ kho bhante aniccaÑ, tatra me chando 
pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, tatra me chando 
pahÈtabbo. Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ kho bhikkhu aniccaÑ, tatra te 
chando pahÈtabbo. VedanÈ aniccÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, 
tatra kho te chando pahÈtabbo. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena attho daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca pana so 
bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . CatutthaÑ. 
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5. Dukkhasutta 

 67. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ desetu -pa- ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. YaÑ kho 
bhikkhu dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabboti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ 
SugatÈti. 

 YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ kho bhante dukkhaÑ, tatra me chando 
pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ, tatra me chando 
pahÈtabbo. Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ kho bhikkhu dukkhaÑ, tatra te 
chando pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ, tatra te 
chando pahÈtabbo. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena attho daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ 
ahosÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Anattasutta  

 68. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ desetu -pa- tÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. Yo kho 
bhikkhu anattÈ, tatra te chando pahÈtabboti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ 
SugatÈti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ kho bhante anattÈ, tatra me chando 
pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, tatra me chando 
pahÈtabbo. Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti.  

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ kho bhikkhu anattÈ, tatra te 
chando 
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pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, tatra te chando 
pahÈtabbo. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena attho daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca pana so bhikkhu arahataÑ 
ahosÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Anattaniyasutta 

 69. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ desetu -pa- vihareyyan”ti. YaÑ kho bhikkhu 
anattaniyaÑ, tatra te chando pahÈtabboti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ 
SugatÈti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ kho bhante anattaniyaÑ, tatra me chando 
pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattaniyaÑ, tatra me 
chando pahÈtabbo. Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ kho bhikkhu anattaniyaÑ, tatra 
te chando pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattaniyaÑ, 
tatra te chando pahÈtabbo. Imassa kho bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa 
evaÑ vitthÈrena attho daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca pana so bhikkhu 
arahataÑ ahosÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. RajanÊyasaÓÔhitasutta  

 70. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ 
saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ sutvÈ -pa- 
vihareyyan”ti. YaÑ kho bhikkhu rajanÊyasaÓÔhitaÑ, tatra te chando 
pahÈtabboti. AÒÒÈtaÑ BhagavÈ, aÒÒÈtaÑ SugatÈti. YathÈ kathaÑ pana tvaÑ 
bhikkhu mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsÊti. R|paÑ 
kho bhante rajanÊyasaÓÔhitaÑ, tatra me chando pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. 
Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ rajanÊyasaÓÔhitaÑ, tatra me chando pahÈtabbo. Imassa 
khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ 
ÈjÈnÈmÊti. 
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 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu mayÈ saÑkhittena 
bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi. R|paÑ kho bhikkhu rajanÊyasaÓÔhitaÑ, 
tatra te chando pahÈtabbo. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
rajanÊyasaÓÔhitaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. Imassa kho bhikkhu mayÈ 
saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena attho daÔÔhabboti -pa-. AÒÒataro ca 
pana so bhikkhu arahataÑ ahosÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. RÈdhasutta 

 71. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ RÈdho yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ nu kho 
bhante jÈnato kathaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca 
sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na hontÊ”ti. YaÑ kiÒci 
RÈdha 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. YÈ kÈci saÒÒÈ. Ye keci sa~khÈrÈ. 
YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- yaÑ d|re santike vÈ, 
sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya passati. EvaÑ kho RÈdha jÈnato evaÑ passato 
imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na hontÊti -pa-. AÒÒataro ca panÈyasmÈ 
RÈdho arahataÑ ahosÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. SurÈdhasutta 

 72. Atha kho ÈyasmÈ SurÈdho BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ nu kho 
bhante jÈnato kathaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca 
sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈ 
samatikkantaÑ santaÑ suvimuttan”ti. YaÑ kiÒci SurÈdha r|paÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ anupÈdÈvimutto hoti. YÈ kÈci vedanÈ. YÈ kÈci saÒÒÈ. 
Ye keci sa~khÈrÈ. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ 
vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ 
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vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, sabbÈ vedanÈ 
-pa- sabbÈ saÒÒÈ. Sabbe sa~khÈrÈ. SabbaÑ viÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
disvÈ anupÈdÈvimutto hoti. EvaÑ kho SurÈdha jÈnato evaÑ passato 
imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈ samatikkantaÑ 
santaÑ suvimuttanti -pa-. AÒÒataro ca panÈyasmÈ SurÈdho arahataÑ ahosÊti.  
. DasamaÑ. 

Arahantavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  UpÈdiyamaÒÒamÈnÈ, athÈbhinandamÈno ca. 
  AniccaÑ DukkhaÑ AnattÈ ca, AnattanÊyaÑ RajanÊyasaÓÔhitaÑ. 
  RÈdhasurÈdhena te dasÈti. 

_____ 
 

(8) 3. KhajjanÊyavagga 
 

1. AssÈdasutta 

 73. SÈvatthinidÈnaÑ. AssutavÈ bhikkhave puthujjano r|passa assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako r|passa assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈtÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Samudayasutta 

 74. SÈvatthinidÈnaÑ. AssutavÈ bhikkhave puthujjano r|passa 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
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ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. SutavÈ ca kho bhikkhave 
ariyasÈvako r|passa samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. 
ViÒÒÈÓassa samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈtÊti. DutiyaÑ. 
 

3. Dutiyasamudayasutta   

 75. SÈvatthinidÈnaÑ. SutavÈ bhikkhave ariyasÈvako r|passa 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈtÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Arahantasutta  

 76. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ, taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati. 
VedanÈyapi. SaÒÒÈyapi. Sa~khÈresupi. ViÒÒÈÓasmimpi nibbindati, 
nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brÈhmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. YÈvatÈbhikkhave sattÈvÈsÈ yÈvatÈ bhavaggaÑ, ete 
aggÈ ete seÔÔhÈ lokasmiÑ yadidaÑ arahantoti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

   “Sukhino vata arahanto, taÓhÈ tesaÑ na vijjati. 
   AsmimÈno samucchinno, mohajÈlaÑ padÈlitaÑ. 
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   AnejaÑ te anuppattÈ, cittaÑ tesaÑ anÈvilaÑ. 
   Loke anupalittÈ te, brahmabh|tÈ anÈsavÈ. 

   PaÒcakkhandhe pariÒÒÈya, satta saddhammagocarÈ. 
   PasaÑsiyÈ sappurisÈ, puttÈ Buddhassa orasÈ. 

   SattaratanasampannÈ, tÊsu sikkhÈsu sikkhitÈ. 
   Anuvicaranti mahÈvÊrÈ, pahÊnabhayabheravÈ. 

   Dasaha~gehi sampannÈ, mahÈnÈgÈ samÈhitÈ. 
   Ete kho seÔÔhÈ lokasmiÑ, taÓhÈ tesaÑ na vijjati. 

   AsekhaÒÈÓamuppannaÑ, antimoyaÑ1 samussayo. 
   Yo sÈro brahmacariyassa, tasmiÑ aparapaccayÈ. 

   VidhÈsu na vikampanti, vippamuttÈ punabbhavÈ. 
   Dantabh|mimanuppattÈ, te loke vijatÈvino. 

   UddhaÑ tiriyaÑ apÈcÊnaÑ, nandÊ tesaÑ na vijjati. 
   Nadanti te sÊhanÈdaÑ, BuddhÈ loke anuttarÈ”ti. 

CatutthaÑ. 
 

5. Dutiya-arahantasutta 

 77. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ. YadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti -pa- evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati, 
vedanÈyapi. SaÒÒÈyapi. Sa~khÈresupi. ViÒÒÈÓasmimpi nibbindati, 
nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. YÈvatÈ bhikkhave sattÈvÈsÈ yÈvatÈ bhavaggaÑ, ete 
aggÈ ete seÔÔhÈ lokasmiÑ yadidaÑ arahantoti.  . PaÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Antimassa (Ka) 
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6. SÊhasutta 

 78. SÈvatthinidÈnaÑ. SÊho bhikkhave migarÈjÈ sÈyanhasamayaÑ ÈsayÈ 
nikkhamati, ÈsayÈ nikkhamitvÈ vijambhati, vijambhitvÈ samantÈ catuddisÈ 
anuviloketi, samantÈ catuddisÈ anuviloketvÈ tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ nadati, 
tikkhattuÑ sÊhanÈdaÑ naditvÈ gocarÈya pakkamati. Ye hi keci bhikkhave 
tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ sÊhassa migaraÒÒo nadato saddaÑ suÓanti, yebhuyyena 
bhayaÑ saÑvegaÑ santÈsaÑ Èpajjanti. BilaÑ bilÈsayÈ pavisanti, dakaÑ 
dakÈsayÈ pavisanti, vanaÑ vanÈsayÈ pavisanti, ÈkÈsaÑ pakkhino bhajanti. 
Yepi te bhikkhave raÒÒo nÈgÈ gÈmanigamarÈjadhÈnÊsu daÄhehi varattehi 
baddhÈ, tepi tÈni bandhanÈni saÒchinditvÈ sampadÈletvÈ bhÊtÈ muttakarÊsaÑ 
cajamÈnÈ1 yena vÈ tena vÈ palÈyanti. EvaÑ mahiddhiko kho bhikkhave sÊho 
migarÈjÈ tiracchÈnagatÈnaÑ pÈÓÈnaÑ evaÑ mahesakkho evaÑ 
mahÈnubhÈvo. 

 Evameva kho bhikkhave yadÈ TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so 
dhammaÑ deseti, “iti r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa attha~gamo. 
Iti vedanÈ. Iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa samudayo, iti 
viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti. Yepi te bhikkhave devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto 
sukhabahulÈ uccesu vimÈnesu ciraÔÔhitikÈ, tepi TathÈgatassa 
dhammadesanaÑ sutvÈ yebhuyyena bhayaÑ saÑvegaÑ santÈsaÑ Èpajjanti 
aniccÈva kira bho mayaÑ samÈnÈ “niccamhÈ”ti amaÒÒimha, addhuvÈva kira 
bho mayaÑ samÈnÈ “dhuvamhÈ”ti amaÒÒimha, asassatÈva kira bho mayaÑ 
samÈnÈ “sassatamhÈ”ti amaÒÒimha, mayampi kira bho aniccÈ addhuvÈ 
asassatÈ sakkÈyapariyÈpannÈti. EvaÑ mahiddhiko kho bhikkhave TathÈgato 
sadevakassa lokassa evaÑ mahesakkho evaÑ mahÈnubhÈvoti. Idamavoca 
BhagavÈ -pa- etadavoca SatthÈ– 

  “YadÈ Buddho abhiÒÒÈya, dhammacakkaÑ pavattayi. 
  Sadevakassa lokassa, SatthÈ appaÔipuggalo. 
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  SakkÈyaÒca nirodhaÒca, sakkÈyassa ca sambhavaÑ. 
  AriyaÒcaÔÔha~gikaÑ maggaÑ, dukkh|pasamagÈminaÑ. 

  Yepi dÊghÈyukÈ devÈ, vaÓÓavanto yasassino. 
  BhÊtÈ santÈsamÈpÈduÑ, sÊhassevitare migÈ. 

  AvÊtivattÈ sakkÈyaÑ, aniccÈ kira bho mayaÑ. 
  SutvÈ Arahato vÈkyaÑ, vippamuttassa tÈdino”ti. 

ChaÔÔhaÑ. 
 

7. KhajjanÊyasutta 

 79. SÈvatthinidÈnaÑ. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
anekavihitaÑ pubbenivÈsaÑ anussaramÈnÈ anussaranti, sabbete 
paÒcupÈdÈnakkhandhe anussaranti etesaÑ vÈ aÒÒataraÑ. Katame paÒca, 
“evaÑr|po ahosiÑ atÊtamaddhÈnan”ti, Iti vÈ hi bhikkhave anussaramÈno 
r|paÑyeva anussarati. “EvaÑvedano ahosiÑ atÊtamaddhÈnan”ti, iti vÈ hi 
bhikkhave anussaramÈno vedanaÑyeva anussarati. “EvaÑsaÒÒo ahosiÑ 
atÊtamaddhÈnan”ti. “EvaÑsa~khÈro ahosiÑ atÊtamaddhÈnan”ti. 
“EvaÑviÒÒÈÓo ahosiÑ atÊtamaddhÈnan”ti, iti vÈ hi bhikkhave anussaramÈno 
viÒÒÈÓameva anussarati. 

 KiÒca bhikkhave r|paÑ vadetha, ruppatÊti kho bhikkhave tasmÈ 
“r|pan”ti vuccati. Kena ruppati. SÊtenapi ruppati, uÓhenapi ruppati, 
jighacchÈyapi ruppati, pipÈsÈyapi ruppati, 
ÉaÑsamakasavÈtÈtapasarÊsapasamphassenapi1 ruppati. RuppatÊti kho 
bhikkhave tasmÈ “r|pan”ti vuccati. KiÒca bhikkhave vedanaÑ vadetha, 
vedayatÊti kho bhikkhave tasmÈ “vedanÈ”ti vuccati. KiÒca vedayati. 
Sukhampi vedayati, dukkhampi vedayati, adukkhamasukhampi vedayati, 
vedayatÊti kho bhikkhave tasmÈ “vedanÈ”ti vuccati. 

 KiÒca bhikkhave saÒÒaÑ vadetha, saÒjÈnÈtÊti kho bhikkhave tasmÈ 
“saÒÒÈ”ti vuccati. KiÒca saÒjÈnÈti. NÊlampi saÒjÈnÈti, pÊtakampi saÒjÈnÈti, 
lohitakampi saÒjÈnÈti, odÈtampi saÒjÈnÈti. SaÒjÈnÈtÊti kho bhikkhave tasmÈ 
“saÒÒÈ”ti vuccati. 
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 KiÒca bhikkhave sa~khÈre vadetha, sa~khatamabhisa~kharontÊti kho 
bhikkhave tasmÈ “sa~khÈrÈ”ti vuccati. KiÒca sa~khatamabhisa~kharonti. 
R|paÑ r|pattÈya1 sa~khatamabhisa~kharonti, vedanaÑ vedanattÈya 
sa~khatamabhisa~kharonti, saÒÒaÑ saÒÒattÈya sa~khatamabhisa~kharonti, 
sa~khÈre sa~khÈrattÈya sa~khatamabhisa~kharonti, viÒÒÈÓaÑ viÒÒÈÓattÈya 
sa~khatamabhisa~kharonti. Sa~khatamabhisa~kharontÊti kho bhikkhave 
tasmÈ “sa~khÈrÈ”ti vuccati. 

 KiÒca bhikkhave viÒÒÈÓaÑ vadetha, vijÈnÈtÊti kho bhikkhave tasmÈ 
“viÒÒÈÓan”ti vuccati. KiÒca vijÈnÈti. Ambilampi vijÈnÈti, tittakampi vijÈnÈti, 
kaÔukampi vijÈnÈti, madhurampi vijÈnÈti, khÈrikampi vijÈnÈti, akhÈrikampi 
vijÈnÈti, loÓikampi vijÈnÈti, aloÓikampi vijÈnÈti, vijÈnÈtÊti kho bhikkhave 
tasmÈ “viÒÒÈÓan”ti vuccati. 

 Tatra bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “ahaÑ kho 
etarahi r|pena khajjÈmi, atÊtampÈhaÑ addhÈnaÑ evameva r|pena khajjiÑ, 
seyyathÈpi etarahi paccuppannena r|pena khajjÈmi. AhaÒceva kho pana 
anÈgataÑ r|paÑ abhinandeyyaÑ, anÈgatampÈhaÑ addhÈnaÑ evameva 
r|pena khajjeyyaÑ, seyyathÈpi etarahi paccuppannena r|pena khajjÈmÊ”ti. 
So iti paÔisa~khÈya atÊtasmiÑ r|pasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ r|paÑ 
nÈbhinandati, paccuppannassa r|passa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
paÔipanno hoti. 

 “AhaÑ kho etarahi vedanÈya khajjÈmi, atÊtampÈhaÑ addhÈnaÑ 
evameva vedanÈya khajjiÑ, seyyathÈpi etarahi paccuppannÈya vedanÈya 
khajjÈmi. AhaÒceva kho pana anÈgataÑ vedanaÑ abhinandeyyaÑ, 
anÈgatampÈhaÑ addhÈnaÑ evameva vedanÈya khajjeyyaÑ, seyyathÈpi 
etarahi paccuppannÈya vedanÈya khajjÈmÊ”ti. So iti paÔisa~khÈya atÊtÈya 
vedanÈya anapekkho hoti, anÈgataÑ vedanaÑ nÈbhinandati, paccuppannÈya 
vedanÈya nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 

 “AhaÑ kho etarahi saÒÒÈya khajjÈmi -pa-. “AhaÑ kho etarahi 
sa~khÈrehi khajjÈmi, atÊtampÈhaÑ addhÈnaÑ evameva sa~khÈrehi khajjiÑ, 
seyyathÈpi etarahi paccuppannehi sa~khÈrehi khajjÈmÊti. AhaÒceva kho pana 
anÈgate sa~khÈre 
______________________________________________________________ 
 1. R|patthÈya (Ka) 

 



 1. KhandhasaÑyutta 73 

abhinandeyyaÑ, anÈgatampÈhaÑ addhÈnaÑ evameva sa~khÈrehi 
khajjeyyaÑ, seyyathÈpi etarahi paccuppannehi sa~khÈrehi khajjÈmÊ”ti. So iti 
paÔisa~khÈya atÊtesu sa~khÈresu anapekkho hoti, anÈgate sa~khÈre 
nÈbhinandati, paccuppannÈnaÑ sa~khÈrÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
paÔipanno hoti. 

 “AhaÑ kho etarahi viÒÒÈÓena khajjÈmi, atÊtampi addhÈnaÑ evameva 
viÒÒÈÓena khijjiÑ, seyyathÈpi etarahi paccuppannena viÒÒÈÓena khajjÈmi. 
AhaÒceva kho pana anÈgataÑ viÒÒÈÓaÑ abhinandeyyaÑ, anÈgatampÈhaÑ 
addhÈnaÑ evameva viÒÒÈÓena khajjeyyaÑ, seyyathÈpi etarahi 
paccuppannena viÒÒÈÓena khajjÈmÊ”ti. So iti paÔisa~khÈya atÊtasmiÑ 
viÒÒÈÓasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ viÒÒÈÓaÑ nÈbhinandati, 
paccuppannassa viÒÒÈÓassa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 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. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 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. TasmÈtiha bhikkhave 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. YÈkÈci saÒÒÈ. Ye keci sa~khÈrÈ. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- yaÑ d|re santike vÈ sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. 

 AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako apacinÈti no ÈcinÈti, pajahati na1 
upÈdiyati, visineti na1 ussineti, vidh|peti na1 sandh|peti. KiÒca apacinÈti no 
ÈcinÈti. R|paÑ apacinÈti no ÈcinÈti. 
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VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ apacinÈti no ÈcinÈti. KiÒca pajahati 
na upÈdiyati. R|paÑ pajahati na upÈdiyati. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ pajahati na upÈdiyati. KiÒca visineti na ussineti. R|paÑ visineti 
na ussineti. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ visineti na ussineti. 
KiÒca vidh|peti na sandh|peti. R|paÑ vidh|peti na sandh|peti. VedanaÑ. 
SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ vidh|peti na sandh|peti. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati. 
VedanÈyapi. SaÒÒÈyapi. Sa~khÈresupi. ViÒÒÈÓasmimpi nibbindati, 
nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 

 AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu nevÈcinÈti na apacinÈti, apacinitvÈ 
Ôhito neva pajahati na upÈdiyati, pajahitvÈ Ôhito neva visineti na ussineti, 
visinetvÈ Ôhito neva vidh|peti na sandh|peti. Vidh|petvÈ Ôhito kiÒca 
nevÈcinÈti na apacinÈti, apacinitvÈ Ôhito r|paÑ nevÈcinÈti na apacinÈti. 
ApacinitvÈ Ôhito vedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ nevÈcinÈti na 
apacinÈti, apacinitvÈ Ôhito kiÒca neva pajahati na upÈdiyati, pajahitvÈ Ôhito 
r|paÑ neva pajahati na upÈdiyati. PajahitvÈ Ôhito vedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ neva pajahati na upÈdiyati, pajahitvÈ Ôhito kiÒca neva 
visineti na ussineti, visinetvÈ Ôhito r|paÑ neva visineti na ussineti. VisinetvÈ 
Ôhito vedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ neva visineti na ussineti, 
visinetvÈ Ôhito kiÒca neva vidh|peti na sandh|peti. Vidh|petvÈ Ôhito r|paÑ 
neva vidh|peti na sandh|peti. Vidh|petvÈ Ôhito vedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ neva vidh|peti na sandh|peti, vidh|petvÈ Ôhito. 
EvaÑvimuttacittaÑ kho bhikkhave bhikkhuÑ sa-indÈ devÈ sabrahmakÈ 
sapajÈpatikÈ ÈrakÈva namassanti– 

   “Namo te purisÈjaÒÒa, namo te purisuttama. 
   Yassa te nÈbhijÈnÈma, yampi nissÈya jhÈyasÊ”ti. 

SattamaÑ. 
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8. PiÓÉolyasutta 

 80. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Atha kho BhagavÈ kismiÒcideva pakaraÓe bhikkhusaÑghaÑ 
paÓÈmetvÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KapilavatthuÑ 
piÓÉÈya pÈvisi, KapilavatthusmiÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto yena MahÈvanaÑ tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, 
MahÈvanaÑ ajjhogÈhetvÈ BeluvalaÔÔhikÈya m|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 

 Atha kho Bhagavato rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko 
udapÈdi “mayÈ kho bhikkhusaÑgho pabÈÄho, santettha bhikkh| navÈ 
acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ mamaÑ 
apassantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. SeyyathÈpi nÈma 
Vacchassa taruÓassa mÈtaraÑ apassantassa siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ 
vipariÓÈmo. Evameva santettha bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ 
imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ mamaÑ apassantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ 
vipariÓÈmo. SeyyathÈpi nÈma bÊjÈnaÑ taruÓÈnaÑ udakaÑ alabhantÈnaÑ 
siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. Evameva santettha -pa- tesaÑ mamaÑ 
alabhantÈnaÑ dassanÈya siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. YaÑn|nÈhaÑ 
yatheva mayÈ pubbe bhikkhusaÑgho anuggahito, evameva etarahi 
anuggaÓheyyaÑ bhikkhusaÑghan”ti. 

 Atha kho brahmÈ Sahampati Bhagavato cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya 
seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso samiÒjitaÑ1 vÈ bÈlaÑ bÈhaÑ pasÈreyya, 
pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya. Evameva brahmaloke antarahito Bhagavato 
purato pÈturahosi. Atha kho brÈhmÈ Sahampati ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ 
karitvÈ yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“evametaÑ BhagavÈ, evametaÑ Sugata, BhagavatÈ bhante bhikkhusaÑgho 
pabÈÄho, santettha bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ 
dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ apassantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ 
vipariÓÈmo. SeyyathÈpi nÈma Vacchassa taruÓassa mÈtaraÑ apassantassa 
siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. Evameva santettha bhikkh| navÈ 
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acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ 
apassantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. SeyyathÈpi nÈma bÊjÈnaÑ 
taruÓÈnaÑ udakaÑ alabhantÈnaÑ siyÈ aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. 
Evameva santettha bhikkh| navÈ acirapabbajitÈ adhunÈgatÈ imaÑ 
dhammavinayaÑ, tesaÑ BhagavantaÑ alabhantÈnaÑ dassanÈya siyÈ 
aÒÒathattaÑ siyÈ vipariÓÈmo. Abhinandatu bhante BhagavÈ 
bhikkhusaÑghaÑ, abhivadatu bhante BhagavÈ bhikkhusaÑghaÑ. Yatheva 
BhagavatÈ pubbe bhikkhusaÑgho anuggahito, evameva etarahi anuggaÓhÈtu 
bhikkhusaÑghanti. 

 AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. Atha kho brahmÈ Sahampati 
Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 
katvÈ tatthevantaradhÈyi.  

 Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena 
NigrodhÈrÈmo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khÈsi1, yathÈ te 
bhikkh| (ekadvÊhikÈya sÈrajjamÈnar|pÈ yenÈhaÑ2 tenupasa~kameyyuÑ. 
Tepi bhikkh|)3 ekadvÊhikÈya sÈrajjamÈnar|pÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinne kho te bhikkh| BhagavÈ etadavoca– 

 AntamidaÑ bhikkhave jÊvikÈnaÑ yadidaÑ piÓÉolyaÑ, abhisÈpoyaÑ 
bhikkhave lokasmiÑ “piÓÉolo vicarasi pattapÈÓÊ”ti, taÒca kho etaÑ 
bhikkhave kulaputtÈ upenti atthavasikÈ atthavasaÑ paÔicca, neva rÈjÈbhinÊtÈ 
na corÈbhinÊtÈ na iÓaÔÔÈ na bhayaÔÔÈ na ÈjÊvikÈpakatÈ, api ca kho “otiÓÓÈmha 
jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi 
dukkhotiÓÓÈ dukkhaparetÈ, appeva nÈma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa antakiriyÈ paÒÒÈyethÈ”ti. 

 EvaÑ pabbajito cÈyaÑ bhikkhave kulaputto, so ca hoti abhijjhÈlu 
kÈmesu tibbasÈrÈgo byÈpannacitto paduÔÔhamanasa~kappo muÔÔhassati 
asampajÈno asamÈhito vibbhantacitto pÈkatindriyo. SeyyathÈpi  
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bhikkhave chavÈlÈtaÑ ubhatopadittaÑ majjhe g|thagataÑ neva gÈme 
kaÔÔhatthaÑ pharati, nÈraÒÒe kaÔÔhatthaÑ pharati. Tath|pamÈhaÑ bhikkhave 
imaÑ puggalaÑ vadÈmi gihibhogÈ ca parihÊno, sÈmaÒÒatthaÒca na 
parip|reti.  

 Tayome bhikkhave akusalavitakkÈ. KÈmavitakko byÈpÈdavitakko 
vihiÑsÈvitakko, ime ca bhikkhave tayo akusalavitakkÈ kva aparisesÈ 
nirujjhanti, cat|su vÈ satipaÔÔhÈnesu suppatiÔÔhitacittassa viharato animittaÑ 
vÈ samÈdhiÑ bhÈvayato. YÈvaÒcidaÑ bhikkhave alameva animitto samÈdhi 
bhÈvetuÑ. Animitto bhikkhave samÈdhi bhÈvito bahulÊkato mahapphalo hoti 
mahÈnisaÑso. 

 DvemÈ bhikkhave diÔÔhiyo. BhavadiÔÔhi ca vibhavadiÔÔhi ca. Tatra kho 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati “atthi nu kho taÑ kiÒci 
lokasmiÑ, yamahaÑ upÈdiyamÈno na vajjavÈ assan”ti. So evaÑ pajÈnÈti 
“natthi nu kho taÑ kiÒci lokasmiÑ, yamahaÑ upÈdiyamÈno na vajjavÈ 
assaÑ, ahaÑ hi r|paÒÒeva upÈdiyamÈno upÈdiyeyyaÑ. VedanaÒÒeva. 
SaÒÒaÒÒeva. Sa~khÈreyeva. ViÒÒÈÓaÒÒeva upÈdiyamÈno upÈdiyeyyaÑ. 
Tassa me assa1 upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ 
jÈrÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhaveyyuÑ, 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo assÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 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. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ -pa-. TasmÈtiha bhikkhave 
evaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PÈlileyyasutta  

 81. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme. Atha 
kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya KosambiÑ 
piÓÉÈya pÈvisi, KosambiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto sÈmaÑ senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya  
______________________________________________________________ 
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anÈmantetvÈ upaÔÔhÈke anapaloketvÈ bhikkhusaÑghaÑ eko adutiyo cÈrikaÑ 
pakkÈmi. 

 Atha kho aÒÒataro bhikkhu acirapakkantassa Bhagavato yenÈyasmÈ 
Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca 
“esÈvuso Œnanda BhagavÈ sÈmaÑ senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya anÈmantetvÈ upaÔÔhÈke anapaloketvÈ bhikkhusaÑghaÑ 
eko adutiyo cÈrikaÑ pakkanto”ti. YasmiÑ Èvuso samaye BhagavÈ sÈmaÑ 
senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya anÈmantetvÈ upaÔÔhÈke 
anapaloketvÈ bhikkhusaÑghaÑ eko adutiyo cÈrikaÑ pakkamati, ekova 
BhagavÈ tasmiÑ samaye viharitukÈmo hoti, na BhagavÈ tasmiÑ samaye 
kenaci anubandhitabbo hotÊti. 

 Atha kho BhagavÈ anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena PÈlileyyakaÑ1 

tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ PÈlileyyake viharati BhaddasÈlam|le. Atha 
kho sambahulÈ bhikkh| yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho 
te bhikkh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ “cirassutÈ kho no Èvuso 
Œnanda Bhagavato sammukhÈ dhammÊ kathÈ, icchÈma mayaÑ Èvuso 
Œnanda Bhagavato sammukhÈ dhammiÑ kathaÑ sotun”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando tehi bhikkh|hi saddhiÑ yena PÈlileyyakaÑ 
BhaddasÈlam|laÑ yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinne kho te 
bhikkh| BhagavÈ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi samuttejesi 
sampahaÑsesi. Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno evaÑ 
cetaso parivitakko udapÈdi “kathaÑ nu kho jÈnato kathaÑ passato anantarÈ 
ÈsavÈnaÑ khayo hotÊ”ti. Atha kho BhagavÈ tassa bhikkhuno cetasÈ 
cetoparivitakkamaÒÒÈya bhikkh| Èmantesi “vicayaso desito bhikkhave mayÈ 
dhammo, vicayaso desitÈ cattÈro satipaÔÔhÈnÈ, vicayaso desitÈ cattÈro 
sammappadhÈnÈ,  
______________________________________________________________ 
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vicayaso desitÈ cattÈro iddhipÈdÈ, vicayaso desitÈni paÒcindriyÈni, vicayaso 
desitÈni paÒca balÈni, vicayaso desitÈ satta bojjha~gÈ, vicayaso desito ariyo 
aÔÔha~giko maggo, evaÑ vicayaso desito bhikkhave mayÈ dhammo. EvaÑ 
vicayaso desite kho bhikkhave mayÈ dhamme atha ca panidhekaccassa 
bhikkhuno evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “kathaÑ nu kho jÈnato kathaÑ 
passato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hotÊ”ti. 

 KathaÒca bhikkhave jÈnato kathaÑ passato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo 
hoti, idha bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ 
ariyadhammassa akovido ariyadhamme avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ 
sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato 
samanupassati, yÈ kho pana sÈ bhikkhave samanupassanÈ, sa~khÈro so. So 
pana sa~khÈro kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. 
AvijjÈsamphassajena bhikkhave vedayitena phuÔÔhassa assutavato 
puthujjanassa uppannÈ taÓhÈ, tatojo so sa~khÈro. Iti kho bhikkhave sopi 
sa~khÈro anicco sa~khato paÔiccasamuppanno, sÈpi taÓhÈ aniccÈ sa~khatÈ 
paÔiccasamuppannÈ. SÈpi vedanÈ, sopi phasso anicco sa~khato 
paÔiccasamuppanno, sÈpi avijjÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ. Evampi 
kho bhikkhave jÈnato evaÑ passato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Na heva kho r|paÑ attato samanupassati, api ca kho r|pavantaÑ 
attÈnaÑ samanupassati. YÈ kho pana sÈ bhikkhave samanupassanÈ, sa~khÈro 
so. So pana sa~khÈro kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. 
AvijjÈsamphassajena bhikkhave vedayitena phuÔÔhassa assutavato 
puthujjanassa uppannÈ taÓhÈ, tatojo so sa~khÈro. Iti kho bhikkhave sopi 
sa~khÈro anicco sa~khato paÔiccasamuppanno, sÈpi taÓhÈ, sÈpi vedanÈ, sopi 
phasso, sÈpi avijjÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ. Evampi kho 
bhikkhave jÈnato evaÑ passato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Na heva kho r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ attÈnaÑ 
samanupassati, api ca kho attani r|paÑ samanupassati. YÈ kho pana sÈ 
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bhikkhave samanupassanÈ, sa~khÈro so. So pana sa~khÈro kiÑnidÈno 
kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. AvijjÈsamphassajena bhikkhave 
vedayitena phuÔÔhassa assutavato puthujjanassa uppannÈ taÓhÈ, tatojo so 
sa~khÈro. Iti kho bhikkhave sopi sa~khÈro anicco sa~khato 
paÔiccasamuppanno. SÈpi taÓhÈ, sÈpi vedanÈ, sopi phasso, sÈpi avijjÈ aniccÈ 
sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ. Evampi kho bhikkhave jÈnato evaÑ passato 
anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Na heva kho r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ attÈnaÑ 
samanupassati, na attani r|paÑ samanupassati, api ca kho r|pasmiÑ 
attÈnaÑ samanupassati. YÈ kho pana sÈ bhikkhave samanupassanÈ, sa~khÈro 
so. So pana sa~khÈro kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo, 
avijjÈsamphassajena bhikkhave vedayitena phuÔÔhassa assutavato 
puthujjanassa uppannÈ taÓhÈ, tatojo so sa~khÈro. Iti kho bhikkhave sopi 
sa~khÈro anicco sa~khato paÔiccasamuppanno. SÈpi taÓhÈ, sÈpi vedanÈ, sopi 
phasso, sÈpi avijjÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ. Evampi kho 
bhikkhave jÈnato -pa- ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Na heva kho r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ attÈnaÑ, na 
attani r|paÑ, na r|pasmiÑ attÈnaÑ samanupassati, api ca kho vedanaÑ 
attato samanupassati, api ca kho vedanÈvantaÑ attÈnaÑ samanupassati, api 
ca kho attani vedanaÑ samanupassati, api ca kho vedanÈya attÈnaÑ 
samanupassati. Api ca kho saÒÒaÑ. Api ca kho sa~khÈre attato 
samanupassati, api ca kho sa~khÈravantaÑ attÈnaÑ samanupassati, api ca 
kho attani sa~khÈre samanupassati, api ca kho sa~khÈresu attÈnaÑ 
samanupassati. Api ca kho viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, api ca kho 
viÒÒÈÓavantaÑ attÈnaÑ, api ca kho attani viÒÒÈÓaÑ, api ca kho 
viÒÒÈÓasmiÑ attÈnaÑ samanupassati. YÈ kho pana sÈ bhikkhave 
samanupassanÈ, sa~khÈro so. So pana sa~khÈro kiÑnidÈno -pa- 
kiÑpabhavo. AvijjÈsamphassajena bhikkhave vedayitena phuÔÔhassa 
assutavato puthujjanassa uppannÈ taÓhÈ, tatojo so sa~khÈro. Iti kho 
bhikkhave sopi sa~khÈro anicco sa~khato paÔiccasamuppanno. SÈpi taÓhÈ, 
sÈpi vedanÈ, sopi 
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phasso, sÈpi avijjÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ. EvaÑ kho 
bhikkhave jÈnato evaÑ passato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Na heva kho r|paÑ attato samanupassati, na vedanaÑ attato 
samanupassati, na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, 
api ca kho evaÑdiÔÔhi hoti “so attÈ, so loko, so pecca bhavissÈmi nicco 
dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo”ti. YÈ kho pana sÈ bhikkhave 
sassatadiÔÔhi, sa~khÈro so. So pana sa~khÈro kiÑnidÈno -pa-. Evampi kho 
bhikkhave jÈnato evaÑ passato anantarÈ ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Na heva kho r|paÑ attato samanupassati, na vedanaÑ. Na saÒÒaÑ. Na 
sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, nÈpi evaÑdiÔÔhi hoti “so attÈ, 
so loko, so pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo”ti, 
api ca kho evaÑdiÔÔhi hoti “no cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissaÑ, na me 
bhavissatÊ”ti. YÈ kho pana sÈ bhikkhave ucchedadiÔÔhi, sa~khÈro so. So pana 
sa~khÈro kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. 
AvijjÈsamphassajena bhikkhave vedayitena phuÔÔhassa assutavato 
puthujjanassa uppannÈ taÓhÈ, tatojo so sa~khÈro. Iti kho bhikkhave sopi 
sa~khÈro anicco -pa-. Evampi kho bhikkhave jÈnato evaÑ passato anantarÈ 
ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 Na heva kho r|paÑ attato samanupassati, na vedanaÑ. Na saÒÒaÑ. Na 
sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati -pa-. Na viÒÒÈÓasmiÑ attato 
samanupassati, nÈpi evaÑdiÔÔhi hoti “so attÈ, so loko, so pecca bhavissÈmi 
nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo”ti. NÈpi evaÑdiÔÔhi hoti “no 
cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissaÑ, na me bhavissatÊ”ti, api ca kho ka~khÊ 
hoti vicikicchÊ aniÔÔha~gato saddhamme. YÈ kho pana sÈ bhikkhave ka~khitÈ 
vicikicchitÈ aniÔÔha~gatatÈ saddhamme, sa~khÈro so. So pana sa~khÈro 
kiÑnidÈno kiÑsamudayo kiÑjÈtiko kiÑpabhavo. AvijjÈsamphassajena 
bhikkhave vedayitena phuÔÔhassa assutavato puthujjanassa uppannÈ taÓhÈ, 
tatojo so sa~khÈro. Iti kho bhikkhave sopi sa~khÈro anicco 
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sa~khato paÔiccasamuppanno. SÈpi taÓhÈ aniccÈ sa~khatÈ 
paÔiccasamuppannÈ. SÈpi vedanÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ. Sopi 
phasso anicco sa~khato paÔiccasamuppanno. SÈpi avijjÈ aniccÈ sa~khatÈ 
paÔiccasamuppannÈ. EvaÑ kho bhikkhave jÈnato evaÑ passato anantarÈ 
ÈsavÈnaÑ khayo hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. PuÓÓamasutta  

 82. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati PubbÈrÈme 
MigÈramÈtupÈsÈde mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ. Tena kho pana 
samayena BhagavÈ tadahuposathe pannarase puÓÓÈya puÓÓamÈya rattiyÈ 
bhikkhusaÑghaparivuto ajjhokÈse nisinno hoti.  

 Atha kho aÒÒataro bhikkhu uÔÔhÈyÈsanÈ ekaÑsaÑ uttarÈsa~gaÑ karitvÈ 
yena BhagavÈ tenaÒjaliÑ paÓÈmetvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“puccheyyÈhaÑ bhante BhagavantaÑ kiÒcideva1 desaÑ, sace me BhagavÈ 
okÈsaÑ karoti paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈ”ti. Tena hi tvaÑ bhikkhu sake Èsane 
nisÊditvÈ puccha yadÈka~khasÊti. “EvaÑ bhante”ti kho so bhikkhu 
Bhagavato paÔissutvÈ sake Èsane nisÊditvÈ BhagavantaÑ etadavoca “ime nu 
kho bhante paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho 
vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho 
viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhoti. Ime kho bhikkhu paÒcupÈdÈnakkhandhÈ. 
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhoti. “SÈdhu 
bhante”ti kho bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
BhagavantaÑ uttariÑ paÒhaÑ apucchi– 

 Ime kho pana bhante paÒcupÈdÈnakkhandhÈ kiÑm|lakÈti. Ime kho 
bhikkhu paÒcupÈdÈnakkhandhÈ chandam|lakÈti -pa-. TaÒÒeva nu kho 
bhante upÈdÈnaÑ te paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, udÈhu aÒÒatra paÒcahi 
upÈdÈnakkhandhehi upÈdÈnanti. Na kho bhikkhu taÒÒeva upÈdÈnaÑ te 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ, nÈpi aÒÒatra paÒcahi upÈdÈnakkhandhehi upÈdÈnaÑ, 
api ca yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha upÈdÈnanti. “SÈdhu bhante”ti kho so 
bhikkhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi– 
______________________________________________________________ 
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 SiyÈ pana bhante paÒcupÈdÈnakkhandhesu chandarÈgavemattatÈti. “SiyÈ 
bhikkh|”ti BhagavÈ avoca, idha bhikkhu ekaccassa evaÑ hoti “evaÑr|po 
siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, evaÑvedano siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, 
evaÑsaÒÒo siyaÑ anÈgatamaddhÈnaÑ, evaÑsa~khÈro siyaÑ 
anÈgatamaddhÈnaÑ, evaÑviÒÒÈÓo siyaÑ anÈgatamaddhÈnan”ti. EvaÑ kho 
bhikkhu siyÈ paÒcupÈdÈnakkhandhesu chandarÈgavemattatÈti. “SÈdhu 
bhante”ti kho so bhikkhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi– 

 KittÈvatÈ nu kho bhante khandhÈnaÑ khandhÈdhivacananti. YaÑ kiÒci 
bhikkhu r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ 
vÈ sukhumaÑ vÈ hÊnaÑ vÈ paÓÊtaÑ vÈ yaÑ d|re santike vÈ, ayaÑ vuccati 
r|pakkhandho. YÈ kÈci vedanÈ. 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, ayaÑ vuccati 
viÒÒÈÓakkhandho. EttÈvatÈ kho bhikkhu khandhÈnaÑ khandhÈdhivacananti. 
“SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu -pa- apucchi– 

 Ko nu kho bhante hetu ko paccayo r|pakkhandhassa paÒÒÈpanÈya, ko 
hetu ko paccayo vedanÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, ko hetu ko paccayo 
saÒÒÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, ko hetu ko paccayo sa~khÈrakkhandhassa 
paÒÒÈpanÈya, ko hetu ko paccayo viÒÒÈÓakkhandhassa paÒÒÈpanÈyÈti. 
CattÈro kho bhikkhu mahÈbh|tÈ hetu cattÈro mahÈbh|tÈ paccayo 
r|pakkhandhassa paÒÒÈpanÈya, phasso hetu phasso paccayo 
vedanÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, phasso hetu phasso paccayo 
saÒÒÈkkhandhassa paÒÒÈpanÈya, phasso hetu phasso paccayo 
sa~khÈrakkhandhassa paÒÒÈpanÈya, nÈmar|paÑ hetu nÈmar|paÑ paccayo 
viÒÒÈÓakkhandhassa paÒÒÈpanÈyÈti. “SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu -pa- 
apucchi– 

 KathaÑ nu kho bhante sakkÈyadiÔÔhi hotÊti. Idha bhikkhu assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinÊto sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani 
vÈ viÒÒÈÓaÑ, 
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viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho bhikkhu sakkÈyadiÔÔhi hotÊti. “SÈdhu 
bhante”ti kho so bhikkhu -pa- apucchi– 

 KathaÑ pana bhante sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti. Idha bhikkhu sutavÈ 
ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ. Na 
saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho 
bhikkhu sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti. “SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu -pa- 
apucchi– 

 Ko nu kho bhante r|passa assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓaÑ, ko 
vedanÈya. Ko saÒÒÈya. Ko sa~khÈrÈnaÑ. Ko viÒÒÈÓassa assÈdo, ko ÈdÊnavo, 
kiÑ nissaraÓanti. YaÑ kho bhikkhu r|paÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ, ayaÑ r|passa assÈdo. YaÑ r|paÑ aniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ r|passa ÈdÊnavo. Yo r|pasmiÑ 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ r|passa nissaraÓaÑ. YaÑ 
vedanaÑ paÔicca. YaÑ saÒÒaÑ paÔicca. Ye sa~khÈre paÔicca. YaÑ viÒÒÈÓaÑ 
paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ viÒÒÈÓassa assÈdo. YaÑ 
viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ viÒÒÈÓassa 
ÈdÊnavo. Yo viÒÒÈÓasmiÑ chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ 
viÒÒÈÓassa nissaraÓanti. “SÈdhu bhante”ti kho so bhikkhu Bhagavato 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ BhagavantaÑ uttariÑ paÒhaÑ apucchi– 

 KathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake 
kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu aha~kÈra mama~kÈra mÈnÈnusayÈ na 
hontÊti. YaÑ kiÒci bhikkhu r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ 
bahiddhÈ vÈ oÄÈrikaÑ vÈ sukhamaÑ 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. 

 



 1. KhandhasaÑyutta 85 

 YÈ kÈci vedanÈ. 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 passati. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato imasmiÑ 
ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu aha~kÈra mama~kÈra 
mÈnÈnusayÈ na hontÊti. 

 Tena kho pana samayena aÒÒatarassa bhikkhuno evaÑ cetaso 
parivitakko udapÈdi “iti kira bho r|paÑ anattÈ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, anattakatÈni kammÈni kathamattÈnaÑ1 phusissantÊ”ti. 
Atha kho BhagavÈ tassa bhikkhuno cetasÈ cetoparivitakkamaÒÒÈya bhikkh| 
Èmantesi– 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave vijjati, yaÑ idhekacco moghapuriso 
avidvÈ avijjÈgato taÓhÈdhipateyyena cetasÈ satthusÈsanaÑ atidhÈvitabbaÑ 
maÒÒeyya “iti kira bho r|paÑ anattÈ, vedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
anattÈ, anattakatÈni kammÈni kathamattÈnaÑ phusissantÊ”ti, paÔipucchÈvinÊtÈ 
kho me tumhe bhikkhave tatra tatra tesu tesu dhammesu. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 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, esohasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. TasmÈ tiha -pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 

   Dve khandhÈ taÒÒeva siyaÑ, adhivacanaÒca hetunÈ. 
   SakkÈyena duve vuttÈ, assÈdaviÒÒÈÓakena ca. 
   Ete dasavidhÈ vuttÈ, hoti bhikkhu pucchÈyÈti. 

DasamaÑ. 

KhajjanÊyavaggo tatiyo. 
______________________________________________________________ 
 1. KatamattÈnaÑ (I), kammattÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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TassuddÈnaÑ 

   AssÈdo dve SamudayÈ, Arahantehi apare dve. 
   SÊho KhajjanÊ PiÓÉolyaÑ, PÈlileyyena PuÓÓamÈti. 

_____ 
 

(9) 4. Theravagga 
 

1. Œnandasutta 

 83. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho ÈyasmÈ Œnando bhikkh| Èmantesi 
“Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa 
paccassosuÑ. ŒyasmÈ Œnando etadavoca– 

 PuÓÓo nÈma Èvuso ÈyasmÈ MantÈÓiputto1 amhÈkaÑ navakÈnaÑ sataÑ 
bah|pakÈro hoti, so amhe iminÈ ovÈdena ovadati “upÈdÈya Èvuso Œnanda 
‘asmÊ’ti hoti no anupÈdÈya. KiÒca upÈdÈya ‘asmÊ’ti hoti no anupÈdÈya. 
R|paÑ upÈdÈya ‘asmÊ’ti hoti no anupÈdÈya. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ upÈdÈya ‘asmÊ’ti hoti no anupÈdÈya. 

 SeyyathÈpi Èvuso Œnanda itthÊ vÈ puriso vÈ daharo yuvÈ 
maÓÉanakajÈtiko ÈdÈse vÈ parisuddhe pariyodÈte acche vÈ udakapatte sakaÑ 
mukhanimittaÑ paccavekkhamÈno upÈdÈya passeyya no anupÈdÈya. 
Evameva kho Èvuso Œnanda r|paÑ upÈdÈya ‘asmÊ’ti hoti no anupÈdÈya. 
VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ upÈdÈya ‘asmÊ’ti hoti no 
anupÈdÈya. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Œnanda, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ Èvuso. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. AniccaÑ Èvuso. TasmÈtiha -pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊ”ti. PuÓÓo nÈma Èvuso ÈyasmÈ MantÈÓiputto amhÈkaÑ 
navakÈnaÑ sataÑ bah|pakÈro hoti, so amhe iminÈ 
______________________________________________________________ 
 1. MantÈniputto (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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ovÈdena ovadati. IdaÒca pana me Èyasmato PuÓÓassa MantÈÓiputtassa 
dhammadesanaÑ sutvÈ dhammo abhisamitoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Tissasutta 

 84. SÈvatthinidÈnaÑ. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Tisso Bhagavato 
pitucchÈputto sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ evamÈroceti “api me Èvuso 
madhurakajÈto viya kÈyo, disÈpi me na pakkhÈyanti, dhammÈpi maÑ na 
paÔibhanti, thinamiddhaÒca1 me cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, anabhirato ca 
brahmacariyaÑ carÈmi, hoti ca me dhammesu vicikicchÈ”ti. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “ÈyasmÈ bhante Tisso 
Bhagavato pitucchÈputto sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ evamÈroceti ‘api me 
Èvuso madhurakajÈto viya kÈyo, disÈpi me na pakkhÈyanti, dhammÈpi maÑ 
na paÔibhanti, thinamiddhaÒca me cittaÑ pariyÈdÈya tiÔÔhati, anabhirato ca 
brahmacariyaÑ carÈmi, hoti ca me dhammesu vicikicchÈ’ti”.  

 Atha kho BhagavÈ aÒÒataraÑ bhikkhuÑ Èmantesi “ehi tvaÑ bhikkhu 
mama vacanena TissaÑ bhikkhuÑ ÈmantehÊ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho so 
bhikkhu Bhagavato paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Tisso tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ TissaÑ etadavoca “SatthÈ taÑ Èvuso Tissa 
ÈmantetÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ Tisso tassa bhikkhuno paÔissutvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ TissaÑ BhagavÈ 
etadavoca “saccaÑ kira tvaÑ Tissa sambahulÈnaÑ bhikkh|naÑ 
evamÈrocesi ‘api me Èvuso madhurakajÈto viya kÈyo -pa- hoti ca me 
dhammesu vicikicchÈ’ti”. EvaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi Tissa, r|pe 
avigatarÈgassa avigatacchandassa avigatapemassa avigatapipÈsassa 
avigatapariÄÈhassa avigatataÓhassa tassa r|passa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. EvaÑ bhante. 
______________________________________________________________ 
 1. ThÊnamiddhaÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 SÈdhu sÈdhu Tissa, evaÑ hetaÑ Tissa hoti, yathÈ taÑ r|pe 
avigatarÈgassa. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu avigatarÈgassa -pa- tesaÑ 
sa~khÈrÈnaÑ vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. EvaÑ bhante. 

 SÈdhu sÈdhu Tissa, evaÑ hetaÑ Tissa hoti, yathÈ taÑ sa~khÈresu 
avigatarÈgassa. ViÒÒÈÓe avigatarÈgassa avigatacchandassa avigatapemassa 
avigatapipÈsassa avigatapariÄÈhassa avigataÓhassa, tassa viÒÒÈÓassa 
vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. 
EvaÑ bhante. 

 SÈdhu sÈdhu Tissa, evaÑ hetaÑ Tissa hoti, yathÈ taÑ viÒÒÈÓe 
avigatarÈgassa. TaÑ kiÑ maÒÒasi Tissa, r|pe vigatarÈgassa 
vigatacchandassa vigatapemassa vigatapipÈsassa vigatapariÄÈhassa 
vigatataÓhassa tassa r|passa vipariÓÈmaÒÒathÈvÈ uppajjanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. No hetaÑ bhante. 

 SÈdhu sÈdhu Tissa, evaÑ hetaÑ Tissa hoti, yathÈ taÑ r|pe 
vigatarÈgassa. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu vigatarÈgassa. ViÒÒÈÓe 
vigatarÈgassa vigatacchandassa vigatapemassa vigatapipÈsassa 
vigatapariÄÈhassa vigatataÓhassa, tassa viÒÒÈÓassa vipariÓÈmaÒÒathÈbhÈvÈ 
uppajjanti sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. No hetaÑ bhante. 

 SÈdhu sÈdhu Tissa, evaÑ hetaÑ Tissa hoti, yathÈ taÑ viÒÒÈÓe 
vigatarÈgassa. TaÑ kiÑ maÒÒasi Tissa, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. AniccaÑ bhante. TasmÈtiha -pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈti. 

 SeyyathÈpi Tissa dve purisÈ eko puriso amaggakusalo eko puriso 
maggakusalo, tamenaÑ so amaggakusalo puriso amuÑ maggakusalaÑ 
purisaÑ maggaÑ puccheyya. So evaÑ vadeyya “ehi bho purisa ayaÑ 
maggo, tena muhuttaÑ gaccha, tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi 
dvedhÈpathaÑ. Tattha vÈmaÑ muÒcitvÈ dakkhiÓaÑ gaÓhÈhi, tena muhuttaÑ 
gaccha tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi tibbaÑ vanasaÓÉaÑ, tena 
muhuttaÑ gaccha, tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasimahantaÑ ninnaÑ 
pallalaÑ, tena muhuttaÑ gaccha, tena  
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muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi sobbhaÑ papÈtaÑ, tena muhuttaÑ gaccha, 
tena muhuttaÑ gantvÈ dakkhissasi samaÑ bh|mibhÈgaÑ ramaÓÊyan”ti. 

 UpamÈ kho myÈyaÑ Tissa katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya. AyaÑ cevettha 
attho–“puriso amaggakusalo”ti kho Tissa puthujjanassetaÑ adhivacanaÑ. 
“Puriso maggakusalo”ti kho Tissa TathÈgatassetaÑ adhivacanaÑ Arahato 
SammÈsambuddhassa. “DvedhÈpatho”ti kho Tissa vicikicchÈyetaÑ 
adhivacanaÑ. “VÈmo maggo”ti kho Tissa aÔÔha~gikassetaÑ 
micchÈmaggassa adhivacanaÑ. SeyyathidaÑ, micchÈdiÔÔhiyÈ -pa- 
micchÈsamÈdhissa. “DakkhiÓo maggo”ti kho Tissa ariyassetaÑ 
aÔÔha~gikassa maggassa adhivacanaÑ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhiyÈ -pa- 
sammÈsamÈdhissa. “Tibbo vanasaÓÉo”ti kho Tissa avijjÈyetaÑ 
adhivacanaÑ. “MahantaÑ ninnaÑ pallalan”ti kho Tissa kÈmÈnametaÑ 
adhivacanaÑ. “Sobbho papÈto”ti kho Tissa kodh|pÈyÈsassetaÑ 
adhivacanaÑ. “Samo bh|mibhÈgo ramaÓÊyo”ti kho Tissa nibbÈnassetaÑ 
adhivacanaÑ. Abhirama Tissa, abhirama Tissa, ahamovÈdena 
ahamanuggahena ahamanusÈsaniyÈti1. 

 Idamavoca BhagavÈ. Atthamano ÈyasmÈ Tisso Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Yamakasutta 

 85. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena Yamakassa nÈma 
bhikkhuno evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti “tathÈhaÑ 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa 
bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ”ti. 

 AssosuÑ kho sambahulÈ bhikkh| “Yamakassa kira nÈma bhikkhuno 
evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ hoti ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa bhedÈ 
ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ’ti”. Atha kho te bhikkh| 
yenÈyasmÈ  
______________________________________________________________ 
 1. AhamÈmisadhammÈnuggahena mamovÈdena mamÈnusÈsaniyÈti (Ka) 
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Yamako tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Yamakena saddhiÑ 
sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ YamakaÑ 
etadavocuÑ– 

 “SaccaÑ kira te Èvuso Yamaka evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 
uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ 
maraÓÈ’ti”. EvaÑ khvÈhaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, 
khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ 
maraÓÈti. 

 MÈ Èvuso Yamaka evaÑ avaca, mÈ BhagavantaÑ abbhÈcikkhi, na hi 
sÈdhu Bhagavato abbhÈcikkhanaÑ, na hi BhagavÈ evaÑ vadeyya “khÊÓÈsavo 
bhikkhu kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ”ti. 
Evampi kho ÈyasmÈ Yamako tehi bhikkh|hi vuccamÈno tatheva taÑ 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ thÈmasÈ parÈmÈsÈ abhinivissa voharati “tathÈhaÑ 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa 
bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ”ti. 

 YathÈ kho te bhikkh| nÈsakkhiÑsu ÈyasmantaÑ YamakaÑ etasmÈ 
pÈpakÈ diÔÔhigatÈ vivecetuÑ. Atha kho te bhikkh| uÔÔhÈyÈsanÈ yenÈyasmÈ 
SÈriputto tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavocuÑ “Yamakassa nÈma Èvuso SÈriputta bhikkhuno evar|paÑ 
pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ 
ÈjÈnÈmi, yathÈ khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti 
paraÑ maraÓÈ’ti, sÈdhÈyasmÈ SÈriputto yena Yamako bhikkhu 
tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ SÈriputto 
tuÓhÊbhÈvena. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ 
vuÔÔhito yenÈyasmÈ Yamako tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ 
Yamakena saddhiÑ sammodi -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ YamakaÑ etadavoca– 

 “SaccaÑ kira te Èvuso Yamaka evar|paÑ pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ 
uppannaÑ ‘tathÈhaÑ BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ 
maraÓÈ’ti”. 
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EvaÑ khvÈhaÑ Èvuso BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ 
khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa bhedÈ ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ 
maraÓÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Yamaka, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ Èvuso. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. AniccaÑ Èvuso. TasmÈtiha -pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Yamaka, r|paÑ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. 
No hetaÑ Èvuso. VedanaÑ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ Èvuso. 
SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ 
Èvuso. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Yamaka, r|pasmiÑ “tathÈgato”ti 
samanupassasÊti. No hetaÑ Èvuso. AÒÒatra r|pÈ “tathÈgato”ti 
samanupassasÊti. No hetaÑ Èvuso. VedanÈya. AÒÒatra vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya. AÒÒatra saÒÒÈya. Sa~khÈresu. AÒÒatra sa~khÈrehi. ViÒÒÈÓasmiÑ 
“tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ Èvuso. AÒÒatra viÒÒÈÓÈ 
“tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ Èvuso. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Yamaka, r|paÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ Èvuso. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Yamaka, ayaÑ so ar|pÊ. Avedano. AsaÒÒÊ. 
Asa~khÈro. AviÒÒÈÓo “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ Èvuso. Ettha 
ca te Èvuso Yamaka diÔÔheva dhamme saccato thetato1 tathÈgate 
anupalabbhiyamÈne 2 kallaÑ nu te taÑ veyyÈkaraÓaÑ “tathÈhaÑ BhagavatÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmi, yathÈ khÊÓÈsavo bhikkhu kÈyassa bhedÈ 
ucchijjati vinassati, na hoti paraÑ maraÓÈ”ti. 

 Ahu kho me taÑ Èvuso SÈriputta pubbe aviddasuno pÈpakaÑ 
diÔÔhigataÑ, idaÒca panÈyasmato SÈriputtassa dhammadesanaÑ sutvÈ 
taÒceva pÈpakaÑ diÔÔhigataÑ pahÊnaÑ, dhammo ca me abhisamitoti. 
______________________________________________________________ 
 1. Tathato (SyÈ, KaÑ) 2. TathÈgate anupalabbhamÈne (?) 
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 Sace taÑ Èvuso Yamaka evaÑ puccheyyuÑ “yo so Èvuso Yamaka 
bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ kiÑ hotÊ”ti, 
evaÑ puÔÔho tvaÑ Èvuso Yamaka kinti byÈkareyyÈsÊti. Sace maÑ Èvuso 
evaÑ puccheyyuÑ “yo so Èvuso Yamaka bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ kiÑ hotÊ”ti, evaÑ puÔÔhohaÑ Èvuso evaÑ 
byÈkareyyaÑ “r|paÑ kho Èvuso aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ 
dukkhaÑ taÑ niruddhaÑ, tadattha~gataÑ, vedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ taÑ 
niruddhaÑ, tadattha~gatan”ti. EvaÑ puÔÔhohaÑ Èvuso evaÑ byÈkareyyanti. 

 SÈdhu sÈdhu Èvuso Yamaka, tena hÈvuso Yamaka upamaÑ te karissÈmi 
etasseva atthassa bhiyyosomattÈya ÒÈÓÈya. SeyyathÈpi Èvuso Yamaka 
gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo, so ca 
Èrakkhasampanno. Tassa kocideva puriso uppajjeyya anatthakÈmo 
ahitakÈmo ayogakkhemakÈmo jÊvitÈ voropetukÈmo. Tassa evamassa “ayaÑ 
kho gahapati vÈ gahapatiputto vÈ aÉÉho mahaddhano mahÈbhogo, so ca 
Èrakkhasampanno, nÈyaÑ1 sukaro pasayha jÊvitÈ voropetuÑ. YaÑn|nÈhaÑ 
anupakhajja jÊvitÈ voropeyyan”ti. So taÑ gahapatiÑ vÈ gahapatiputtaÑ vÈ 
upasa~kamitvÈ evaÑ vadeyya “upaÔÔhaheyyaÑ taÑ bhante”ti. TamenaÑ so 
gahapati vÈ gahapatiputto vÈ upaÔÔhÈpeyya. So upaÔÔhaheyya pubbuÔÔhÈyÊ 
pacchÈnipÈtÊ kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ, tassa so gahapati vÈ 
gahapatiputto vÈ mittatopi naÑ saddaheyya2, suhajjatopi naÑ saddaheyya, 
tasmiÒca vissÈsaÑ Èpajjeyya. YadÈ kho Èvuso tassa purisassa evamassa 
“saÑvissattho kho myÈyaÑ gahapati vÈ gahapatiputto vÈ”ti. Atha naÑ 
rahogataÑ viditvÈ tiÓhena satthena jÊvitÈ voropeyya. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Èvuso Yamaka, yadÈ hi so puriso amuÑ gahapatiÑ 
vÈ gahapatiputtaÑ vÈ upasa~kamitvÈ evaÑ Èha “upaÔÔhaheyyaÑ taÑ 
bhante”ti. TadÈpi so vadhakova, vadhakaÒca pana santaÑ na aÒÒÈsi 
“vadhako me”ti. YadÈpi so upaÔÔhahati pubbuÔÔhÈyÊ pacchÈnipÈtÊ 
kiÑkÈrapaÔissÈvÊ manÈpacÈrÊ piyavÈdÊ, tadÈpi so vadhakova, vadhakaÒca 
pana 
______________________________________________________________ 
 1. Na hÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 2. Daheyya (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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santaÑ na aÒÒÈsi “vadhako me”ti. YadÈpi naÑ rahogataÑ viditvÈ tiÓhena 
satthena jÊvitÈ voropeti, tadÈpi so vadhakova, vadhakaÒca pana santaÑ na 
aÒÒÈsi “vadhako me”ti. EvamÈvusoti. Evameva kho Èvuso assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈni. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ 
viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. 

 So aniccaÑ r|paÑ “aniccaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
AniccaÑ vedanaÑ “aniccÈ vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AniccaÑ 
saÒÒaÑ “aniccÈ saÒÒÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. Anicce sa~khÈre “aniccÈ 
sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AniccaÑ viÒÒÈÓaÑ “aniccaÑ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 DukkhaÑ r|paÑ “dukkhaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
DukkhaÑ vedanaÑ. DukkhaÑ saÒÒaÑ. Dukkhe sa~khÈre. DukkhaÑ 
viÒÒÈÓaÑ “dukkhaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 AnattaÑ r|paÑ “anattÈ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappÈjÈnÈti. AnattaÑ 
vedanaÑ. AnattaÑ saÒÒaÑ. Anatte sa~khÈre. AnattaÑ viÒÒÈÓaÑ “anattÈ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 Sa~khataÑ r|paÑ “sa~khataÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
sa~khataÑ vedanaÑ. Sa~khataÑ saÒÒaÑ. Sa~khate sa~khÈre. Sa~khataÑ 
viÒÒÈÓaÑ “sa~khataÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 VadhakaÑ r|paÑ “vadhakaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
VadhakaÑ vedanaÑ “vadhakÈ vedanÈ”ti. VadhakaÑ saÒÒaÑ “vadhakÈ 
saÒÒÈ”ti. Vadhake sa~khÈre “vadhakÈ sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 
VadhakaÑ viÒÒÈÓaÑ “vadhakaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. 

 So r|paÑ upeti upÈdiyati adhiÔÔhÈti “attÈ me”ti. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ upeti upÈdiyati adhiÔÔhÈti “attÈ me”ti. Tassime 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ upetÈ upÈdinnÈ dÊgharattaÑ ahitÈya dukkhÈya 
saÑvattanti. 
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 SutavÈ ca kho Èvuso ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ -pa- 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
attÈnaÑ na attani r|paÑ, na r|pasmiÑ attÈnaÑ. Na vedanaÑ. Na saÒÒaÑ. 
Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ 
attÈnaÑ, na attani viÒÒÈÓaÑ na viÒÒÈÓasmiÑ attÈnaÑ. 

 So aniccaÑ r|paÑ “aniccaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AniccaÑ 
vedanaÑ. AniccaÑ saÒÒaÑ. Anicce sa~khÈre. AniccaÑ viÒÒÈÓaÑ “aniccaÑ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 DukkhaÑ r|paÑ “dukkhaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. DukkhaÑ 
vedanaÑ. DukkhaÑ saÒÒaÑ. Dukkhe sa~khÈre. DukkhaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“dukkhaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 AnattaÑ r|paÑ “anattÈ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AnattaÑ 
vedanaÑ. AnattaÑ saÒÒaÑ. Anatte sa~khÈre. AnattaÑ viÒÒÈÓaÑ “anattÈ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 Sa~khataÑ r|paÑ “sa~khataÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
Sa~khataÑ vedanaÑ. Sa~khataÑ saÒÒaÑ. Sa~khate sa~khÈre. Sa~khataÑ 
viÒÒÈÓaÑ “sa~khataÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 VadhakaÑ r|paÑ “vadhakaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
VadhakaÑ vedanaÑ. VadhakaÑ saÒÒaÑ. Vadhake sa~khÈre “vadhakÈ 
sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. VadhakaÑ viÒÒÈÓaÑ “vadhakaÑ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 So r|paÑ na upeti na upÈdiyati nÈdhiÔÔhÈti “attÈ me”ti. VedanaÑ. 
SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ na upeti na upÈdiyati nÈdhiÔÔhÈti “attÈ me”ti. 
Tassime paÒcupÈdÈnakkhandhÈ anupetÈ anupÈdinnÈ dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈya saÑvattantÊti. EvametaÑ Èvuso SÈriputta hoti, yesaÑ 
ÈyasmantÈnaÑ tÈdisÈ sabrahmacÈrino anukampakÈ atthakÈmÈ ovÈdakÈ 
anusÈsakÈ. IdaÒca pana me Èyasmato SÈriputtassa dhammadesanaÑ sutvÈ 
anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuttanti.  . TatiyaÑ. 
 

4. AnurÈdhasutta  

 86. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ AnurÈdho Bhagavato  
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avid|re araÒÒakuÔikÈyaÑ viharati. Atha kho sambahulÈ aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ yenÈyasmÈ AnurÈdho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmatÈ AnurÈdhena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ ÈyasmantaÑ AnurÈdhaÑ etadavocuÑ “yo so Èvuso 
AnurÈdha TathÈgato uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto taÑ 
TathÈgato imesu cat|su ÔhÈnesu paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, hoti ca na ca 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti vÈ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ AnurÈdho te aÒÒatitthiye paribbÈjake etadavoca “yo 
so Èvuso TathÈgato uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto taÑ 
TathÈgato aÒÒatra imehi cat|hi ÔhÈnehi paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘hoti 
ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ’ti vÈ”ti. EvaÑ vutte aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ ÈyasmantaÑ 
AnurÈdhaÑ etadavocuÑ “so cÈyaÑ bhikkhu navo bhavissati acirapabbajito, 
thero vÈ pana bÈlo abyatto”ti. Atha kho aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
ÈyasmantaÑ AnurÈdhaÑ navavÈdena ca bÈlavÈdena ca apasÈdetvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. 

 Atha kho Èyasmato AnurÈdhassa acirapakkantesu tesu aÒÒatitthiyesu 
paribbÈjakesu etadahosi “sace kho maÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ uttariÑ 
paÒhaÑ puccheyyuÑ, kathaÑ byÈkaramÈno nu khvÈhaÑ tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ vuttavÈdÊ ceva Bhagavato assaÑ, na ca 
BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkheyyaÑ, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyyaÑ, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgaccheyyÈ”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ AnurÈdho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ AnurÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante Bhagavato avid|re 
araÒÒakuÔikÈyaÑ viharÈmi. Atha kho bhante sambahulÈ aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ yenÈhaÑ  
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tenupasa~kamiÑsu -pa- maÑ etadavocuÑ ‘yo so Èvuso AnurÈdha TathÈgato 
uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, taÑ TathÈgato imesu cat|su 
ÔhÈnesu paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, na 
hoti. Hoti ca na ca hoti. ‘Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti 
vÈ’ti. 

 EvaÑ vuttÈhaÑ bhante te aÒÒatitthiye paribbÈjake etadavocaÑ ‘yo so 
Èvuso TathÈgato uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, taÑ 
TathÈgato aÒÒatra imehi cat|hi ÔhÈnehi paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ -pa- ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti vÈ’ti. EvaÑ vutte bhante te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ maÑ 
etadavocuÑ ‘so cÈyaÑ bhikkhu navo bhavissati acirapabbajito, thero vÈ 
pana bÈlo abyatto’ti. Atha kho maÑ bhante te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
navavÈdena ca bÈlavÈdena ca apasÈdetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. 

 Tassa mayhaÑ bhante acirapakkantesu tesu aÒÒatitthiyesu 
paribbÈjakesu etadahosi ‘sace kho maÑ te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ uttariÑ 
paÒhaÑ puccheyyuÑ, kathaÑ byÈkaramÈno nu khvÈhaÑ tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ vuttavÈdÊ ceva Bhagavato assaÑ, na ca 
BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkheyyaÑ, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyyaÑ, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgaccheyyÈ’ti”. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, 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. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa-. TasmÈtiha -pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, r|paÑ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No 
hetaÑ bhante. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ “tathÈgato”ti 
samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. 
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 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, r|pasmiÑ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. 
No hetaÑ bhante. AÒÒatra r|pÈ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ 
bhante. VedanÈya -pa-. AÒÒatra vedanÈya -pa- saÒÒÈya. AÒÒatra saÒÒÈya. 
Sa~khÈresu. AÒÒatra sa~khÈrehi. ViÒÒÈÓasmiÑ. AÒÒatra viÒÒÈÓÈ 
“tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, r|paÑ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, ayaÑ so ar|pÊ. Avedano. AsaÒÒÊ. 
Asa~khÈro. AviÒÒÈÓo “tathÈgato”ti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. 

 Ettha ca te AnurÈdha diÔÔheva dhamme saccato thetato tathÈgate 
anupalabbhiyamÈne kallaÑ nu te taÑ veyyÈkaraÓaÑ “yo so Èvuso TathÈgato 
uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, taÑ TathÈgato aÒÒatra imehi 
cat|hi ÔhÈnehi paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti 
vÈ. Na hoti. Hoti ca na ca hoti. ‘Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti vÈ’ti”. No hetaÑ bhante. 

 SÈdhu sÈdhu AnurÈdha, pubbe cÈhaÑ AnurÈdha etarahi ca dukkhaÒceva 
paÒÒapemi, dukkhassa ca nirodhanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Vakkalisutta 

 87. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Vakkali 
kumbhakÈranivesane viharati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho 
ÈyasmÈ Vakkali upaÔÔhÈke Èmantesi “etha tumhe Èvuso yena BhagavÈ 
tenupasa~kamatha, upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ 
vandatha ‘Vakkali bhante bhikkhu ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so 
Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ’ti, evaÒca vadetha ‘sÈdhu kira bhante 
BhagavÈ yena Vakkali bhikkhu tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Vakkalissa paÔissutvÈ 
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yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “Vakkali bhante bhikkhu ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so 
Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, evaÒca pana vadeti ‘sÈdhu kira bhante 
BhagavÈ yena Vakkali bhikkhu tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. 
AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yenÈyasmÈ Vakkali 
tenupasa~kami. AddasÈ kho ÈyasmÈ Vakkali BhagavantaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna maÒcake samadhosi1. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
VakkaliÑ etadavoca “alaÑ Vakkali mÈ tvaÑ maÒcake samadhosi, santimÈni 
ÈsanÈni paÒÒattÈni, tatthÈhaÑ nisÊdissÈmÊ”ti. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, 
nisajja kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ VakkaliÑ etadavoca “kacci te Vakkali 
khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ vedanÈ paÔikkamanti no 
abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no abhikkamo”ti. Na me 
bhantekhamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ abhikkamanti 
no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti. Kacci te 
Vakkali na kiÒci kukkuccaÑ na koci vippaÔisÈroti. Taggha me bhante 
anappakaÑ kukkuccaÑ anappako vippaÔisÈroti. Kacci pana taÑ Vakkali attÈ 
sÊlato na upavadatÊti. Na kho maÑ bhante attÈ sÊlato upavadatÊti. No ce kira 
taÑ Vakkali attÈ sÊlato upavadati, atha kiÒca te kukkuccaÑ ko ca 
vippaÔisÈroti. CirapaÔikÈhaÑ bhante BhagavantaÑ dassanÈya 
upasa~kamitukÈmo, natthi ca me kÈyasmiÑ tÈvatikÈ balamattÈ, yÈvatÈhaÑ2 
BhagavantaÑ dassanÈya upasa~kameyyanti. 

 AlaÑ Vakkali, kiÑ te iminÈ p|tikÈyena diÔÔhena, yo kho Vakkali 
dhammaÑ passati, so maÑ passati. Yo maÑ passati, so dhammaÑ passati. 
DhammaÑ hi Vakkali passanto maÑ passati, maÑ passanto dhammaÑ 
passati. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Vakkali, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÒcosi (SÊ), samaÒcopi (SyÈ, KaÑ) saÑ + dh| + Ê = samadhosi. 
 2. YÈhaÑ (SÊ), yÈyÈhaÑ (I) 
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kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. Eso me attÈti. No hetaÑ bhante. TasmÈtiha -pa-. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 

 Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ VakkaliÑ iminÈ ovÈdena ovaditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ yena Gijjhak|Ôo pabbato tena pakkÈmi. Atha kho ÈyasmÈ 
Vakkali acirapakkantassa Bhagavato upaÔÔhÈke Èmantesi “etha maÑ Èvuso 
maÒcakaÑ ÈropetvÈ yena IsigilipassaÑ kÈÄasilÈ tenupasa~kamatha ‘kathaÑ 
hi nÈma mÈdiso antaraghare kÈlaÑ kattabbaÑ maÒÒeyyÈ’ti”. “EvamÈvuso”ti 
kho te bhikkh| Èyasmato Vakkalissa paÔissutvÈ ÈyasmantaÑ VakkaliÑ 
maÒcakaÑ ÈropetvÈ yena IsigilipassaÑ kÈÄasilÈ tenupasa~kamiÑsu. Atha 
kho BhagavÈ taÒca rattiÑ taÒca divÈvasesaÑ Gijjhak|Ôe pabbate vihÈsi. 
Atha kho dve devatÈyo abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ kevalakappaÑ 
Gijjhak|ÔaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu -pa- ekamantaÑ 
aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho ekÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“Vakkali bhante bhikkhu vimokkhÈya cetetÊ”ti. AparÈ devatÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “so hi n|na bhante suvimutto vimuccissatÊ”ti. IdamavocuÑ tÈ 
devatÈyo, idaÑ vatvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
tatthevantaradhÈyiÑsu. 

 Atha kho BhagavÈ tassÈ rattiyÈ accayena bhikkh| Èmantesi “etha tumhe 
bhikkhave yena Vakkali bhikkhu tenupasa~kamatha, upasa~kamitvÈ 
VakkaliÑ bhikkhuÑ evaÑ vadetha– 

 SuÓÈvuso tvaÑ Vakkali Bhagavato vacanaÑ dvinnaÒca devatÈnaÑ, 
imaÑ Èvuso rattiÑ dve devatÈyo abhikkantÈya rattiyÈ abhikkantavaÓÓÈ 
kevalakappaÑ Gijjhak|ÔaÑ obhÈsetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ 
ÔhitÈ kho Èvuso ekÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca ‘Vakkali bhante bhikkhu 
vimokkhÈya cetetÊ’ti. AparÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca ‘so hi n|na 
bhante suvimutto vimuccissatÊ’ti. BhagavÈ ca taÑ Èvuso Vakkali evamÈha 
‘mÈ bhÈyi Vakkali, mÈ bhÈyi Vakkali, apÈpakaÑ te maraÓaÑ bhavissati, 
apÈpikÈ kÈlakiriyÈ’ti”. “EvaÑ bhante”ti kho 
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te bhikkh| Bhagavato paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Vakkali tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ VakkaliÑ etadavocuÑ “suÓÈvuso Vakkali 
Bhagavato vacanaÑ dvinnaÒca devatÈnan”ti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Vakkali upaÔÔhÈke Èmantesi “etha maÑ Èvuso 
maÒcakÈ oropetha ‘kathaÑ hi nÈma mÈdiso ucce Èsane nisÊditvÈ tassa 
Bhagavato sÈsanaÑ sotabbaÑ maÒÒeyyÈ’ti”. “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| 
Èyasmato Vakkalissa paÔissutvÈ ÈyasmantaÑ VakkaliÑ maÒcakÈ oropesuÑ. 
ImaÑ Èvuso rattiÑ dve devatÈyo abhikkantÈya rattiyÈ -pa- ekamantaÑ 
aÔÔhaÑsu, ekamantaÑ ÔhitÈ kho Èvuso ekÈ devatÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“Vakkali bhante bhikkhu vimokkhÈya cetetÊ”ti. AparÈ devatÈ BhagavantaÑ 
etadavoca “so hi n|na bhante suvimutto vimuccissatÊ”ti. BhagavÈ ca taÑ 
Èvuso Vakkali evamÈha “mÈ bhÈyi Vakkali, mÈ bhÈyi Vakkali, apÈpakaÑ te 
maraÓaÑ bhavissati, apÈpikÈ kÈlakiriyÈ”ti. TenahÈvuso mama vacanena 
Bhagavato pÈde sirasÈ vandatha “Vakkali bhante bhikkhu ÈbÈdhiko 
dukkhito bÈÄhagilÈno, so Bhagavato pÈde sirasÈ vandatÊ”ti, evaÒca vadetha 
“r|paÑ aniccaÑ, tÈhaÑ bhante na ka~khÈmi, yadaniccaÑ taÑ dukkhanti na 
vicikicchÈmi, yadaniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, natthi me tattha 
chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti na vicikicchÈmi. VedanÈ aniccÈ, tÈhaÑ 
bhante na ka~khÈmi, yadaniccaÑ taÑ dukkhanti vicikicchÈmi, yadaniccaÑ 
dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, natthi me tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ 
vÈti na vicikicchÈmi. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ aniccÈ, tÈhaÑ bhante na ka~khÈmi, 
yadaniccaÑ taÑ dukkhanti na vicikicchÈmi, yadaniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, natthi me tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti na 
vicikicchÈmi. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, tÈhaÑ bhante na ka~khÈmi, yadaniccaÑ 
taÑ dukkhanti na vicikicchÈmi, yadaniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
natthi me tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti na vicikicchÈmÊ”ti. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Vakkalissa paÔissutvÈ 
pakkamiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Vakkali acirapakkantesu tesu bhikkh|su 
satthaÑ Èharesi. 

 Atha kho te bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “Vakkali bhante bhikkhu ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so 
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Bhagavato pÈde sirasÈ vandati, evaÒca vadeti ‘r|paÑ aniccaÑ, tÈhaÑ bhante 
na ka~khÈmi, yadaniccaÑ taÑ dukkhanti na vicikicchÈmi, yadaniccaÑ 
dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, natthi me tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ 
vÈti na vicikicchÈmi. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, tÈhaÑ 
bhante na ka~khÈmi, yadaniccaÑ taÑ dukkhanti na vicikicchÈmi, 
yadaniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, natthi me tattha chando vÈ 
rÈgo vÈ pemaÑ vÈti na vicikicchÈmÊ’ti”. 

 Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “ÈyÈma bhikkhave yena 
IsigilipassaÑ kÈÄasilÈ tenupasa~kamissÈma, yattha VakkalinÈ kulaputtena 
satthamÈharitan”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 
VakkaliÑ d|ratova maÒcake vivattakkhandhaÑ semÈnaÑ. 

 Tena kho pana samayena dh|mÈyitattaÑ timirÈyitattaÑ gacchateva 
purimaÑ disaÑ, gacchati pacchimaÑ disaÑ, gacchati uttaraÑ disaÑ, 
gacchati dakkhiÓaÑ disaÑ, gacchati uddhaÑ disaÑ, gacchati adho disaÑ, 
gacchati anudisaÑ. Atha kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “passatha no tumhe 
bhikkhave etaÑ dh|mÈyitattaÑ timirÈyitattaÑ gacchateva purimaÑ disaÑ 
-pa- gacchati anudisan”ti. EvaÑ bhante. Eso kho bhikkhave mÈro pÈpimÈ 
Vakkalissa kulaputtassa viÒÒÈÓaÑ samanvesati1 “kattha Vakkalissa 
kulaputtassa viÒÒÈÓaÑ patiÔÔhitan”ti, appatiÔÔhitena ca bhikkhave viÒÒÈÓena 
Vakkali kulaputto parinibbutosi.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Assajisutta 

 88. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Assaji KassapakÈrÈme 
viharati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho ÈyasmÈ Assaji upaÔÔhÈke 
Èmantesi “etha tumhe Èvuso yena BhagavÈ tenupasa~kamatha, 
upasa~kamitvÈ mama vacanena Bhagavato pÈde sirasÈ vandatha ‘Assaji 
bhante bhikkhu ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, so Bhagavato pÈde sirasÈ 
vandatÊ’ti, evaÒca vadetha ‘sÈdhu kira bhante’ 
______________________________________________________________ 
 1. Samannesati (Ka-SÊ, I) 
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BhagavÈ yena Assaji bhikkhu tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ’ti”. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Assajissa paÔissutvÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ 
nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ 
“Assaji bhante bhikkhu ÈbÈdhiko -pa- “sÈdhu kira bhante BhagavÈ yena 
Assaji bhikkhu tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. AdhivÈsesi 
BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ 
Assaji tenupasa~kami. AddasÈ kho ÈyasmÈ Assaji BhagavantaÑ d|ratova 
ÈgacchantaÑ, disvÈna maÒcake samadhosi. Atha kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ 
AssajiÑ1 etadavoca “alaÑ Assaji mÈ tvaÑ maÒcake samadhosi, santimÈni 
ÈsanÈni paÒÒattÈni, tatthÈhaÑ nisÊdissÈmÊ”ti. NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, 
nisajja kho BhagavÈ ÈyasmantaÑ AssajiÑ etadavoca “kacci te Èssaji 
khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ -pa- paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
abhikkamo”ti. 

 Na me bhante khamanÊyaÑ -pa- abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
paÔikkamoti. Kacci te Assaji na kiÒci kukkuccaÑ na koci vippaÔisÈroti. 
Taggha me bhante anappakaÑ kukkuccaÑ anappako vippaÔisÈroti. Kacci 
pana taÑ Assaji attÈ sÊlato na upavadatÊti. Na kho maÑ bhante attÈ sÊlato 
upavadatÊti. No ce kira taÑ Assaji attÈ sÊlato upavadati, atha kiÒca te 
kukkuccaÑ ko ca vippaÔisÈroti. Pubbe khvÈhaÑ bhante gelaÒÒe 
passambhetvÈ passambhetvÈ kÈyasa~khÈre viharÈmi, sohaÑ samÈdhiÑ 
nappaÔilabhÈmi. Tassa mayhaÑ bhante taÑ samÈdhiÑ appaÔilabhato evaÑ 
hoti “no cassÈhaÑ parihÈyÈmÊ”ti. Ye te Assaji samaÓabrÈhmaÓÈ 
samÈdhisÈrakÈ samÈdhisÈmaÒÒÈ, tesaÑ taÑ samÈdhiÑ appaÔilabhataÑ evaÑ 
hoti “no cassu mayaÑ parihÈyÈmÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Assaji, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante -pa-. ViÒÒÈÓaÑ -pa-. TasmÈtiha -pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈti. So sukhaÑ ce vedanaÑ vedayati2, sÈ “aniccÈ”ti 
pajÈnÈti, 
______________________________________________________________ 
 1. Œyasmato Assajissa (I, Ka) 2. Vediyati (SÊ, I) 
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“anajjhositÈ”ti pajÈnÈti, “anibhinanditÈ”ti pajÈnÈti. DukkhaÑ ce vedanaÑ 
vedayati, sÈ “aniccÈ”ti pajÈnÈti, “anajjhositÈ”ti pajÈnÈti, “anabhinanditÈ”ti 
pajÈnÈti. AdukkhamasukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, sÈ “aniccÈ”ti pajÈnÈti 
-pa- “anabhinanditÈ”ti pajÈnÈti. So sukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, visaÑyutto 
naÑ vedayati, dukkhaÑ ce vedanaÑ vedayati, visaÑyutto naÑ vedayati. 
AdukkhamasukhaÑ ce vedanaÑ vedayati, visaÑyutto naÑ vedayati. So 
kÈyapariyantikaÑ ce vedanaÑ vedayamÈno “kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ ce vedanaÑ vedayamÈno 
“jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, “kÈyassa bhedÈ uddhaÑ 
jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊ”ti 
pajÈnÈti. 

 SeyyathÈpi Assaji telaÒca paÔicca vaÔÔiÒca paÔicca telappadÊpo jhÈyeyya, 
tasseva telassa ca vaÔÔiyÈ ca pariyÈdÈnÈ anÈhÈro nibbÈyeyya. Evameva kho 
Assaji bhikkhu kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno “kÈyapariyantikaÑ 
vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
“jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊ”ti pajÈnÈti, “kÈyassa bhedÈ uddhaÑ 
jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊ”ti 
pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Khemakasutta 

 89. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ therÈ bhikkh| KosambiyaÑ viharanti 
GhositÈrÈme. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Khemako BadarikÈrÈme 
viharati ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho therÈ bhikkh| 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhitÈ ÈyasmantaÑ DÈsakaÑ ÈmantesuÑ “ehi 
tvaÑ Èvuso DÈsaka yena Khemako bhikkhu tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ 
KhemakaÑ bhikkhuÑ evaÑ vadehi ‘therÈ taÑ Èvuso Khemaka evamÈhaÑsu 
‘kacci te Èvuso khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ vedanÈ 
paÔikkamanti no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
abhikkamo’ti”. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ dÈsako therÈnaÑ bhikkh|naÑ 
paÔissutvÈ yenÈyasmÈ Khemako tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
KhemakaÑ etadavoca “therÈ taÑ 
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Èvuso Khemaka evamÈhaÑsu ‘kacci te Èvuso khamanÊyaÑ -pa- no 
abhikkamo’ti”. Na me Èvuso khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ -pa- 
abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamoti. 

 Atha kho ÈyasmÈ dÈsako yena therÈ bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ there bhikkh| etadavoca “Khemako Èvuso bhikkhu evamÈha 
‘na me Èvuso khamanÊyaÑ -pa- AbhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no 
paÔikkamo’ti”. Ehi tvaÑ Èvuso DÈsaka yena Khemako bhikkhu 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ KhemakaÑ bhikkhuÑ evaÑ vadehi “therÈ 
taÑ Èvuso Khemaka evamÈhaÑsu ‘paÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ 
BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho 
saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, 
imesu ÈyasmÈ Khemako paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu kiÒci attaÑ vÈ 
attaniyaÑ vÈ samanupassatÊ’ti”. 

 “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ dÈsako therÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ Khemako tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ -pa-. TherÈ taÑ Èvuso 
Khemaka evamÈhaÑsu “paÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ BhagavatÈ. 
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, imesu 
ÈyasmÈ Khemako paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu kiÒci attaÑ vÈ attaniyaÑ vÈ 
samanupassatÊ”ti. PaÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ BhagavatÈ. 
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, imesu 
khvÈhaÑ Èvuso paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu na kiÒci attaÑ vÈ attaniyaÑ vÈ 
samanupassÈmÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ dÈsako yena therÈ bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ there bhikkh| etadavoca “Khemako Èvuso bhikkhu evamÈha 
‘paÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, imesu khvÈhaÑ Èvuso 
paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu na kiÒci attaÑ vÈ attaniyaÑ vÈ 
samanupassÈmÊ’ti”. Ehi tvaÑ Èvuso DÈsaka yena Khemako bhikkhu 
tenupasa~kama, upasa~kamitvÈ KhemakaÑ bhikkhuÑ evaÑ vadehi “therÈ 
taÑ Èvuso Khemaka evamÈhaÑsu ‘paÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ 
BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, no ce kirÈyasmÈ Khemako 
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imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu kiÒci attaÑ vÈ attaniyaÑ vÈ 
samanupassati, tenahÈyasmÈ Khemako arahaÑ khÊÓÈsavo’ti”. 

 “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ dÈsako therÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ Khemako -pa-. therÈ taÑ Èvuso Khemaka evamÈhaÑsu 
“paÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, no ce kirÈyasmÈ 
Khemako imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu kiÒci attaÑ vÈ attaniyaÑ vÈ 
samanupassati, tenahÈyasmÈ Khemako arahaÑ khÊÓÈsavo’ti”. PaÒcime 
Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, imesu khvÈhaÑ Èvuso 
paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu na kiÒci attaÑ vÈ attaniyaÑ vÈ 
samanupassÈmi, na camhi arahaÑ khÊÓÈsavo, api ca me Èvuso paÒcasu 
upÈdÈnakkhandhesu “asmÊ”ti adhigataÑ, “ayamahamasmÊ”ti na ca 
samanupassÈmÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ dÈsako yena therÈ bhikkh| -pa- there bhikkh| 
etadavoca–Khemako Èvuso bhikkhu evamÈha “paÒcime Èvuso 
upÈdÈnakkhandhÈ vuttÈ BhagavatÈ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- 
viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho, imesu khvÈhaÑ Èvuso paÒcasu 
upÈdÈnakkhandhesu na kiÒci attaÑ vÈ attaniyaÑ vÈ samanupassÈmi, na 
camhi arahaÑ khÊÓÈsavo, api ca me Èvuso paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu 
‘asmÊ’ti adhigataÑ, ‘ayamahamasmÊ’ti na ca samanupassÈmÊ”ti. 

 Ehi tvaÑ Èvuso DÈsaka yena Khemako bhikkhu tenupasa~kama, 
upasa~kamitvÈ KhemakaÑ bhikkhuÑ evaÑ vadehi–therÈ taÑ Èvuso 
Khemaka evamÈhaÑsu “yametaÑ Èvuso Khemaka ‘asmÊ’ti vadesi, kimetaÑ 
‘asmÊ’ti vadesi, r|paÑ ‘asmÊ’ti vadesi, aÒÒatra r|pÈ ‘asmÊ’ti vadesi. 
VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ ‘asmÊ’ti vadesi, aÒÒatra viÒÒÈÓÈ 
‘asmÊ’ti vadesi. YametaÑ Èvuso Khemaka ‘asmÊ’ti vadesi, kimetaÑ ‘asmÊ’ti 
vadesÊ”ti. 

 “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ dÈsako therÈnaÑ bhikkh|naÑ paÔissutvÈ 
yenÈyasmÈ Khemako tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
KhemakaÑ etadavoca–therÈ taÑ Èvuso Khemaka evamÈhaÑsu “yametaÑ 
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Èvuso Khemaka ‘asmÊ’ti vadesi, kimetaÑ ‘asmÊ’ti vadesi, r|paÑ ‘asmÊ’ti 
vadesi, aÒÒatra r|pÈ ‘asmÊ’ti vadesi. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ ‘asmÊ’ti vadesi, aÒÒatra viÒÒÈÓÈ ‘asmÊ’ti vadesi. YametaÑ Èvuso 
Khemaka ‘asmÊ’ti vadesi, kimetaÑ ‘asmÊ’ti vadesÊ”ti. AlaÑ Èvuso DÈsaka 
kiÑ imÈya sandhÈvanikÈya, ÈharÈvuso daÓÉaÑ, ahameva yena therÈ 
bhikkh| tenupasa~kamissÈmÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ Khemako daÓÉamolubbha yena therÈ bhikkhu 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ therehi bhikkh|hi saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ KhemakaÑ therÈ bhikkh| etadavocuÑ “yametaÑ 
Èvuso Khemaka ‘asmÊ’ti vadesi, kimetaÑ ‘asmÊ’ti vadesi, r|paÑ ‘asmÊ’ti 
vadesi, aÒÒatra r|pÈ ‘asmÊ’ti vadesi. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ ‘asmÊ’ti vadesi, aÒÒatra viÒÒÈÓÈ ‘asmÊ’ti vadesi. YametaÑ Èvuso 
Khemaka ‘asmÊ’ti vadesi, kimetaÑ ‘asmÊ’ti vadesÊ”ti. Na khvÈhaÑ Èvuso 
r|paÑ “asmÊ”ti vadÈmi, napi aÒÒatra r|pÈ “asmÊ”ti vadÈmi. Na vedanaÑ. 
Na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ “asmÊ”ti vadÈmi, napi aÒÒatra 
viÒÒÈÓÈ “asmÊ”ti vadÈmi, api ca me Èvuso paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu 
“asmÊ”ti adhigataÑ, “ayamahamasmÊ”ti na ca samanupassÈmi. 

 SeyyathÈpi Èvuso uppalassa vÈ padumassa vÈ puÓÉarÊkassa vÈ gandho, 
yo nu kho evaÑ vadeyya “pattassa gandho”ti vÈ “vaÓÓassa1 gandho”ti vÈ 
“kiÒjakkhassa gandho”ti vÈ, sammÈ nu kho so vadamÈno vadeyyÈti. No 
hetaÑ Èvuso. YathÈ kathaÑ panÈvuso sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyyÈti. 
“Pupphassa gandho”ti kho Èvuso sammÈ byÈkaramÈno byÈkareyyÈti. 
Evameva khvÈhaÑ Èvuso na r|paÑ “asmÊ”ti vadÈmi, napi aÒÒatra r|pÈ 
“asmÊ”ti vadÈmi. Na vedanaÑ. Na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ 
“asmÊ”ti vadÈmi, napi aÒÒatra viÒÒÈÓÈ “asmÊ”ti vadÈmi, api ca me Èvuso 
paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu “asmÊ”ti adhigataÑ, “ayamahamasmÊ”ti na ca 
samanupassÈmi. 

 KiÒcÈpi Èvuso ariyasÈvakassa paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni 
pahÊnÈni bhavanti, atha khvassa hoti yo ca paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu 
______________________________________________________________ 
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anusahagato “asmÊ”ti mÈno “asmÊ”ti chando “asmÊ”ti anusayo asam|hato, 
so aparena samayena paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassÊ 
viharati “iti r|paÑ, iti r|passa samudayo, iti r|passa attha~gamo. Iti vedanÈ. 
Iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. Iti viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa samudayo, iti viÒÒÈÓassa 
attha~gamo”ti. Tassimesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu 
udayabbayÈnupassino viharato yopissa hoti paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu 
anusahagato “asmÊ”ti mÈno “asmÊ”ti chando “asmÊ”ti anusayo asam|hato, 
sopi samugghÈtaÑ gacchati. 

  SeyyathÈpi Èvuso vatthaÑ saÑkiliÔÔhaÑ malaggahitaÑ, tamenaÑ 
sÈmikÈ rajakassa anupadajjuÑ, tamenaÑ rajako |se vÈ khÈre vÈ gomaye vÈ 
sammadditvÈ acche udake vikkhÈleti, kiÒcÈpi taÑ hoti vatthaÑ parisuddhaÑ 
pariyodÈtaÑ, atha khvassa hoti yeva anusahagato |sagandho vÈ 
khÈragandho vÈ gomayagandho vÈ asam|hato, tamenaÑ rajako sÈmikÈnaÑ 
deti, tamenaÑ sÈmikÈ gandhaparibhÈvite karaÓÉake nikkhipanti, yopissa 
hoti anusahagato |sagandho vÈ khÈragandho vÈ gomayagandho vÈ 
asam|hato, sopi samugghÈtaÑ gacchati. Evameva kho Èvuso kiÒcÈpi 
ariyasÈvakassa paÒcorambhÈgiyÈni saÑyojanÈni pahÊnÈni bhavanti, atha 
khvassa hoti yeva paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu anusahagato “asmÊ”ti mÈno 
“asmÊ”ti chando “asmÊ”ti anusayo asam|hato, so aparena samayena paÒcasu 
upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassÊ viharati “iti r|paÑ, iti r|passa 
samudayo, iti r|passa attha~gamo. Iti vedanÈ. Iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. Iti 
viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa samudayo, iti viÒÒÈÓassa attha~gamo”ti, tassa 
imesu paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu udayabbayÈnupassino viharato yopissa 
hoti paÒcasu upÈdÈnakkhandhesu anusahagato “asmÊ”ti mÈno “asmÊ”ti 
chando “asmÊ”ti anusayo asam|hato, sopi samugghÈtaÑ gacchatÊti. 

 EvaÑ vutte therÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ KhemakaÑ etadavocuÑ “na 
kho1 mayaÑ ÈyasmantaÑ KhemakaÑ vihesÈpekhÈ pucchimha, api cÈyasmÈ 
Khemako pahosi tassa Bhagavato sÈsanaÑ vitthÈrena ÈcikkhituÑ desetuÑ 
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paÒÒÈpetuÑ paÔÔhapetuÑ vivarituÑ vibhajituÑ uttÈnÊkÈtuÑ, tayidaÑ 
ÈyasmatÈ Khemakena tassa Bhagavato sÈsanaÑ vitthÈrena ÈcikkhitaÑ 
desitaÑ paÒÒÈpitaÑ paÔÔhapitaÑ vivaritaÑ vibhajitaÑ uttÈnÊkatan”ti. 

 Idamavoca ÈyasmÈ Khemako. AttamanÈ therÈ bhikkh| Èyasmato 
Khemakassa bhÈsitaÑ abhinanduÑ. ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ 
bhaÒÒamÈne saÔÔhimattÈnaÑ therÈnaÑ bhikkh|naÑ anupÈdÈya Èsavehi 
cittÈni vimucciÑsu Èyasmato Khemakassa cÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. Channasutta 

 90. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ therÈ bhikkh| BÈrÈÓasiyaÑ viharanti 
Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ Channo sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ 
vuÔÔhito avÈpuraÓaÑ1 ÈdÈya vihÈrena vihÈraÑ upasa~kamitvÈ there bhikkh| 
etadavoca “ovadantu maÑ Èyasmanto therÈ, anusÈsantu maÑ Èyasmanto 
therÈ, karontu me Èyasmanto therÈ dhammiÑ kathaÑ, yathÈhaÑ dhammaÑ 
passeyyan”ti. 

 EvaÑ vutte therÈ bhikkh| ÈyasmantaÑ ChannaÑ etadavocuÑ “r|paÑ 
kho Èvuso Channa aniccaÑ, vedanÈ aniccÈ, saÒÒÈ aniccÈ, sa~khÈrÈ aniccÈ, 
viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. R|paÑ anattÈ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
anattÈ. Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, sabbe dhammÈ anattÈ”ti. 

 Atha kho Èyasmato Channassa etadahosi–“mayhampi kho etaÑ evaÑ2 
hoti ‘r|paÑ aniccaÑ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. R|paÑ 
anattÈ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ. Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, 
sabbe dhammÈ anattÈ’ti. Atha ca pana me sabbasa~khÈrasamathe 
sabb|padhipaÔinissagge taÓhÈkkhaye virÈge nirodhe nibbÈne cittaÑ na 
pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati nÈdhimuccati, paritassanÈ upÈdÈnaÑ 
uppajjati, paccudÈvattati mÈnasaÑ, ‘atha ko carahi me attÈ’ti. Na kho 
panevaÑ dhammaÑ passato hoti. Ko nu kho me tathÈ dhammaÑ deseyya, 
yathÈhaÑ dhammaÑ passeyyan”ti. 

 Atha kho Èyasmato Channassa etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando 
KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme, Satthu ceva saÑvaÓÓito, 
______________________________________________________________ 
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sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti ca me ÈyasmÈ Œnando 
tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈhaÑ dhammaÑ passeyyaÑ. Atthi ca me 
Èyasmante Œnande tÈvatikÈ vissaÔÔhi1. YaÑn|nÈhaÑ yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kameyyan”ti. Atha kho ÈyasmÈ Channo senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena KosambÊ GhositÈrÈmo, yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandesu saddhiÑ sammodi -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Channo ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca– 

 EkamidÈhaÑ Èvuso Œnanda samayaÑ BÈrÈÓasiyaÑ viharÈmi Isipatane 
migadÈye, atha khvÈhaÑ Èvuso sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
avÈpuraÓaÑ ÈdÈya vihÈrena vihÈraÑ upasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ there 
bhikkh| etadavocaÑ “ovadantu maÑ Èyasmanto therÈ, anusÈsantu maÑ 
Èyasmanto therÈ, karontu me Èyasmanto therÈ dhammiÑ kathaÑ, yathÈhaÑ 
dhammaÑ passeyyan”ti. EvaÑ vutte maÑ Èvuso therÈ bhikkh| etadavocuÑ 
“r|paÑ kho Èvuso Channa aniccaÑ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
aniccaÑ. R|paÑ anattÈ -pa-. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ. Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, 
sabbe dhammÈ anattÈ”ti. 

 Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “mayhampi kho etaÑ evaÑ hoti ‘r|paÑ 
aniccaÑ -pa- viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. R|paÑ anattÈ. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ anattÈ. Sabbe sa~khÈrÈ aniccÈ, sabbe dhammÈ anattÈ’ti. Atha ca 
pana me sabbasa~khÈrasamathe sabb|padhipaÔinissagge taÓhÈkkhaye virÈge 
nirodhe nibbÈne cittaÑ na pakkhandati nappasÊdati na santiÔÔhati 
nÈdhimuccati, paritassanÈ upÈdÈnaÑ uppajjati, paccudÈvattati mÈnasaÑ, 
‘atha ko carahi me attÈ’ti. Na kho panevaÑ dhammaÑ passato hoti. Ko nu 
kho me tathÈ dhammaÑ deseyya, yathÈhaÑ dhammaÑ passeyyan”ti. 

 Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando 
KosambiyaÑ viharati GhositÈrÈme, Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca 
viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti ca me ÈyasmÈ Œnando tathÈ dhammaÑ 
desetuÑ, yathÈhaÑ dhammaÑ passeyyaÑ, atthi ca me Èyasmante 
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Œnande tÈvatikÈ vissaÔÔhi. YaÑn|nÈhaÑ yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kameyyan”ti. Ovadatu maÑ ÈyasmÈ Œnando, anusÈsatu maÑ 
ÈyasmÈ Œnando, karotu me ÈyasmÈ Œnando dhammiÑ kathaÑ, yathÈhaÑ 
dhammaÑ passeyyanti. 

 Ettakenapi mayaÑ Èyasmato Channassa attamanÈ, api nÈma taÑ1 
ÈyasmÈ Channo Èvi akÈsi, khÊlaÑ chindi2. OdahÈvuso Channa sotaÑ, 
bhabbosi3 dhammaÑ viÒÒÈtunti. Atha kho Èyasmato Channassa 
tÈvatakeneva4 uÄÈraÑ pÊtipÈmojjaÑ uppajji “bhabbo kirasmi dhammaÑ 
viÒÒÈtun”ti. 

 SammukhÈ metaÑ Èvuso Channa Bhagavato sutaÑ, sammukhÈ 
paÔiggahitaÑ KaccÈnagottaÑ bhikkhuÑ ovadantassa, 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. UpayupÈdÈnÈbhinivesavinibandho khvÈyaÑ KaccÈna loko 
yebhuyyena, taÒcÈyaÑ upayupÈdÈnaÑ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayaÑ 
na upeti na upÈdiyati, nÈdhiÔÔhÈti “attÈ me”ti. “Dukkhameva uppajjamÈnaÑ 
uppajjati, dukkhaÑ nirujjhamÈnaÑ nirujjhatÊ”ti na ka~khati na vicikicchati 
aparappaccayÈ 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 -pa- evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊti. 

 EvametaÑ Èvuso Œnanda hoti, yesaÑ ÈyasmantÈnaÑ tÈdisÈ 
sabrahmacÈrayo anukampakÈ atthakÈmÈ ovÈdakÈ anusÈsakÈ, idaÒca pana me 
Èyasmato Œnandassa dhammadesanaÑ sutvÈ dhammo abhisamitoti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
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9. RÈhulasutta 

 91. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ RÈhulo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ -pa- 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. YÈ kÈci 
saÒÒÈ. Ye keci sa~khÈrÈ -pa-. YaÑ kiÒci viÒÒÈÓaÑ 
atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ -pa- sabbaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“netaÑ mama, nesohasmi, 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.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyarÈhulasutta 

 92. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈhulo 
BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato 
imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈsamatikkantaÑ 
santaÑ suvimuttan”ti. YaÑkiÒci RÈhula r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ 
ajjhattaÑ vÈ bahiddhÈ vÈ -pa- yaÑ d|re santike vÈ, sabbaÑ r|paÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ anupÈdÈvimutto hoti. YÈ kÈci vedanÈ. 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 
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RÈhula jÈnato evaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca 
sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈ 
samatikkantaÑ santaÑ suvimuttanti.  . DasamaÑ. 

Theravaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Œnando Tisso Yamako, AnurÈdho ca Vakkali. 
   Assaji Khemako Channo, RÈhulÈ apare duve. 

_____ 
 

(10) 5. Pupphavagga 
 

1. NadÊsutta 

 93. SÈvatthinidÈnaÑ. SeyyathÈpi bhikkhave nadÊ pabbateyyÈ ohÈrinÊ 
d|ra~gamÈ sÊghasotÈ, tassÈ ubhosu tÊresu1 kÈsÈ cepi jÈtÈ assu, te naÑ 
ajjholambeyyuÑ, kusÈ cepi jÈtÈ assu, te naÑ ajjholambeyyuÑ, pabbajÈ2 cepi 
jÈtÈ assu, te naÑ ajjholambeyyuÑ, bÊraÓÈ cepi jÈtÈ assu, te naÑ 
ajjholambeyyuÑ, rukkhÈ cepi jÈtÈ assu, te naÑ ajjholambeyyuÑ. TassÈ 
puriso sotena vuyhamÈno kÈse cepi gaÓheyya, te palujjeyyuÑ, so 
tatonidÈnaÑ anayabyasanaÑ Èpajjeyya, kuse cepi gaÓheyya, pabbaje cepi 
gaÓheyya, bÊraÓe cepi gaÓheyya, rukkhe cepi gaÓheyya, te palujjeyyuÑ, so 
tatonidÈnaÑ anayabyasanaÑ Èpajjeyya. Evameva kho bhikkhave assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ, tassa taÑ r|paÑ palujjati, 
so tatonidÈnaÑ anayabyasanaÑ Èpajjati. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ 
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attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ, tassa taÑ viÒÒÈÓaÑ 
palujjati. So tatonidÈnaÑ anayabyasanaÑ Èpajjati. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. 
Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. TasmÈtiha 
-pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Pupphasutta 

 94. SÈvatthinidÈnaÑ. NÈhaÑ bhikkhave lokena vivadÈmi, lokova mayÈ 
vivadati. Na bhikkhave dhammavÈdÊ kenaci lokasmiÑ vivadati. YaÑ 
bhikkhave natthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, ahampi taÑ “natthÊ”ti vadÈmi. 
YaÑ bhikkhave atthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, ahampi taÑ “atthÊ”ti 
vadÈmi. 

 KiÒca bhikkhave natthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, yamahaÑ “natthÊ”ti 
vadÈmi. R|paÑ bhikkhave niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ 
natthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, ahampi taÑ “natthÊ”ti vadÈmi. VedanÈ. 
SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhammaÑ natthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, ahampi taÑ 
“natthÊ”ti vadÈmi. IdaÑ kho bhikkhave natthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, 
ahampi taÑ “natthÊ”ti vadÈmi. 

 KiÒca bhikkhave atthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, yamahaÑ “atthÊ”ti 
vadÈmi. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ 
atthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, ahampi taÑ “atthÊ”ti vadÈmi. VedanÈ 
aniccÈ -pa-. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ 
atthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, ahampi taÑ “atthÊ”ti vadÈmi. IdaÑ kho 
bhikkhave atthisammataÑ loke paÓÉitÈnaÑ, ahampi taÑ “atthÊ”ti vadÈmi. 

 Atthi bhikkhave loke lokadhammo, taÑ TathÈgato abhisambujjhati 
abhisameti, abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ taÑ Ècikkhati deseti paÒÒapeti 
paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti. 

 KiÒca bhikkhave loke lokadhammo, taÑ TathÈgato abhisambujjhati 
abhisameti, abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ Ècikkhati deseti paÒÒapeti 
paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti. R|paÑ bhikkhave loke 
lokadhammo, taÑ TathÈgato abhisambujjhati abhisameti, 
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abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ Ècikkhati deseti paÒÒapeti paÔÔhapeti vivarati 
vibhajati uttÈnÊkaroti. 

 Yo bhikkhave TathÈgatena evaÑ ÈcikkhiyamÈne desiyamÈne 
paÒÒapiyamÈne paÔÔhapiyamÈne vivariyamÈne vibhajiyamÈne 
uttÈnÊkariyamÈne na jÈnÈti na passati, tamahaÑ bhikkhave bÈlaÑ 
puthujjanaÑ andhaÑ acakkhukaÑ ajÈnantaÑ apassantaÑ kinti karomi. 
VedanÈ bhikkhave loke lokadhammo -pa-. SaÒÒÈ bhikkhave. Sa~khÈrÈ 
bhikkhave. ViÒÒÈÓaÑ bhikkhave loke lokadhammo, taÑ TathÈgato 
abhisambujjhati abhisameti, abhisambujjhitvÈ abhisametvÈ Ècikkhati deseti 
paÒÒapeti paÔÔhapeti vivarati vibhajati uttÈnÊkaroti. 

 Yo bhikkhave TathÈgatena evaÑ ÈcikkhiyamÈne desiyamÈne 
paÒÒapiyamÈne paÔÔhapiyamÈne vivariyamÈne vibhajiyamÈne 
uttÈnÊkariyamÈne na jÈnÈti na passati, tamahaÑ bhikkhave bÈlaÑ 
puthujjanaÑ andhaÑ acakkhukaÑ ajÈnantaÑ apassantaÑ kinti karomi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave uppalaÑ vÈ padumaÑ vÈ puÓÉarÊkaÑ vÈ udake 
jÈtaÑ udake saÑvaÉÉhaÑ udakÈ accuggamma ÔhÈti1 anupalittaÑ udakena. 
Evameva kho bhikkhave TathÈgato loke jÈto loke saÑvaÉÉho lokaÑ 
abhibhuyya viharati anupalitto lokenÈti.  . DutiyaÑ.  
 

3. PheÓapiÓÉ|pamasutta 

 95. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ AyujjhÈyaÑ2 viharati Ga~gÈya nadiyÈ 
tÊre. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “seyyathÈpi bhikkhave ayaÑ 
Ga~gÈ nadÊ mahantaÑ pheÓapiÓÉaÑ Èvaheyya, tamenaÑ cakkhumÈ puriso 
passeyya nijjhÈyeyya yoniso upaparikkheyya, tassa taÑ passato nijjhÈyato 
yoniso upaparikkhato rittakaÒÒeva khÈyeyya, tucchakaÒÒeva khÈyeyya, 
asÈrakaÒÒeva khÈyeyya, kiÑ hi siyÈ bhikkhave pheÓapiÓÉe sÈro. Evameva 
kho bhikkhave yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- yaÑ d|re 
santike vÈ, taÑ bhikkhu passati nijjhÈyati yoniso upaparikkhati, tassa taÑ 
passato nijjhÈyato yoniso upaparikkhato rittakaÒÒeva 
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khÈyati, tucchakaÒÒeva khÈyati, asÈrakaÒÒeva khÈyati, kiÑ hi siyÈ 
bhikkhave r|pe sÈro. 

 SeyyathÈpi bhikkhave saradasamaye thullaphusitake deve vassante 
udake udakapubbuÄaÑ1 uppajjati ceva nirujjhati ca, tamenaÑ cakkhumÈ 
puriso passeyya nijjhÈyeyya yoniso upaparikkheyya, tassa taÑ passato 
nijjhÈyato yoniso upaparikkhato rittakaÒÒeva khÈyeyya, tucchakaÒÒeva 
khÈyeyya, asÈrakaÒÒeva khÈyeyya, kiÑ hi siyÈ bhikkhave udakapubbuÄe 
sÈro. Evameva kho bhikkhave yÈ kÈci vedanÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ -pa- 
yÈ d|re santike vÈ, taÑ bhikkhu passati nijjhÈyati yoniso upaparikkhati, 
tassa taÑ passato nijjhÈyato yoniso upaparikkhato rittakaÒÒeva khÈyati, 
tucchakaÒÒeva khÈyati, asÈrakaÒÒeva khÈyati, kiÑ hi siyÈ bhikkhave 
vedanÈya sÈro. 

 SeyyathÈpi bhikkhave gimhÈnaÑ pacchime mÈse Ôhite majjhanhike kÈle 
marÊcikÈ phandati, tamenaÑ cakkhumÈ puriso passeyya nijjhÈyeyya yoniso 
upaparikkheyya, tassa taÑ passato nijjhÈyato yoniso upaparikkhato 
rittakaÒÒeva khÈyeyya, tucchakaÒÒeva khÈyeyya -pa- KiÑ hi siyÈ bhikkhave 
marÊcikÈya sÈro. Evameva kho bhikkhave yÈ kÈci saÒÒÈ -pa-. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ2 ÈdÈya vanaÑ paviseyya. So tattha passeyya 
mahantaÑ kadalikkhandhaÑ ujuÑ navaÑ akukkukajÈtaÑ3, tamenaÑ m|le 
chindeyya, m|le chetvÈ agge chindeyya, agge chetvÈ pattavaÔÔiÑ 
vinibbhujeyya, so tassa pattavaÔÔiÑ vinibbhujanto pheggumpi 
nÈdhigaccheyya, kuto sÈraÑ, tamenaÑ cakkhumÈ puriso passeyya 
nijjhÈyeyya yoniso upaparikkheyya, tassa taÑ passato nijjhÈyato yoniso 
upaparikkhato rittakaÒÒeva khÈyeyya, tucchakaÒÒeva khÈyeyya, 
asÈrakaÒÒeva khÈyeyya, kiÑ hi siyÈ bhikkhave kadalikkhandhe sÈro. 
Evameva kho bhikkhave ye keci sa~khÈrÈ atÊtÈnÈgatapaccuppannÈ -pa- 
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ye d|re santike vÈ, taÑ bhikkhu passati nijjhÈyati yoniso upaparikkhati, 
tassa taÑ passato nijjhÈyato yoniso upaparikkhato rittakaÒÒeva khÈyati, 
tucchakaÒÒeva khÈyati, asÈrakaÒÒeva khÈyati, kiÑ hi siyÈ bhikkhave 
sa~khÈresu sÈro. 

 SeyyathÈpi bhikkhave mÈyÈkÈro vÈ mÈyÈkÈrantevÈsÊ vÈ catumahÈpathe1 
mÈyaÑ vidaÑseyya, tamenaÑ cakkhumÈ puriso passeyya nijjhÈyeyya 
yoniso upaparikkheyya, tassa taÑ passato nijjhÈyato yoniso upaparikkhato 
rittakaÒÒeva khÈyeyya, tucchakaÒÒeva khÈyeyya, asÈrakaÒÒeva khÈyeyya, 
kiÑ hi siyÈ bhikkhave mÈyÈya sÈro. Evameva kho bhikkhave yaÑ kiÒci 
viÒÒÈÓaÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- yaÑ d|re santike vÈ, taÑ bhikkhu 
passati nijjhÈyati yoniso upaparikkhati, tassa taÑ passato nijjhÈyato yoniso 
upaparikkhato rittakaÒÒeva khÈyati, tucchakaÒÒeva khÈyati, asÈrakaÒÒeva 
khÈyati, kiÑ hi siyÈ bhikkhave viÒÒÈÓe sÈro. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati. 
VedanÈyapi. SaÒÒÈyapi. Sa~khÈresupi. VIÒÒÈÓasmimpi nibbindati, 
nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
hoti -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈti. 

 Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ etadavoca 
SatthÈ– 

  PheÓapiÓÉ|pamaÑ r|paÑ, vedanÈ pubbuÄ|pamÈ2. 
  MarÊcik|pamÈ saÒÒÈ, sa~khÈrÈ kadal|pamÈ. 
  MÈy|pamaÒca viÒÒÈÓaÑ, desitÈdiccabandhunÈ. 

  YathÈ yathÈ nijjhÈyati, yoniso upaparikkhati. 
  RittakaÑ tucchakaÑ hoti, yo naÑ passati yoniso. 

  ImaÒca kÈyaÑ Èrabbha, bh|ripaÒÒena desitaÑ. 
  PahÈnaÑ tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ, r|paÑ passatha3 chaÉÉitaÑ. 
______________________________________________________________ 
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  Œyu usmÈ ca viÒÒÈÓaÑ, yadÈ kÈyaÑ jahantimaÑ. 
  Apaviddho1 tadÈ seti, parabhattaÑ acetanaÑ. 

  EtÈdisÈyaÑ santÈno, mÈyÈyaÑ bÈlalÈpinÊ. 
  Vadhako esa akkhÈto, sÈro ettha na vijjati. 

  EvaÑ khandhe avekkheyya, bhikkhu ÈraddhavÊriyo. 
  DivÈ vÈ yadi vÈ rattiÑ, sampajÈno paÔissato. 

  Jaheyya sabbasaÑyogaÑ, kareyya saraÓattano. 
  CareyyÈdittasÊsova, patthayaÑ accutaÑ padanti. 

TatiyaÑ. 
 

4. GomayapiÓÉasutta 

 96. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “atthi nu kho bhante kiÒci r|paÑ, yaÑ r|paÑ niccaÑ dhuvaÑ 
sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Atthi nu kho 
bhante kÈci vedanÈ, yÈ vedanÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ 
sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Atthi nu kho bhante kÈci saÒÒÈ, yÈ saÒÒÈ 
-pa-. Atthi nu kho bhante keci sa~khÈrÈ, ye sa~khÈrÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ 
avipariÓÈmadhammÈ sassatisamaÑ tatheva Ôhassanti. Atthi nu kho bhante 
kiÒci viÒÒÈÓaÑ, yaÑ viÒÒÈÓaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva ÔhassatÊ”ti. Natthi kho bhikkhu 
kiÒci r|paÑ, yaÑ r|paÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ 
sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Natthi kho bhikkhu kÈci vedanÈ. KÈci saÒÒÈ. 
Keci sa~khÈrÈ. KiÒci viÒÒÈÓaÑ, yaÑ viÒÒÈÓaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva ÔhassatÊti. 

 Atha kho BhagavÈ parittaÑ gomayapiÓÉaÑ pÈÓinÈ gahetvÈ taÑ 
bhikkhuÑ etadavoca–ettakopi kho bhikkhu attabhÈvapaÔilÈbho natthi nicco 
dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Ettako 
cepi bhikkhu attabhÈvapaÔilÈbho abhavissa nicco dhuvo 
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sassato avipariÓÈmadhammo, na yidaÑ brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha 
sammÈ dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca kho bhikkhu ettakopi 
attabhÈvapaÔilÈbho natthi nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo, tasmÈ 
brahmacariyavÈso paÒÒÈyati sammÈ dukkhakkhayÈya. 

 Bh|tapubbÈhaÑ bhikkhu rÈjÈ ahosiÑ khattiyo muddhÈvasitto, tassa 
mayhaÑ bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa muddhÈvasittassa 
caturÈsÊtinagarasahassÈni ahesuÑ KusÈvatÊrÈjadhÈnippamukhÈni. Tassa 
mayhaÑ bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa muddhÈvasittassa 
caturÈsÊtipÈsÈdasahassÈni ahesuÑ DhammapÈsÈdappamukhÈni. Tassa 
mayhaÑ bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa muddhÈvasittassa 
caturÈsÊtik|ÔÈgÈrasahassÈni ahesuÑ MahÈby|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni1. Tassa 
mayhaÑ bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa muddhÈvasittassa 
caturÈsÊtipalla~kasahassÈni ahesuÑ dantamayÈni sÈramayÈni sovaÓÓamayÈni 
goÓakatthatÈni paÔikatthatÈni paÔalikatthatÈni 
kadalimigapavarapaccattharaÓÈni2 sa-uttaracchadÈni 
ubhatolohitak|padhÈnÈni. Tassa mayhaÑ bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa 
muddhÈvasittassa caturÈsÊtinÈgasahassÈni ahesuÑ sovaÓÓÈla~kÈrÈni 
sovaÓÓaddhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni UposathanÈgarÈjappamukhÈni. 
Tassa mayhaÑ bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa muddhÈvasittassa 
caturÈsÊtassasahassÈni ahesuÑ sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓaddhajÈni 
hemajÈlapaÔicchannÈni ValÈhaka-assarÈjappamukhÈni. Tassa mayhaÑ 
bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa muddhÈvasittassa caturÈsÊtirathasahassÈni 
ahesuÑ sovaÓÓÈla~kÈrÈni sovaÓÓaddhajÈni hemajÈlapaÔicchannÈni 
VejayantarathappamukhÈni. Tassa mayhaÑ bhikkhu raÒÒo sato khattiyassa 
muddhÈvasittassa caturÈsÊtimaÓisahassÈni ahesuÑ maÓiratanappamukhÈni. 
Tassa mayhaÑ bhikkhu -pa- caturÈsÊti-itthisahassÈni ahesuÑ 
SubhaddÈdevippamukhÈni. Tassa mayhaÑ bhikkhu -pa- 
caturÈsÊtikhattiyasahassÈni ahesuÑ anuyantÈni pariÓÈyakaratanappamukhÈni. 
Tassa mayhaÑ bhikkhu -pa- caturÈsÊtidhenusahassÈni ahesuÑ 
duk|lasandÈnÈni kaÑs|padhÈraÓÈni. Tassa mayhaÑ bhikkhu -pa- 
caturÈsÊtivatthakoÔisahassÈni ahesuÑ khomasukhumÈni koseyyasukhumÈni 
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kambalasukhumÈni kappÈsikasukhumÈni. Tassa mayhaÑ bhikkhu -pa- 
caturÈsÊtithÈlipÈkasahassÈni ahesuÑ, sÈyaÑ pÈtaÑ bhattÈbhihÈro 
abhihariyittha. 

 TesaÑ kho pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ nagarasahassÈnaÑ ekaÒÒeva taÑ 
nagaraÑ hoti, yamahaÑ tena samayena ajjhÈvasÈmi KusÈvatÊ rÈjadhÈnÊ. 
TesaÑ kho pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ pÈsÈdasahassÈnaÑ ekoyeva so pÈsÈdo 
hoti, yamahaÑ tena samayena ajjhÈvasÈmi dhammo pÈsÈdo. TesaÑ kho 
pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ k|ÔÈgÈrasahassÈnaÑ ekaÒÒeva taÑ k|ÔÈgÈraÑ 
hoti, yamahaÑ tena samayena ajjhÈvasÈmi mahÈby|haÑ k|ÔÈgÈraÑ. TesaÑ 
kho pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ palla~kasahassÈnaÑ ekoyeva so palla~ko 
hoti, yamahaÑ tena samayena paribhuÒjÈmi dantamayo vÈ sÈramayo vÈ 
sovaÓÓamayo vÈ r|piyamayo vÈ. TesaÑ kho pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ 
nÈgasahassÈnaÑ ekoyeva so nÈgo hoti, yamahaÑ tena samayena abhiruhÈmi 
Uposatho nÈgarÈjÈ. TesaÑ kho pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ assasahassÈnaÑ 
ekoyeva so asso hoti, yamahaÑ tena samayena abhiruhÈmi ValÈhako 
assarÈjÈ. TesaÑ kho pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ rathasahassÈnaÑ ekoyeva so 
ratho hoti, yamahaÑ tena samayena abhiruhÈmi vejayanto ratho. TesaÑ kho 
pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ itthisahassÈnaÑ ekÈyeva sÈ itthi hoti, yÈ maÑ 
tena samayena paccupaÔÔhÈti khattiyÈnÊ vÈ velÈmikÈ vÈ. TesaÑ kho pana 
bhikkhu caturÈsÊtiyÈ vatthakoÔisahassÈnaÑ ekaÒÒeva taÑ vatthayugaÑ hoti, 
yamahaÑ tena samayena paridahÈmi khomasukhumaÑ vÈ 
koseyyasukhumaÑ vÈ kambalasukhumaÑ vÈ kappÈsikasukhumaÑ vÈ. 
TesaÑ kho pana bhikkhu caturÈsÊtiyÈ thÈlipÈkasahassÈnaÑ ekoyeva so 
thÈlipÈko hoti, yato nÈÄikodanaparamaÑ bhuÒjÈmi, tadupiyaÒca s|peyyaÑ1. 
Iti kho bhikkhu sabbete sa~khÈrÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ. EvaÑ aniccÈ kho 
bhikkhu sa~khÈrÈ, evaÑ addhuvÈ kho bhikkhu sa~khÈrÈ, evaÑ anassÈsikÈ 
kho bhikkhu sa~khÈrÈ. YÈvaÒcidaÑ bhikkhu alameva sabbasa~khÈresu 
nibbindituÑ, alaÑ virajjituÑ, alaÑ vimuccitunti.  . CatutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. S|pabyaÒjanaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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5. NakhasikhÈsutta 

 97. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “atthi nu kho bhante kiÒci r|paÑ, yaÑ r|paÑ niccaÑ dhuvaÑ 
sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Atthi nu kho 
bhante kÈci vedanÈ, yÈ vedanÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ 
sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Atthi nu kho bhante kÈci saÒÒÈ -pa- keci 
sa~khÈrÈ, ye sa~khÈrÈ niccÈ dhuvÈ sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ 
sassatisamaÑ tatheva Ôhassanti. Atthi nu kho bhante kiÒci viÒÒÈÓaÑ, yaÑ 
viÒÒÈÓaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ 
tatheva ÔhassatÊ”ti. Natthi kho bhikkhu kiÒci r|paÑ, yaÑ r|paÑ niccaÑ 
dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. 
Natthi kho bhikkhu kÈci vedanÈ. KÈci saÒÒÈ. Keci sa~khÈrÈ -pa- kiÒci 
viÒÒÈÓaÑ, yaÑ viÒÒÈÓaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ 
sassatisamaÑ tatheva ÔhassatÊti. 

 Atha kho BhagavÈ parittaÑ nakhasikhÈyaÑ paÑsuÑ ÈropetvÈ taÑ 
bhikkhuÑ etadavoca–ettakampi kho bhikkhu r|paÑ natthi niccaÑ dhuvaÑ 
sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. EttakaÑ cepi 
bhikkhu r|paÑ abhavissa niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ, 
na yidaÑ brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha sammÈ dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca 
kho bhikkhu ettakampi r|paÑ natthi niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhammaÑ, tasmÈ brahmacariyavÈso paÒÒÈyati sammÈ 
dukkhakkhayÈya. 

 EttakÈpi kho bhikkhu vedanÈ natthi niccÈ dhuvÈ sassatÈ 
avipariÓÈmadhammÈ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. EttakÈ cepi bhikkhu 
vedanÈ abhavissa niccÈ dhuvÈ sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ, na yidaÑ 
brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha sammÈ dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca kho 
bhikkhu ettakÈpi vedanÈ natthi niccÈ dhuvÈ sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ, 
tasmÈ brahmacariyavÈso paÒÒÈyati sammÈ dukkhakkhayÈya. 

 EttakÈpi kho bhikkhu saÒÒÈ natthi -pa-. EttakÈpi kho bhikkhu sa~khÈrÈ 
natthi niccÈ dhuvÈ sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ sassatisamaÑ tatheva 
Ôhassanti. EttakÈ cepi bhikkhu sa~khÈrÈ abhavissaÑsu niccÈ dhuvÈ sassatÈ 
avipariÓÈmadhammÈ, na yidaÑ brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha sammÈ 
dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca kho bhikkhu ettakÈpi sa~khÈrÈ natthi niccÈ 
dhuvÈ 
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sassatÈ avipariÓÈmadhammÈ, tasmÈ brahmacariyavÈso paÒÒÈyati sammÈ 
dukkhakkhayÈya. 

 Ettakampi kho bhikkhu viÒÒÈÓaÑ natthi niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Ettakampi kho 
bhikkhu viÒÒÈÓaÑ abhavissa niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ 
avipariÓÈmadhammaÑ, na yidaÑ brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha sammÈ 
dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca kho bhikkhu ettakampi viÒÒÈÓaÑ natthi niccaÑ 
dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ, tasmÈ brahmacariyavÈso 
paÒÒÈyati sammÈ dukkhakkhayÈya. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi bhikkhu, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa-. TasmÈtiha. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Suddhikasutta 

 98. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “atthi nu kho bhante kiÒci r|paÑ, yaÑ r|paÑ niccaÑ dhuvaÑ 
sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. Atthi nu kho 
bhante kÈci vedanÈ -pa- kÈci saÒÒÈ. Keci sa~khÈrÈ. KiÒci viÒÒÈÓaÑ, yaÑ 
viÒÒÈÓaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ 
tatheva ÔhassatÊ”ti. Natthi kho bhikkhu kiÒci r|paÑ, yaÑ r|paÑ niccaÑ 
dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ sassatisamaÑ tatheva Ôhassati. 
Natthi kho bhikkhu kÈci vedanÈ -pa- kÈci saÒÒÈ. Keci sa~khÈrÈ. KiÒci 
viÒÒÈÓaÑ, yaÑ viÒÒÈÓaÑ niccaÑ dhuvaÑ sassataÑ avipariÓÈmadhammaÑ 
sassatisamaÑ tatheva ÔhassatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Gaddulabaddhasutta 

 99. SÈvatthinidÈnaÑ. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi 
na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ 
saÑsarataÑ. Hoti so bhikkhave samayo yaÑ mahÈsamuddo ussussati 
visussati na bhavati, na tvevÈhaÑ bhikkhave avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ 
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ dukkhassa antakiriyaÑ 
vadÈmi. Hoti so bhikkhave samayo yaÑ Sineru pabbatarÈjÈ Éayhati vinassati 
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na bhavati, na tvevÈhaÑ bhikkhave avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ 
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ dukkhassa antakiriyaÑ 
vadÈmi. Hoti so bhikkhave samayo yaÑ mahÈpathavÊ Éayhati vinassati na 
bhavati, na tvevÈhaÑ bhikkhave avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ 
taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ saÑsarataÑ dukkhassa antakiriyaÑ 
vadÈmi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave sÈ gaddulabaddho1 daÄhe khÊle vÈ thambhe vÈ 
upanibaddho, tameva khÊlaÑ vÈ thambhaÑ vÈ anuparidhÈvati anuparivattati. 
Evameva kho bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ -pa- 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati -pa-. VedanaÑ attato 
samanupassati. SaÒÒaÑ attato samanupassati. Sa~khÈre attato 
samanupassati. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, 
attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. So r|paÒÒeva anuparidhÈvati 
anuparivattati. VedanaÒÒeva -pa-. SaÒÒaÒÒeva. Sa~khÈreyeva. ViÒÒÈÓaÒÒeva 
anuparidhÈvati anuparivattati. So r|paÑ anuparidhÈvaÑ anuparivattaÑ. 
VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ anuparidhÈvaÑ anuparivattaÑ 
na parimuccati r|pamhÈ, na parimuccati vedanÈya, na parimuccati saÒÒÈya, 
na parimuccati sa~khÈrehi, na parimuccati viÒÒÈÓamhÈ, na parimuccati 
jÈtiyÈ jarÈmaraÓena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, na 
parimuccati dukkhasmÈti vadÈmi. 

 SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ -pa- 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati -pa- na vedanaÑ. 
Na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na 
viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. So r|paÑ nÈnuparidhÈvati nÈnuparivattati. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ nÈnuparidhÈvati nÈnuparivattati. So r|paÑ 
ananuparidhÈvaÑ ananuparivattaÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ 
ananuparidhÈvaÑ ananuparivattaÑ parimuccati r|pamhÈ, parimuccati 
vedanÈya, parimuccati saÒÒÈya, parimuccati sa~khÈrehi, parimuccati 
viÒÒÈÓamhÈ, parimuccati jÈtiyÈ jarÈmaraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, parimuccati dukkhasmÈti vadÈmÊti.  . SattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Gadd|labandho (SyÈ, KaÑ) 
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8. Dutiyagaddulabaddhasutta 

 100. SÈvatthinidÈnaÑ. AnamataggoyaÑ bhikkhave saÑsÈro, pubbÈ koÔi 
na paÒÒÈyati avijjÈnÊvaraÓÈnaÑ sattÈnaÑ taÓhÈsaÑyojanÈnaÑ sandhÈvataÑ 
saÑsarataÑ. SeyyathÈpi bhikkhave sÈ gaddulabaddho daÄhe khÊle vÈ 
thambhe vÈ upanibaddho. So gacchati cepi, tameva khÊlaÑ vÈ thambhaÑ vÈ 
upagacchati. TiÔÔhati cepi, tameva khÊlaÑ vÈ thambhaÑ vÈ upatiÔÔhati. 
NisÊdati cepi, tameva khÊlaÑ vÈ thambhaÑ vÈ upanisÊdati. Nipajjati cepi, 
tameva khÊlaÑ vÈ thambhaÑ vÈ upanipajjati. Evameva kho bhikkhave 
assutavÈ puthujjano r|paÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassati. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati. So gacchati cepi, ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhe upagacchati. TiÔÔhati cepi, ime paÒcupÈdÈnakkhandhe 
upatiÔÔhati. NisÊdati cepi, ime paÒcupÈdÈnakkhandhe upanisÊdati. Nipajjati 
cepi, ime paÒcupÈdÈnakkhandhe upanipajjati. TasmÈtiha bhikkhave 
abhikkhaÓaÑ sakaÑ cittaÑ paccavekkhitabbaÑ “dÊgharattamidaÑ cittaÑ 
saÑkiliÔÔhaÑ rÈgena dosena mohenÈ”ti. CittasaÑkilesÈ bhikkhave sattÈ 
saÑkilissanti, cittavodÈnÈ sattÈ visujjhanti. 

 DiÔÔhaÑ vo bhikkhave caraÓaÑ nÈma cittanti. EvaÑ bhante. Tampi kho 
bhikkhave caraÓaÑ nÈma cittaÑ citteneva cittitaÑ, tenapi kho bhikkhave 
caraÓena cittena cittaÒÒeva cittataraÑ. TasmÈtiha bhikkhave abhikkhaÓaÑ 
sakaÑ cittaÑ paccavekkhitabbaÑ “dÊgharattamidaÑ cittaÑ saÑkiliÔÔhaÑ 
rÈgena dosena mohenÈ”ti. CittasaÑkilesÈ bhikkhave sattÈ saÑkilissanti, 
cittavodÈnÈ sattÈ visujjhanti. 

 NÈhaÑ bhikkhave aÒÒaÑ ekanikÈyampi samanupassÈmi evaÑ cittaÑ 
yathayidaÑ bhikkhave tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ, tepi kho bhikkhave 
tiracchÈnagatÈ pÈÓÈ citteneva cittitÈ. Tehipi kho bhikkhave tiracchÈnagatehi 
pÈÓehi cittaÒÒeva cittataraÑ. TasmÈtiha bhikkhave abhikkhaÓaÑ sakaÑ 
cittaÑ paccavekkhitabbaÑ “dÊgharattamidaÑ cittaÑ saÑkiliÔÔhaÑ rÈgena 
dosena mohenÈ”ti. CittasaÑkilesÈ bhikkhave sattÈ saÑkilissanti, cittavodÈnÈ 
sattÈ visujjhanti. 
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  SeyyathÈpi bhikkhave rajako vÈ cittakÈrako vÈ rajanÈya vÈ lÈkhÈya vÈ 
haliddiyÈ vÈ nÊliyÈ vÈ maÒjiÔÔhÈya1 vÈ suparimaÔÔhe phalake vÈ bhittiyÈ vÈ 
dussapaÔÔe vÈ itthir|paÑ vÈ purisar|paÑ vÈ abhinimmineyya 
sabba~gapacca~giÑ. Evameva kho bhikkhave assutavÈ puthujjano 
r|paÒÒeva abhinibbattento abhinibbatteti. VedanaÒÒeva -pa-. SaÒÒaÒÒeva. 
Sa~khÈreyeva. ViÒÒÈÓaÒÒeva abhinibbattento abhinibbatteti. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ -pa-. TasmÈtiha bhikkhave -pa-. EvaÑ 
passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. VÈsijaÔasutta 

 101. SÈvatthinidÈnaÑ. JÈnato ahaÑ bhikkhave passato ÈsavÈnaÑ 
khayaÑ vadÈmi no ajÈnato no apassato. KiÒci 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~gamo”ti, evaÑ kho bhikkhave 
jÈnato evaÑ passato ÈsavÈnaÑ khayo hoti. 

 BhÈvanÈnuyogaÑ ananuyuttassa bhikkhave bhikkhuno viharato kiÒcÈpi 
evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vata me anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimucceyyÈ”ti, atha khvassa neva anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccati. TaÑ 
kissa hetu, “abhÈvitattÈ”tissa vacanÊyaÑ. Kissa abhÈvitattÈ, abhÈvitattÈ 
catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ, abhÈvitattÈ catunnaÑ sammappadhÈnaÑ, 
abhÈvitattÈ catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ, abhÈvitattÈ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ, 
abhÈvitattÈ paÒcannaÑ balÈnaÑ, abhÈvitattÈ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ, 
abhÈvitattÈ ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa. 

 SeyyathÈpi bhikkhave kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, 
tÈnassu kukkuÔiyÈ na sammÈ adhisayitÈni, na sammÈ pariseditÈni, na sammÈ 
paribhÈvitÈni. KiÒcÈpi tassÈ kukkuÔiyÈ evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vata 
______________________________________________________________ 
 1. MaÒjeÔÔhÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ), maÒjeÔÔhiyÈ (I) 
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me kukkuÔapotakÈ pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ 
padÈletvÈ sotthinÈ abhinibbhijjeyyun”ti. Atha kho abhabbÈva te 
kukkuÔapotakÈ pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ 
padÈletvÈ sotthinÈ abhinibbhijjituÑ. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi pana bhikkhave 
kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, tÈni kukkuÔiyÈ na sammÈ 
adhisayitÈni, na sammÈ pariseditÈni, na sammÈ paribhÈvitÈni. Evameva kho 
bhikkhave bhÈvanÈnuyogaÑ ananuyuttassa bhikkhuno viharato kiÒcÈpi 
evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vata me anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimucceyyÈ”ti, atha khvassa neva anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccati. TaÑ 
kissa hetu, “abhÈvitattÈ”tissa vacanÊyaÑ. Kissa abhÈvitattÈ, abhÈvitattÈ 
catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ -pa- aÔÔha~gikassa maggassa  

 BhÈvanÈnuyogaÑ anuyuttassa bhikkhave bhikkhuno viharato kiÒcÈpi na 
evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vata me anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimucceyyÈ”ti, atha khvassa anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccati. TaÑ kissa 
hetu, “bhÈvitattÈ”tissa vacanÊyaÑ. Kissa bhÈvitattÈ, bhÈvitattÈ catunnaÑ 
satipaÔÔhÈnÈnaÑ, bhÈvitattÈ catunnaÑ sammappadhÈnÈnaÑ, bhÈvitattÈ 
catunnaÑ iddhipÈdÈnaÑ, bhÈvitattÈ paÒcannaÑ indriyÈnaÑ, bhÈvitattÈ 
paÒcannaÑ balÈnaÑ, bhÈvitattÈ sattannaÑ bojjha~gÈnaÑ, bhÈvitattÈ ariyassa 
aÔÔha~gikassa maggassa. 

 SeyyathÈpi bhikkhave kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, 
tÈnassu kukkuÔiyÈ sammÈ adhisayitÈni, sammÈ pariseditÈni, sammÈ 
paribhÈvitÈni, kiÒcÈpi tassÈ kukkuÔiyÈ na evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vata 
me kukkuÔapotakÈ pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ 
padÈletvÈ sotthinÈ abhinibbhijjeyyun”ti. Atha kho bhabbÈva te 
kukkuÔapotakÈ pÈdanakhasikhÈya vÈ mukhatuÓÉakena vÈ aÓÉakosaÑ 
padÈletvÈ sotthinÈ abhinibbhijjituÑ. TaÑ kissa hetu, tathÈ hi pana bhikkhave 
kukkuÔiyÈ aÓÉÈni aÔÔha vÈ dasa vÈ dvÈdasa vÈ, tÈnassu kukkuÔiyÈ sammÈ 
adhisayitÈni, sammÈ pariseditÈni, sammÈ paribhÈvitÈni. Evameva kho 
bhikkhave bhÈvanÈnuyogaÑ anuyuttassa bhikkhuno viharato kiÒcÈpi na 
evaÑ icchÈ uppajjeyya “aho vata me anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ 
vimucceyyÈ”ti, atha khvassa anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccati. TaÑ kissa 
hetu, “bhÈvitattÈ”tissa vacanÊyaÑ. 
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Kissa bhÈvitattÈ, bhÈvitattÈ catunnaÑ satipaÔÔhÈnÈnaÑ -pa- bhÈvitattÈ 
ariyassa aÔÔha~gikassa maggassa. 

 SeyyathÈpi bhikkhave palagaÓÉassa vÈ palagaÓÉantevÈsissa vÈ vÈsijaÔe 
dissanteva a~gulipadÈni, dissati a~guÔÔhapadaÑ. No ca khvassa evaÑ ÒÈÓaÑ 
hoti “ettakaÑ vata me ajja vÈsijaÔassa khÊÓaÑ, ettakaÑ hiyyo, ettakaÑ 
pare”ti. Atha khvassa khÊÓe khÊÓantveva ÒÈÓaÑ hoti. Evameva kho 
bhikkhave bhÈvanÈnuyogaÑ anuyyuttassa bhikkhuno viharato kiÒcÈpi na 
evaÑ ÒÈÓaÑ hoti “ettakaÑ vata me ajja ÈsavÈnaÑ khÊÓaÑ, ettakaÑ hiyyo, 
ettakaÑ pare”ti. Atha khvassa khÊÓe khÊÓantveva ÒÈÓaÑ hoti. SeyyathÈpi 
bhikkhave sÈmuddikÈya nÈvÈya vettabandhanabaddhÈya vassamÈsÈni udake 
pariyÈdÈya hemantikena thalaÑ ukkhittÈya vÈtÈtapaparetÈni 
vettabandhanÈni, tÈni pÈvusakena meghena abhippavuÔÔhÈni appakasireneva 
paÔippassambhanti, p|tikÈni bhavanti. Evameva kho bhikkhave 
bhÈvanÈnuyogaÑ anuyuttassa bhikkhuno viharato appakasireneva 
saÑyojanÈni paÔippassambhanti, p|tikÈni bhavantÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. AniccasaÒÒÈsutta 

 102. SÈvatthinidÈnaÑ. AniccasaÒÒÈ bhikkhave bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
sabbaÑ kÈmarÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ r|parÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ 
bhavarÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ avijjaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ asmimÈnaÑ 
sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave saradasamaye kassako mahÈna~galena kasanto 
sabbÈni m|lasantÈnakÈni sampadÈlento kasati. Evameva kho bhikkhave 
aniccasaÒÒÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ sabbaÑ kÈmarÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ 
r|parÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ bhavarÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ avijjaÑ 
pariyÈdiyati, sabbaÑ asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave pabbajalÈyako pabbajaÑ lÈyitvÈ agge gahetvÈ 
odhunÈti niddhunÈti nicchoÔeti. Evameva kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ sabbaÑ kÈmarÈgaÑ pariyÈdiyati -pa- sabbaÑ 
asmimÈnaÑ sam|hanati. 
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 SeyyathÈpi bhikkhave ambapiÓÉiyÈ vaÓÔacchinnÈya yÈni tattha ambÈni 
vaÓÔapaÔibandhÈni, sabbÈni tÈni tadanvayÈni bhavanti. Evameva kho 
bhikkhave aniccasaÒÒÈ bhÈvitÈ -pa- sabbaÑ asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave k|ÔÈgÈrassa yÈ kÈci gopÈnasiyo sabbÈ tÈ 
k|Ôa~gamÈ k|ÔaninnÈ k|ÔasamosaraÓÈ, k|ÔaÑ tÈsaÑ aggamakkhÈyati. 
Evameva kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ bhÈvitÈ -pa- sabbaÑ asmimÈnaÑ 
sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci m|lagandhÈ, kÈÄÈnusÈrigandho tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ -pa- sabbaÑ 
asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci sÈragandhÈ, lohitacandanaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ -pa- sabbaÑ 
asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci pupphagandhÈ, vassikaÑ tesaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ -pa- sabbaÑ 
asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave ye keci kuÔÔarÈjÈno1, sabbete raÒÒo cakkavattissa 
anuyantÈ bhavanti, rÈjÈ tesaÑ cakkavatti aggamakkhÈyati. Evameva kho 
bhikkhave aniccasaÒÒÈ -pa- sabbaÑ asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yÈ kÈci tÈrakar|pÈnaÑ pabhÈ, sabbÈ tÈ 
candimappabhÈya kalaÑ nÈgghanti soÄasiÑ, candappabhÈ tÈsaÑ 
aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ -pa- sabbaÑ 
asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave saradasamaye viddhe vigatavalÈhake deve Èdicco 
nataÑ abbhussakkamÈno sabbaÑ ÈkÈsagataÑ tamagataÑ abhivihacca 
bhÈsate ca tapate ca virocate ca. Evameva kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ 
bhÈvitÈ bahulÊkatÈ sabbaÑ kÈmarÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ r|parÈgaÑ 
pariyÈdiyati, sabbaÑ bhavarÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ avijjaÑ pariyÈdiyati, 
sabbaÑ asmimÈnaÑ sam|hanati. 

 KathaÑ bhÈvitÈ ca bhikkhave aniccasaÒÒÈ kathaÑ bahulÊkatÈ sabbaÑ 
kÈmarÈgaÑ pariyÈdiyati -pa- sabbaÑ asmimÈnaÑ sam|hanati. Iti r|paÑ, iti 
______________________________________________________________ 
 1. KuÉÉarÈjÈno (SÊ) 
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r|passa samudayo, iti r|passa attha~gamo. Iti vedanÈ. Iti saÒÒÈ. Iti sa~khÈrÈ. 
Iti viÒÒÈÓaÑ, iti viÒÒÈÓassa samudayo, iti viÒÒÈÓassa attha~gamoti. EvaÑ 
bhÈvitÈ kho bhikkhave aniccasaÒÒÈ evaÑ bahulÊkatÈ sabbaÑ kÈmarÈgaÑ 
pariyÈdiyati, sabbaÑ r|parÈgaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ bhavarÈgaÑ 
pariyÈdiyati, sabbaÑ avijjaÑ pariyÈdiyati, sabbaÑ asmimÈnaÑ 
sam|hanatÊti.  . DasamaÑ. 

Pupphavaggo paÒcamo.  
 

TassuddÈnaÑ 

   NadÊ PupphaÒca PheÓaÒca, GomayaÒca NakhÈsikhaÑ. 
   SuddhikaÑ dve ca GaddulÈ, VÈsÊjaÔaÑ aniccatÈti. 

MajjhimapaÓÓÈsako samatto. 
 

Tassa majjhimapaÓÓÈsakassa vagguddÈnaÑ 

   Upayo Arahanto ca, KhajjanÊ TherasavhayaÑ. 
   Pupphavaggena paÓÓÈsa, dutiyo tena vuccatÊti. 

_____ 
 

(11) 1. Antavagga 
 

1. Antasutta 

 103. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave antÈ. Katame cattÈro, 
sakkÈyanto sakkÈyasamudayanto sakkÈyanirodhanto 
sakkÈyanirodhagÈminippaÔipadanto. Katamo ca bhikkhave sakkÈyanto, 
paÒcupÈdÈnakkhÈndhÈtissa vacanÊyaÑ. Katame paÒca, seyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sakkÈyanto. Katamo ca bhikkhave sakkÈyasamudayanto, yÈyaÑ 
taÓhÈ ponobhavikÈ nandirÈgasahagatÈ tatratatrÈbhinandinÊ. SeyyathidaÑ, 
kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. 
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AyaÑ vuccati bhikkhave sakkÈyasamudayanto. Katamo ca bhikkhave 
sakkÈyanirodhanto, yo tassÈyeva taÓhÈya asesavirÈganirodho cÈgo 
paÔinissaggo mutti anÈlayo. AyaÑ vuccati bhikkhave sakkÈyanirodhanto. 
Katamo ca bhikkhave sakkÈyanirodhagÈminippaÔipadanto, ayameva ariyo 
aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ 
vuccati bhikkhave sakkÈyanirodhagÈminippaÔipadanto. Ime kho bhikkhave 
cattÈro antÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Dukkhasutta 

 104. SÈvatthinidÈnaÑ. DukkhaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
dukkhasamudayaÒca dukkhanirodhaÒca dukkhanirodhagÈminiÒca 
paÔipadaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave dukkhaÑ, 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈtissa vacanÊyaÑ. Katame paÒca, seyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. IdaÑ vuccati bhikkhave 
dukkhaÑ. Katamo ca bhikkhave dukkhasamudayo yÈyaÑ taÓhÈ 
ponobhavikÈ -pa- vibhavataÓhÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave dukkhasamudayo. 
Katamo ca bhikkhave dukkhanirodho, yo tassÈyeva taÓhÈya 
asesavirÈganirodho cÈgo paÔinissaggo mutti anÈlayo. AyaÑ vuccati 
bhikkhave dukkhanirodho. KatamÈ ca bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- 
sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave dukkhanirodhagÈminÊ paÔipadÈti.  
. DutiyaÑ. 
 

3. SakkÈyasutta 

 105. SÈvatthinidÈnaÑ. SakkÈyaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sakkÈyasamudayaÒca sakkÈyanirodhaÒca sakkÈyanirodhagÈminiÒca 
paÔipadaÑ, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave sakkÈyo, 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈtissa vacanÊyaÑ. Katame paÒca, seyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sakkÈyo. Katamo ca bhikkhave sakkÈyasamudayo, yÈyaÑ taÓhÈ 
ponobhavikÈ -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave sakkÈyasamudayo. Katamo ca 
bhikkhave sakkÈyanirodho, yo tassÈyeva taÓhÈya -pa-. AyaÑ  
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vuccati bhikkhave sakkÈyanirodho. KathamÈ ca bhikkhave 
sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. 
SeyyathidaÑ sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sakkÈyanirodhagÈminÊ paÔipadÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PariÒÒeyyasutta 

 106. SÈvatthinidÈnaÑ. PariÒÒeyye ca bhikkhave dhamme desessÈmi 
pariÒÒaÒca pariÒÒÈtÈviÒca puggalaÑ, taÑ suÓÈtha. Katame ca bhikkhave 
pariÒÒeyyÈ dhammÈ, r|paÑ bhikkhave pariÒÒeyyo dhammo, vedanÈ -pa- 
saÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ pariÒÒeyyo dhammo. Ime vuccanti bhikkhave 
pariÒÒeyyÈ dhammÈ. KatamÈ ca bhikkhave pariÒÒÈ, rÈgakkhayo dosakkhayo 
mohakkhayo. AyaÑ vuccati bhikkhave pariÒÒÈ. Katamo ca bhikkhave 
pariÒÒÈtÈvÊ puggalo, arahÈtissa vacanÊyaÑ, yvÈyaÑ ÈyasmÈ evaÑnÈmo 
evaÑgotto. AyaÑ vuccati bhikkhave pariÒÒÈtÈvÊ puggaloti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SamaÓasutta 

 107. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcime bhikkhave upÈdÈnakkhandhÈ. Katame 
paÒca, seyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ye 
hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brahmaÓÈ vÈ imesaÑ paÒcannaÑ 
upÈdÈnakkhandhÈnaÑ assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnanti -pa- pajÈnanti sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyasamaÓasutta 

 108. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcime bhikkhave upÈdÈnakkhandhÈ. Katame 
paÒca, seyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho 
saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. 
Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brahmaÓÈ vÈ imesaÑ paÒcannaÑ 
upÈdÈnakkhandhÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnanti -pa- pajÈnanti sayaÑ abhiÒÒÈ 
sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. SotÈpannasutta 

 109. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcime bhikkhave upÈdÈnakkhandhÈ. Katame 
paÒca, seyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. 
Yato kho bhikkhave ariyasÈvako imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako sotÈpanno 
avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . SattamaÑ. 
 

8. Arahantasutta 

 110. SÈvatthinidÈnaÑ. PaÒcime bhikkhave upÈdÈnakkhandhÈ. Katame 
paÒca, seyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. 
Yato kho bhikkhave bhikkhu imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈvimutto hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho 
parikkhÊÓabhavasaÑyojano sammadaÒÒÈvimuttoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ChandappahÈnasutta 

 111. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe bhikkhave yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ 
taÓhÈ, taÑ pajahatha. EvaÑ taÑ r|paÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ 
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. VedanÈya 
-pa-. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ, 
taÑ pajahatha. EvaÑ taÑ viÒÒÈÓaÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ 
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammanti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyachandappahÈnasutta 

 112. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe bhikkhave yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ 
taÓhÈ ye upayupÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te pajahatha. EvaÑ 
taÑ r|paÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ -pa-. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
Sa~khÈresu. Yo chando -pa-. EvaÑ te sa~khÈrÈ pahÊnÈ bhavissanti 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ 
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ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. ViÒÒÈÓe yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye 
upayupÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te pajahatha. EvaÑ taÑ 
viÒÒÈÓaÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ 
anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammanti.  . DasamaÑ. 

Antavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  Anto DukkhaÒca SakkÈyo, PariÒÒeyyÈ SamaÓÈ duve. 
  SotÈpanno ArahÈ ca, duve ca ChandappahÈnÈti. 

_____ 
 

(12) 2. Dhammakathikavagga 
 

1. AvijjÈsutta 

 113. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca “avijjÈ avijjÈti bhante vuccati, katamÈ nu kho bhante avijjÈ, 
kittÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊ”ti. Idha bhikkhu assutavÈ puthujjano r|paÑ 
nappajÈnÈti, r|pasamudayaÑ nappajÈnÈti, r|panirodhaÑ nappajÈnÈti, 
r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnÈti. VedanaÑ nappajÈnÈti. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre nappajÈnÈti -pa- viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnÈti. 
AyaÑ vuccati bhikkhu avijjÈ, ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. VijjÈsutta 

 114. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “vijjÈ vijjÈti bhante vuccati, katamÈ nu kho bhante 
vijjÈ, kittÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊ”ti. Idha bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako r|paÑ 
pajÈnÈti, r|pasamudayaÑ. R|panirodhaÑ. R|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
pajÈnÈti. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre pajÈnÈti -pa- viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhu vijjÈ, ettÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti.  
. DutiyaÑ. 
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3. Dhammakathikasutta 

 115. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “dhammakathiko dhammakathikoti bhante vuccati, 
kittÈvatÈ nu kho bhante dhammakathiko hotÊ”ti. R|passa ce bhikkhu 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ deseti, “dhammakathiko 
bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. R|passa ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipanno hoti, “dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|”ti alaÑ 
vacanÈya. R|passa ce bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈvimutto hoti, 
“diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. VedanÈya ce 
bhikkhu -pa-. SaÒÒÈya ce bhikkhu. Sa~khÈrÈnaÑ ce bhikkhu. ViÒÒÈÓassa ce 
bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ deseti, “dhammakathiko 
bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. ViÒÒÈÓassa ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipanno hoti, “dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|”ti alaÑ 
vacanÈya. ViÒÒÈÓassa ce bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈvimutto 
hoti, “diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Dutiyadhammakathikasutta 

 116. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “dhammakathiko dhammakathikoti bhante vuccati, 
kittÈvatÈ nu kho bhante dhammakathiko hoti, kittÈvatÈ 
dhammÈnudhammappaÔipanno hoti, kittÈvatÈ diÔÔhadhammanibbÈnappatto 
hotÊ”ti. R|passa ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ deseti, 
“dhammakathiko bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. R|passa ce bhikkhu nibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti, “dhammÈnudhammappaÔipanno 
bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. R|passa ce bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ 
anupÈdÈvimutto hoti, “diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|”ti alaÑ 
vacanÈya. VedanÈya ce bhikkhu -pa-. SaÒÒÈya ce bhikkhu. Sa~khÈrÈnaÑ ce 
bhikkhu. ViÒÒÈÓassa ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ 
deseti, “dhammakathiko bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. ViÒÒÈÓassa ce bhikkhu 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti, 
“dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|”ti alaÑ vacanÈya. ViÒÒÈÓassa ce 
bhikkhu nibbidÈ 
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virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈvimutto hoti, “diÔÔhadhammanibbÈnappatto 
bhikkh|”ti alaÑ vacanÈyÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Bandhanasutta 

 117. SÈvatthinidÈnaÑ. Idha bhikkhave assutavÈ puthujjano ariyÈnaÑ 
adassÈvÊ -pa- sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, 
r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. AyaÑ 
vuccati bhikkhave assutavÈ puthujjano r|pabandhanabaddho 
santarabÈhirabandhanabaddho atÊradassÊ apÈradassÊ baddho jÊyati1 baddho 
mÊyati baddho asmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ gacchati. VedanaÑ attato 
samanupassati -pa-. VedanÈya vÈ attÈnaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
assutavÈ puthujjano vedanÈbandhanabaddho santarabÈhirabandhanabaddho 
atÊradassÊ apÈradassÊ baddho jÊyati baddho mÊyati baddho asmÈ lokÈ paraÑ 
lokaÑ gacchati. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati -pa-. 
AyaÑ vuccati bhikkhave assutavÈ puthujjano viÒÒÈÓabandhanabaddho 
santarabÈhirabandhanabaddho atÊradassÊ apÈradassÊ baddho jÊyati baddho 
mÊyati baddho asmÈ lokÈ paraÑ lokaÑ gacchati. 

 SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ -pa- 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako na r|pabandhanabaddho na 
santarabÈhirabandhanabaddho tÊradassÊ pÈradassÊ, parimutto so dukkhasmÈti 
vadÈmi. Na vedanaÑ attato -pa-. Na saÒÒaÑ attato -pa-. Na sa~khÈre attato 
-pa-. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave 
sutavÈ ariyasÈvako na viÒÒÈÓabandhanabaddho na 
santarabÈhirabandhanabaddho tÊradassÊ pÈradassÊ, parimutto so dukkhasmÈti 
vadÈmÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Paripucchitasutta 

 118. SÈvatthinidÈnaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ “etaÑ 
mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassathÈti. No hetaÑ bhante. 
SÈdhu bhikkhave, r|paÑ bhikkhave “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti 
______________________________________________________________ 
 1. Baddho jÈyati (SÊ, I) baddho jÈyati baddho jÊyati (SÊ-®ha, SyÈ-®ha) 
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evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti 
samanupassathÈti. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, viÒÒÈÓaÑ bhikkhave 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dutiyaparipucchitasutta 

 119. SÈvatthinidÈnaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassathÈti. EvaÑ bhante. 
SÈdhu bhikkhave, r|paÑ bhikkhave “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. VedanaÑ. 
SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
samanupassathÈti. EvaÑ bhante. SÈdhu bhikkhave, viÒÒÈÓaÑ bhikkhave 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. SaÑyojaniyasutta 

 120. SÈvatthinidÈnaÑ. SaÑyojaniye ca bhikkhave dhamme desessÈmi 
saÑyojanaÒca, taÑ suÓÈtha. Katame ca bhikkhave saÑyojaniyÈ dhammÈ, 
katamaÑ saÑyojanaÑ. R|paÑ bhikkhave saÑyojaniyo dhammo. Yo tattha 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ. VedanÈ -pa-. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ saÑyojaniyo dhammo. Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha 
saÑyojanaÑ. Ime vuccanti bhikkhave saÑyojaniyÈ dhammÈ, idaÑ 
saÑyojananti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. UpÈdÈniyasutta   

 121. SÈvatthinidÈnaÑ. UpÈdÈniye ca bhikkhave dhamme desessÈmi 
upÈdÈnaÒca, taÑ suÓÈtha. katame ca bhikkhave upÈdÈniyÈ dhammÈ, 
katamaÑ upÈdÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave upÈdÈniyo dhammo. Yo tattha 
chandarÈgo, taÑ tattha upÈdÈnaÑ. VedanÈ -pa-. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
upÈdÈniyo dhammo. Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha upÈdÈnaÑ. Ime 
vuccanti bhikkhave upÈdÈniyÈ dhammÈ, idaÑ upÈdÈnanti.  . NavamaÑ. 
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10. SÊlavantasutta 

 122. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko1 
BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami 
-pa- etadavoca “sÊlavatÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ katame dhammÈ yoniso 
manasi kÈtabbÈ”ti. SÊlavatÈvuso KoÔÔhika bhikkhunÈ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ 
aniccato dukkhato rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato 
suÒÒato anattato yoniso manasi kÈtabbÈ. Katame paÒca, seyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. SÊlavatÈvuso KoÔÔhika 
bhikkhunÈ ime paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato dukkhato rogato gaÓÉato 
sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato yoniso manasi 
kÈtabbÈ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ sÊlavÈ bhikkhu ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhe aniccato -pa- anattato yoniso manasi karonto 
sotÈpattiphalaÑ sacchikareyyÈti. 

 SotÈpannena panÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ katame dhammÈ yoniso 
manasi kÈtabbÈti. SotÈpannenapi kho Èvuso KoÔÔhika bhikkhunÈ ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato -pa- anattato yoniso manasi kÈtabbÈ. 
®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ sotÈpanno bhikkhu ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhe aniccato -pa- anattato yoniso manasi kÈronto 
sakadÈgÈmiphalaÑ sacchikareyyÈti. 

 SakadÈgÈminÈ panÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ katame dhammÈ yoniso 
manasi kÈtabbÈti. SakadÈgÈminÈpi kho Èvuso KoÔÔhika bhikkhunÈ ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato -pa- anattato yoniso manasi kÈtabbÈ. 
®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ sakadÈgÈmÊ bhikkhu ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhe aniccato -pa- anattato yoniso manasi karonto 
anÈgÈmiphalaÑ sacchikareyyÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. MahÈkoÔÔhito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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 AnÈgÈminÈ panÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ katame dhammÈ yoniso 
manasi kÈtabbÈti. AnÈgÈminÈpi kho Èvuso KoÔÔhika bhikkhunÈ ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato -pa- anattato yoniso manasi kÈtabbÈ. 
®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ anÈgÈmÊ bhikkhu ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhe aniccato -pa- anattato yoniso manasi karonto 
arahattaÑ sacchikareyyÈti.  

 ArahatÈ panÈvuso SÈriputta katame dhammÈ yoniso manasi kÈtabbÈti. 
ArahatÈpi kho Èvuso KoÔÔhika ime paÒcupÈdÈnakkhandhe aniccato dukkhato 
rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato 
yoniso manasi kÈtabbÈ. Natthi khvÈvuso arahato uttari karaÓÊyaÑ, katassa 
vÈ paticayo, api ca ime dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya ceva saÑvattanti satisampajaÒÒÈya cÈti.  . 
DasamaÑ. 
 

11. Sutavantasutta 

 123. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 
BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ -pa- etadavoca– 

 SutavatÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ katame dhammÈ yoniso manasi 
kÈtabbÈti. SutavatÈvuso KoÔÔhika bhikkhunÈ paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato 
-pa- anattato yoniso manasi kÈtabbÈ. Katame paÒca, seyyathidaÑ, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. SutavatÈvuso KoÔÔhika 
bhikkhunÈ ime paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato -pa- anattato yoniso manasi 
kÈtabbÈ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ sutavÈ bhikkhu ime 
paÒcupÈdÈnakkhandhe aniccato -pa- anattato yoniso manasi karonto 
sotÈpattiphalaÑ sacchikareyyÈti. 

 SotÈpannena panÈvuso SÈriputta bhikkhunÈ katame dhammÈ yoniso 
manasi kÈtabbÈti. SotÈpannenapi kho Èvuso 
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KoÔÔhika bhikkhunÈ ime paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato -pa- anattato 
yoniso manasi kÈtabbÈ. ®hÈnaÑ kho panetaÑ Èvuso vijjati, yaÑ sotÈpanno 
bhikkhu ime paÒcupÈdÈnakkhandhe aniccato -pa- anattato yoniso manasi 
karonto sakadÈgÈmiphalaÑ -pa- anÈgÈmiphalaÑ -pa- arahattaphalaÑ 
sacchikareyyÈti. 

 ArahatÈ panÈvuso SÈriputta katame dhammÈ yoniso manasi kÈtabbÈti. 
ArahatÈpi khvÈvuso KoÔÔhika ime paÒcupÈdÈnakkhandhÈ aniccato dukkhato 
rogato gaÓÉato sallato aghato ÈbÈdhato parato palokato suÒÒato anattato 
yoniso manasi kÈtabbÈ. Natthi khvÈvuso arahato uttari karaÓÊyaÑ, katassa 
vÈ paticayo, api ca kho ime dhammÈ bhÈvitÈ bahulÊkatÈ 
diÔÔhadhammasukhavihÈrÈya ceva saÑvattanti satisampajaÒÒÈya cÈti.  . 
EkÈdasamaÑ. 
 

12. Kappasutta 

 124. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Kappo yena BhagavÈ 
tenupasa~kami. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Kappo BhagavantaÑ 
etadavoca “kathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato imasmiÑ ca 
saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na hontÊ”ti. 

 YaÑ kiÒci Kappa 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 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 passati. EvaÑ kho 
Kappa jÈnato evaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca 
sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ na hontÊti.  . DvÈdasamaÑ. 

 



 1. KhandhasaÑyutta 139 

13. Dutiyakappasutta 

 125. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Kappo 
BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato 
imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca sabbanimittesu 
aha~karamama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈ samatikkantaÑ 
santaÑ suvimuttan”ti. 

 YaÑ kiÒci Kappa r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ -pa- SabbaÑ r|paÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya disvÈ anupÈdÈvimutto hoti. YÈ kÈci vedanÈ. 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 Kappa jÈnato evaÑ passato imasmiÑ ca saviÒÒÈÓake kÈye bahiddhÈ ca 
sabbanimittesu aha~kÈramama~kÈramÈnÈpagataÑ mÈnasaÑ hoti vidhÈ 
samatikkantaÑ santaÑ suvimuttanti.  . TerasamaÑ. 

Dhammakathikavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  AvijjÈ VijjÈ dve KathikÈ, BandhanÈ ParipucchitÈ duve. 
  SaÑyojanaÑ UpÈdÈnaÑ, SÊlaÑ SutavÈ dve ca KappenÈti. 

_____ 
 

(13) 3. AvijjÈvagga 
 

1. Samudayadhammasutta 

 126. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “avijjÈ avijjÈti bhante vuccati, katamÈ nu kho 
bhante avijjÈ, kittÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊ”ti. 
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 Idha bhikkhu assutavÈ puthujjano samudayadhammaÑ r|paÑ 
“samudayadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vayadhammaÑ 
r|paÑ “vayadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
samudayavayadhammaÑ r|paÑ “samudayavayadhammaÑ r|pan”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, samudayadhammaÑ vedanaÑ “samudayadhammÈ 
vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vayadhammaÑ vedanaÑ “vayadhammÈ 
vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, samudayavayadhammaÑ vedanaÑ 
“samudayavayadhammÈ vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
samudayadhammaÑ saÒÒaÑ -pa- samudayadhamme sa~khÈre 
“samudayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vayadhamme 
sa~khÈre “vayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
samudayavayadhamme sa~khÈre “samudayavayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, samudayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“samudayadhammaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vayadhammaÑ 
viÒÒÈÓaÑ “vayadhammaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
samudayavayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ “samudayavayadhammaÑ viÒÒÈÓan”ti 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhu avijjÈ, ettÈvatÈ ca 
avijjÈgato hotÊti. 

 EvaÑ vutte so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “vijjÈ vijjÈti bhante 
vuccati, katamÈ nu kho bhante vijjÈ, kittÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊ”ti. 

 Idha bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako samudayadhammaÑ r|paÑ 
“samudayadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, vayadhammaÑ r|paÑ 
“vayadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, samudayavayadhammaÑ 
r|paÑ “samudayavayadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
samudayadhammaÑ vedanaÑ “samudayadhammÈ vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, vayadhammaÑ vedanaÑ “vayadhammÈ vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, samudayavayadhammaÑ vedanaÑ “samudayavayadhammÈ 
vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, samudayadhammaÑ saÒÒaÑ. 
Samudayadhamme sa~khÈre “samudayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, vayadhamme sa~khÈre “vayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, samudayavayadhamme sa~khÈre “samudayavayadhammÈ 
sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, samudayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“samudayadhammaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, vayadhammaÑ 
viÒÒÈÓaÑ “vayadhammaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
samudayavayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ “samudayavayadhammaÑ viÒÒÈÓan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccati bhikkhu vijjÈ, ettÈvatÈ ca vijjÈgato 
hotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
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2. Dutiyasamudayadhammasutta 

 127. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 
BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 
MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “avijjÈ avijjÈti Èvuso 
SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso avijjÈ, kittÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso assutavÈ puthujjano samudayadhammaÑ r|paÑ 
“samudayadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vayadhammaÑ 
r|paÑ -pa- “samudayavadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
samudayadhammaÑ vedanaÑ -pa- vayadhammaÑ vedanaÑ -pa- 
“samudayavayadhammÈ vedanÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
samudayadhammaÑ saÒÒaÑ -pa- samudayadhamme sa~khÈre -pa- 
vayadhamme sa~khÈre. Samudayavayadhamme sa~khÈre 
“samudayavayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
samudayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ -pa- samudayavayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ 
“samudayavayadhammaÑ viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AyaÑ 
vuccati Èvuso avijjÈ, ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Tatiyasamudayadhammasutta 

 128. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 
BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 
MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “vijjÈ vijjÈti Èvuso 
SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso vijjÈ, kittÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso sutavÈ ariyasÈvako samudayadhammaÑ r|paÑ 
“samudayadhammaÑ r|pan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, vayadhammaÑ r|paÑ 
-pa- samudayavayadhammaÑ r|paÑ “samudayavayadhammaÑ r|pan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, samudayadhammaÑ vedanaÑ -pa- 
samudayavayadhammÈ vedanÈ. SamudayadhammaÑ saÒÒaÑ -pa- 
samudayadhamme sa~khÈre. Vayadhamme sa~khÈre. 
Samudayavayadhamme sa~khÈre “samudayavayadhammÈ sa~khÈrÈ”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, samudayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ. VayadhammaÑ 
viÒÒÈÓaÑ. SamudayavayadhammaÑ viÒÒÈÓaÑ “samudayavayadhammaÑ 
viÒÒÈÓan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso vijjÈ, ettÈvatÈ ca 
vijjÈgato hotÊti.  . TatiyaÑ. 
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4. AssÈdasutta 

 129. BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye -pa- ekamantaÑ nisinno 
kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “avijjÈ avijjÈti 
Èvuso SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso avijjÈ, kittÈvatÈ ca avijjÈgato 
hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso assutavÈ puthujjano r|passa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vedanÈya -pa- saÒÒÈya. 
Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso avijjÈ, ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. Dutiya-assÈdasutta 

 130. BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. VijjÈ vijjÈti Èvuso 
SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso vijjÈ, kittÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti. 

 IdhÈvuso sutavÈ ariyasÈvako r|passa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, vedanÈya -pa- saÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. 
ViÒÒÈÓassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ 
vuccatÈvuso vijjÈ, ettÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Samudayasutta 

 131. BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye -pa- “avijjÈ avijjÈti 
Èvuso SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso avijjÈ, kittÈvatÈ ca avijjÈgato 
hotÊti. 

 IdhÈvuso assutavÈ puthujjano r|passa samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊ navaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso avijjÈ 
ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Dutiyasamudayasutta 

 132. BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye -pa- ekamantaÑ nisinno 
kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “vijjÈ vijjÈti 
Èvuso SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso vijjÈ, kittÈvatÈ ca vijjÈgato 
hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso sutavÈ ariyasÈvako r|passa samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso vijjÈ, 
ettÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. KoÔÔhikasutta 

 133. BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ 
SÈriputto sÈyanhasamayaÑ -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ etadavoca “avijjÈ avijjÈti Èvuso KoÔÔhika 
vuccati, katamÈ nu kho Èvuso avijjÈ, kittÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso assutavÈ puthujjano r|passa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vedanÈya -pa- saÒÒÈya. 
Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso avijjÈ, ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ etadavoca 
“vijjÈ vijjÈti Èvuso KoÔÔhika vuccati, katamÈ nu kho Èvuso vijjÈ, kittÈvatÈ ca 
vijjÈgato hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso sutavÈ ariyasÈvako r|passa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, vedanÈya -pa- saÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. 
ViÒÒÈÓassa assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ 
vuccatÈvuso vijjÈ, ettÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. DutiyakoÔÔhikasutta 

 134. BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. AvijjÈ avijjÈti Èvuso 
KoÔÔhika vuccati, katamÈ nu kho Èvuso avijjÈ, kittÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti. 

 IdhÈvuso assutavÈ puthujjano r|passa samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso 
avijjÈ, ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ etadavoca 
“vijjÈ vijjÈti Èvuso KoÔÔhika vuccati, katamÈ nu kho Èvuso vijjÈ, kittÈvatÈ ca 
vijjÈgato hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso sutavÈ ariyasÈvako r|passa samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, vedanÈya -pa- 
saÒÒÈya. Sa~khÈrÈnaÑ. ViÒÒÈÓassa samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso vijjÈ. 
ettÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. TatiyakoÔÔhikasutta 

 135. TaÒÒeva nidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto 
ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ etadavoca “avijjÈ avijjÈti Èvuso KoÔÔhika 
vuccati, katamÈ nu kho Èvuso avijjÈ, kittÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊ”ti. 

 IdhÈvuso assutavÈ puthujjano r|paÑ nappajÈnÈti, r|pasamudayaÑ 
nappajÈnÈti, r|panirodhaÑ nappajÈnÈti, r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ 
nappajÈnÈti. VedanaÑ nappajÈnÈti -pa- saÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ 
nappajÈnÈti, viÒÒÈÓasamudayaÑ nappajÈnÈti, viÒÒÈÓanirodhaÑ nappajÈnÈti, 
viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso avijjÈ, 
ettÈvatÈ ca avijjÈgato hotÊti. 
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 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ etadavoca–
“vijjÈ vijjÈ”ti Èvuso KoÔÔhika vuccati, katamÈ nu kho Èvuso vijjÈ, kittÈvatÈ 
ca vijjÈgato hotÊti. IdhÈvuso sutavÈ ariyasÈvako r|paÑ pajÈnÈti, 
r|pasamudayaÑ pajÈnÈti, r|panirodhaÑ pajÈnÈti, r|panirodhagÈminiÑ 
paÔipadaÑ pajÈnÈti. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ pajÈnÈti, 
viÒÒÈÓasamudayaÑ pajÈnÈti, viÒÒÈÓanirodhaÑ pajÈnÈti, 
viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ pajÈnÈti. AyaÑ vuccatÈvuso vijjÈ, 
ettÈvatÈ ca vijjÈgato hotÊti.  . DasamaÑ. 

AvijjÈvaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Samudayadhamme tÊÓi, AssÈdo apare duve. 
   Samudaye ca dve vuttÈ, KoÔÔhike apare tayoti. 

_____ 
 

(14) 4. KukkuÄavagga 
 

1. KukkuÄasutta 

 136. SÈvatthi nidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave kukkuÄaÑ, vedanÈ kukkuÄÈ, 
saÒÒÈ kukkuÄÈ, sa~khÈrÈ kukkuÄÈ, viÒÒÈÓaÑ kukkuÄaÑ, 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 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊ”ti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Aniccasutta 

 137. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chando 
pahÈtabbo. KiÒca bhikkhave aniccaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo 
chando pahÈtabbo. VedanÈ aniccÈ -pa-. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
aniccaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo 
chando pahÈtabboti.  . DutiyaÑ. 
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3. Dutiya-aniccasutta 

 138. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo rÈgo 
pahÈtabbo. KiÒca bhikkhave aniccaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo 
rÈgo pahÈtabbo. VedanÈ aniccÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, tatra 
vo rÈgo pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo rÈgo pahÈtabboti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Tatiya-aniccasutta 

 139. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chandarÈgo 
pahÈtabbo. KiÒca bhikkhave aniccaÑ. r|paÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo 
chandarÈgo pahÈtabbo. VedanÈ aniccÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
aniccaÑ, tatra vo chandarÈgo pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo 
chandarÈgo pahÈtabboti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Dukkhasutta  

 140. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo chando 
pahÈtabbo -pa-. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo chando pahÈtabboti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiyadukkhasutta 

 141. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo rÈgo 
pahÈtabbo -pa-. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo rÈgo pahÈtabboti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Tatiyadukkhasutta 

 142. SÈvatthinidÈnaÑ. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo 
chandarÈgopahÈtabbo -pa-. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo chandarÈgo 
pahÈtabboti.  . SattamaÑ. 
 

8. Anattasutta 

 143. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. 
Ko ca bhikkhave anattÈ. R|paÑ bhikkhave anattÈ, tatra vo chando 
pahÈtabbo. VedanÈ anattÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, tatra vo 
chando pahÈtabbo. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo chando pahÈtabboti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
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9. Dutiya-anattasutta 

 144. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo rÈgo pahÈtabbo. 
Ko ca bhikkhave anattÈ. R|paÑ bhikkhave anattÈ, tatra vo rÈgo pahÈtabbo. 
VedanÈ anattÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, tatra vo rÈgo pahÈtabbo. 
Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo rÈgo pahÈtabboti.  . NavamaÑ. 
 

10. Tatiya-anattasutta 

 145. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo chandarÈgo 
pahÈtabbo. Ko ca bhikkhave anattÈ. R|paÑ bhikkhave anattÈ, tatra vo 
chandarÈgo pahÈtabbo. VedanÈ anattÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ anattÈ, 
tatra vo chandarÈgo pahÈtabbo. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo chandarÈgo 
pahÈtabboti.  . DasamaÑ. 
 

11. NibbidÈbahulasutta 

 146. SÈvatthinidÈnaÑ. SaddhÈpabbajitassa bhikkhave kulaputtassa 
ayamanudhammo hoti. YaÑ r|pe nibbidÈbahulo1 vihareyya. VedanÈya -pa-. 
SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe nibbidÈbahulo vihareyya. Yo r|pe 
nibbidÈbahulo viharanto. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe 
nibbidÈbahulo viharanto r|paÑ parijÈnÈti. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. 
ViÒÒÈÓaÑ parijÈnÈti. So r|paÑ parijÈnaÑ, vedanaÑ parijÈnaÑ, saÒÒaÑ 
parijÈnaÑ, sa~khÈre parijÈnaÑ, viÒÒÈÓaÑ parijÈnaÑ parimuccati r|pamhÈ, 
parimuccati vedanÈya, parimuccati saÒÒÈya, parimuccati sa~khÈrehi, 
parimuccati viÒÒÈÓamhÈ, parimuccati jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, “parimuccati dukkhasmÈ”ti 
vadÈmÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. AniccÈnupassÊsutta 

 147. SÈvatthinidÈnaÑ. SaddhÈpabbajitassa bhikkhave kulaputtassa 
ayamanu dhammo hoti. YaÑ r|pe aniccÈnupassÊ vihareyya. VedanÈya. 
SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe aniccÈnupassÊ vihareyya -pa- “parimuccati 
dukkhasmÈ”ti vadÈmÊti.  . DvÈdasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NibbidÈbahulaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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13. DukkhÈnupassÊsutta 

 148. SÈvatthinidÈnaÑ. SaddhÈpabbajitassa bhikkhave kulaputtassa 
ayamanudhammo hoti. YaÑ r|pe dukkhÈnupassÊ vihareyya. VedanÈya. 
SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe dukkhÈnupassÊ vihareyya -pa- “parimuccati 
dukkhasmÈ”ti vadÈmÊti.  . TerasamaÑ. 
 

14. AnattÈnupassÊsutta 

 149. SÈvatthinidÈnaÑ. SaddhÈpabbajitassa bhikkhave kulaputtassa 
ayamanudhammo hoti. YaÑ r|pe anattÈnupassÊ vihareyya. VedanÈya. 
SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe anattÈnupassÊ vihareyya. AnattÈnupassÊ 
viharanto. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe anattÈnupassÊ viharanto 
r|paÑ parijÈnÈti. VedanaÑ -pa-. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ parijÈnÈti. 
So r|paÑ parijÈnaÑ, vedanaÑ parijÈnaÑ, saÒÒaÑ parijÈnaÑ, sa~khÈre 
parijÈnaÑ, viÒÒÈÓaÑ parijÈnaÑ parimuccati r|pamhÈ, parimuccati 
vedanÈya, parimuccati saÒÒÈya, parimuccati sa~khÈrehi, parimuccati 
viÒÒÈÓamhÈ, parimuccati jÈtiyÈ jÈrÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, “parimuccati dukkhasmÈ”ti vadÈmÊti.  . 
CuddasamaÑ. 

KukkuÄavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KukkuÄÈ tayo Aniccena, Dukkhena apare tayo. 
   Anattena tayo vuttÈ, kulaputtena dve dukÈti. 

_____ 
 

(15) 5. DiÔÔhivagga 
 

1. Ajjhattasutta 

 150. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya 
uppajjati ajjhattaÑ sukhadukkhanti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya uppajjati ajjhattaÑ 
sukhadukkhaÑ. VedanÈya sati -pa-. 
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SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya uppajjati 
ajjhattaÑ sukhadukkhaÑ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ 
vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
api nu taÑ anupÈdÈya uppajjeyya ajjhattaÑ sukhadukkhanti. No hetaÑ 
bhante. VedanÈ -pa-. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ 
anupÈdÈya uppajjeyya ajjhattaÑ sukhadukkhanti. No hetaÑ bhante. EvaÑ 
passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. EtaÑmamasutta 

 151. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassatÊti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ 
upÈdÈya r|paÑ abhinivissa -pa-. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ 
abhinivissa “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati. TaÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante 
-pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupasseyyÈti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. 
SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya “etaÑ mama, esohamasmi, eso 
me attÈ”ti samanupasseyyÈti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. So-attÈsutta 

 152. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi nicco 
dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ 
diÔÔhi uppajjati “so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo”ti. VedanÈya -pa-. SaÒÒÈya. 
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Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ 
diÔÔhi uppajjati “so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo”ti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ 
anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi 
nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. 
SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo”ti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. NocamesiyÈsutta 

 153. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “no cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na 
me bhavissatÊ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho 
bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “no 
cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊ”ti. VedanÈya sati. 
SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “no cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na 
me bhavissatÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈtaÑ sukhaÑ vÈti. 
DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api nu 
taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “no cassaÑ, no ca me siyÈ, 
nÈbhavissa na me bhavissatÊ”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “no 
cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊ”ti. No hetaÑ bhante. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . CatutthaÑ. 
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5. MicchÈdiÔÔhisutta 

 154. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa micchÈdiÔÔhi uppajjatÊti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa 
micchÈdiÔÔhi uppajjati. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. 
ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa micchÈdiÔÔhi 
uppajjati. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ -pa- api nutaÑ anupÈdÈya micchÈdiÔÔhi 
uppajjeyyÈti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ 
vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ 
sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya micchÈdiÔÔhi uppajjeyyÈti. No 
hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. SakkÈyadiÔÔhisutta 

 155. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa sakkÈyadiÔÔhi uppajjatÊti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa 
sakkÈyadiÔÔhi uppajjati. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. 
ViÒÒÈÓe sati. ViÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa sakkÈyadiÔÔhi 
uppajjati. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ -pa- api nu taÑ anupÈdÈya sakkÈyadiÔÔhi 
uppajjeyyÈti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ 
vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ -pa- api nu taÑ 
anupÈdÈya sakkÈyadiÔÔhi uppajjeyyÈti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. AttÈnudiÔÔhisutta 

 156. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa attÈnudiÔÔhi uppajjatÊti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. R|pe kho bhikkhave sati. R|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa 
attÈnudiÔÔhi uppajjati. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe 
sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa attÈnudiÔÔhi 
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uppajjati. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ -pa- api nu taÑ anupÈdÈya attÈnudiÔÔhi 
uppajjeyyÈti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ 
vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ -pa- api nu taÑ 
anupÈdÈya attÈnudiÔÔhi uppajjeyyÈti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Abhinivesasutta 

 157. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa uppajjanti saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈti. BhagavaÑm|lakÈ 
no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ 
abhinivissa uppajjanti saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈ. VedanÈya sati. 
SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ 
abhinivissa uppajjanti saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈ. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ -pa- api nu taÑ anupÈdÈya uppajjeyyuÑ 
saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Dutiya-abhinivesasutta 

 158. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa uppajjanti saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈjjhosÈnÈti1. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ 
upÈdÈya r|paÑ abhinivissa uppajjanti 
saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈjjhosÈnÈ. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. 
Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa 
uppajjanti saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈjjhosÈnÈ. TaÑ kiÑ maÒÒatha 
bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ -pa- api nu taÑ anupÈdÈya uppajjeyyuÑ 
saÑyojanÈbhinivesavinibandhÈjjhosÈnÈti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ 
-pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VinibandhÈ ajjhosÈnÈti (SÊ, Ka) 
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10. Œnandasutta 

 159. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ -pa- bhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Œnanda, 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. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 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 
bhante1. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . DasamaÑ. 

DiÔÔhivaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  AjjhattikaÑ EtaÑmama, So-attÈ NocamesiyÈ. 
  MicchÈsakkÈyattÈnu dve, AbhinivesÈ ŒnandenÈti. 

UparipaÓÓÈsako samatto. 
 

Tassa uparipaÓÓÈsakassa vagguddÈnaÑ 

  Anto DhammakathikÈvijjÈ, KukkuÄaÑ DiÔÔhipaÒcamaÑ. 
  Tatiyo paÓÓÈsako vutto, nipÈtoti pavuccatÊti2. 
 

KhandhasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. No hetaÑ bhante. TasmÈtihÈnanda yaÑ kiÒci r|paÑ atÊtÈnÈgatapaccuppannaÑ 
 -pa- daÔÔhabbaÑ. (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 2. NipÈto tena vuccatÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ)

 



  

2. RÈdhasaÑyutta 
 

1. PaÔÔhamavagga 
 

1. MÈrasutta 

 160. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ RÈdho yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho BhagavantaÑ etadavoca. 

 “MÈro mÈro”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante mÈroti. R|pe 
kho RÈdha sati mÈro vÈ assa mÈretÈ vÈ, yo vÈ pana mÊyati, tasmÈtiha tvaÑ 
RÈdha r|paÑ “mÈro”ti passa, “mÈretÈ”ti passa, “mÊyatÊ”ti passa, “rogo”ti 
passa, “gaÓÉo”ti passa, “sallan”ti passa, “aghan”ti passa, “aghabh|tan”ti 
passa. Ye naÑ evaÑ passanti, te sammÈ passanti. VedanÈya sati -pa-. 
SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati mÈro vÈ assa mÈretÈ vÈ, yo vÈ 
pana mÊyati, tasmÈtiha tvaÑ RÈdha viÒÒÈÓaÑ “mÈro”ti passa, “mÈretÈ”ti 
passa, “mÊyatÊ”ti passa, “rogo”ti passa, “gaÓÉo”ti passa, “sallan”ti passa, 
“aghan”ti passa, “aghabh|tan”ti passa. Ye naÑ evaÑ passanti, te sammÈ 
passantÊti. 

 SammÈdassanaÑ pana bhante kimatthiyanti. SammÈ dassanaÑ kho 
RÈdha nibbidatthaÑ. NibbidÈ pana bhante kimatthiyÈti. NibbidÈ kho RÈdha 
virÈgatthÈ. VirÈgo pana bhante kimatthiyoti. VirÈgo kho RÈdha vimuttattho. 
Vimutti pana bhante kimatthiyÈti. Vimutti kho RÈdha nibbÈnatthÈ. 
NibbÈnaÑ pana bhante kimatthiyanti. AccayÈsi1 RÈdha paÒhaÑ, nÈsakkhi 
paÒhassa pariyantaÑ gahetuÑ, nibbÈnogadhaÑ hi RÈdha brahmacariyaÑ 
vussati nibbÈnaparÈyanaÑ nibbÈnapariyosÈnanti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Sattasutta 

 161. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca “satto satto”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho  
______________________________________________________________ 
 1. AccasarÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ), assa (I), accayÈ (Ka) 
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bhante “satto”ti vuccatÊti. R|pe kho RÈdha yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ 
taÓhÈ, tatra satto tatra visatto, tasmÈ “satto”ti vuccati. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ, tatra satto tatra 
visatto, tasmÈ “satto”ti vuccati. 

 SeyyathÈpi RÈdha kumÈrakÈ vÈ kumÈrikÈyo vÈ paÑsvÈgÈrakehi kÊÄanti. 
YÈvakÊvaÒca tesu paÑsvÈgÈrakesu avigatarÈgÈ honti avigatacchandÈ 
avigatapemÈ avigatapipÈsÈ avigatapariÄÈhÈ avigatataÓhÈ. TÈva tÈni 
paÑsvÈgÈrakÈni allÊyanti keÄÈyanti dhanÈyanti1 mamÈyanti. Yato ca kho 
RÈdha kumÈrakÈ vÈ kumÈrikÈyo vÈ tesu paÑsvÈgÈrakesu vigatarÈgÈ honti 
vigatacchandÈ vigatapemÈ vigatapipÈsÈ vigatapariÄÈhÈ vigatataÓhÈ. Atha kho 
tÈni paÑsvÈgÈrakÈni hatthehi ca pÈdehi ca vikiranti vidhamanti 
viddhaÑsenti vikÊÄaniyaÑ2 karonti. Evameva kho RÈdha tumhepi r|paÑ 
vikiratha vidhamatha viddhaÑsetha vikÊÄaniyaÑ karotha, taÓhÈkkhayÈya 
paÔipajjatha. VedanaÑ vikiratha vidhamatha viddhaÑsetha vikÊÄaniyaÑ 
karotha, taÓhÈkkhayÈya paÔipajjatha. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre vikiratha 
vidhamatha viddhaÑsetha vikÊÄaniyaÑ karotha, taÓhÈkkhayÈya paÔipajjatha. 
ViÒÒÈÓaÑ vikiratha vidhamatha viddhaÑsetha vikÊÄaniyaÑ karotha, 
taÓhÈkkhayÈya paÔipajjatha, taÓhÈkkhayo hi RÈdha nibbÈnanti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Bhavanettisutta 

 162. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca “bhavanettinirodho3 bhavanettinirodho”ti4 bhante 
vuccati, katamÈ nu kho bhante bhavanetti, katamo bhavanettinirodhoti. R|pe 
kho RÈdha yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye upayupÈdÈnÈ cetaso 
adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, ayaÑ vuccati bhavanetti, tesaÑ nirodho5 
bhavanettinirodho. VedanÈya. SaÒÒÈya. 
______________________________________________________________ 
 1. ManÈyanti (SÊ, I, Ka) 2. VikÊÄanikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. Bhavanetti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. BhavanettÊti (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 5. NirodhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)
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Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe yo chando -pa- adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ. AyaÑ 
vuccati bhavanetti, tesaÑ nirodho bhavanettinirodhoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PariÒÒeyyasutta 

 163. SÈvatthinidÈnaÑ. ŒyasmÈ RÈdho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 PariÒÒeyye ca RÈdha dhamme desessÈmi pariÒÒaÒca pariÒÒÈtÈviÑ 
puggalaÒca. TaÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. “EvaÑ 
bhante”ti kho ÈyasmÈ RÈdho Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca–
katame ca RÈdha pariÒÒeyyÈ dhammÈ. R|paÑ kho RÈdha pariÒÒeyyo 
dhammo, vedanÈ pariÒÒeyyo dhammo, saÒÒÈ pariÒÒeyyo dhammo, sa~khÈrÈ 
pariÒÒeyyo dhammo, viÒÒÈÓaÑ pariÒÒeyyo dhammo. Ime vuccanti RÈdha 
pariÒÒeyyÈ dhammÈ. KatamÈ ca RÈdha pariÒÒÈ. Yo kho RÈdha rÈgakkhayo 
dosakkhayo mohakkhayo, ayaÑ vuccati RÈdha pariÒÒÈ. Katamo ca RÈdha 
pariÒÒÈtÈvÊ puggalo. “ArahÈ”tissa vacanÊyaÑ. YvÈyaÑ ÈyasmÈ evaÑnÈmo 
evaÑgotto, ayaÑ vuccati RÈdha pariÒÒÈtÈvÊ puggaloti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SamaÓasutta 

 164. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–paÒcime RÈdha upÈdÈnakkhandhÈ. Katame paÒca, 
r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho saÒÒupÈdÈnakkhandho 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ye hi keci RÈdha 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnanti. Na me te 
RÈdha samaÓÈ vÈ brÈhmaÓa vÈ samaÓesu vÈ samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu 
vÈ brÈhmaÓasammatÈ, na ca pana te Èyasmanto sÈmaÒÒatthaÑ vÈ 
brÈhmaÒÒatthaÑ vÈ diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ 
upasampajja viharanti. Ye ca kho keci RÈdha samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ 
imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnanti, te kho me RÈdha samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ 
vÈ samaÓesu ceva samaÓasammatÈ brÈhmaÓesu ca 

 



 2. RÈdhasaÑyutta 157
  

brÈhmaÓasammatÈ, te ca panÈyasmanto sÈmaÒÒatthaÒca brahmaÒÒatthaÒca 
diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyasamaÓasutta 

 165. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–paÒcime RÈdha upÈdÈnakkhandhÈ. Katame paÒca, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Ye hi keci RÈdha 
samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnanti -pa- sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja 
viharantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SotÈpannasutta 

 166. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–paÒcime RÈdha upÈdÈnakkhandhÈ. Katame paÒca, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Yato kho RÈdha 
ariyasÈvako imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
ayaÑ vuccati RÈdha ariyasÈvako sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyanoti.  . SattamaÑ. 
 

8. Arahantasutta 

 167. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–paÒcime RÈdha upÈdÈnakkhandhÈ. Katame paÒca, 
r|pupÈdÈnakkhandho -pa- viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. Yato kho RÈdha 
bhikkhu imesaÑ paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ 
anupÈdÈvimutto hoti, ayaÑ vuccati bhikkhu arahaÑ khÊÓÈsavo vusitavÈ 
katakaraÓÊyo ohitabhÈro anuppattasadattho parikkhÊÓabhavasaÑyojano 
sammadaÒÒÈvimuttoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. ChandarÈgasutta 

 168. SÈvatthidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–r|pe kho RÈdha yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ, 
taÑ pajahatha, evaÑ taÑ r|paÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ 
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. VedanÈya 
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yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ, taÑ pajahatha, evaÑ sÈ vedanÈ pahÊnÈ 
bhavissati ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ 
taÓhÈ, taÑ pajahatha, evaÑ te sa~khÈrÈ pahÊnÈ bhavissanti ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. ViÒÒÈÓe yo chando 
yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ, taÑ pajahatha, evaÑ taÑ viÒÒÈÓaÑ pahÊnaÑ 
bhavissati -pa- anuppÈdadhammanti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyachandarÈgasutta 

 169. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–r|pe kho RÈdha yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ 
ye upayupÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te pajahatha, evaÑ taÑ 
r|paÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ 
anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ. VedanÈya yo chando yo rÈgo 
yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye upayupÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te 
pajahatha. EvaÑ sÈ vedanÈ pahÊnÈ bhavissati, ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu yo chando 
yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye upayupÈdÈnÈ cetaso 
adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te pajahatha, evaÑ te sa~khÈrÈ pahÊnÈ 
bhavissanti ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ. ViÒÒÈÓe yo chando yo rÈgo yÈ nandÊ yÈ taÓhÈ ye 
upayupÈdÈnÈ cetaso adhiÔÔhÈnÈbhinivesÈnusayÈ, te pajahatha, evaÑ taÑ 
viÒÒÈÓaÑ pahÊnaÑ bhavissati ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ 
anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammanti.  . DasamaÑ. 

RÈdhasaÑyuttassa paÔhamo vaggo.  
 

TassuddÈnaÑ 

   MÈro Satto Bhavanetti, PariÒÒeyyÈ SamaÓÈ duve.  
   SotÈpanno ArahÈ ca, ChandarÈgÈpare duveti. 
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2. Dutiyavagga 
 

1. MÈrasutta 

 170. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“mÈro mÈro”ti bhante vuccati, katamo nu kho 
bhante mÈroti. R|paÑ kho RÈdha mÈro vedanÈ mÈro saÒÒÈ mÈro sa~khÈrÈ 
mÈro viÒÒÈÓaÑ mÈro, evaÑ passaÑ RÈdha 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 
brÈhmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. MÈradhammasutta 

 171. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“mÈradhammo mÈradhammo”ti bhante vuccati, 
katamo nu kho bhante mÈradhammoti. R|paÑ kho RÈdha mÈradhammo, 
vedanÈ mÈradhammo, saÒÒÈ mÈradhammo, sa~khÈrÈ mÈradhammo, 
viÒÒÈÓaÑ mÈradhammo. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  
. DutiyaÑ. 
 

3. Aniccasutta 

 172. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“aniccaÑ aniccan”ti bhante vuccati, katamaÑ nu 
kho bhante aniccanti. R|paÑ kho RÈdha aniccaÑ, vedanÈ aniccÈ, saÒÒÈ 
aniccÈ, sa~khÈrÈ aniccÈ, viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Aniccadhammasutta 

 173. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“aniccadhammo aniccadhammo”ti bhante vuccati, 
katamo nu kho bhante aniccadhammoti. R|paÑ kho RÈdha aniccadhammo, 
vedanÈ aniccadhammo, saÒÒÈ aniccadhammo, sa~khÈrÈ aniccadhammo, 
viÒÒÈÓaÑ aniccadhammo. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  
. CatutthaÑ. 
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5. Dukkhasutta 

 174. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“dukkhaÑ dukkhan”ti bhante vuccati, katamaÑ 
nu kho bhante dukkhanti. R|paÑ kho RÈdha dukkhaÑ, vedanÈ dukkhÈ, 
saÒÒÈ dukkhÈ, sa~khÈrÈ dukkhÈ, viÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dukkhadhammasutta 

 175. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“dukkhadhammo dukkhadhammo”ti bhante 
vuccati, katamo nu kho bhante dukkhadhammoti. R|paÑ kho RÈdha 
dukkhadhammo, vedanÈ dukkhadhammo, saÒÒÈ dukkhadhammo, sa~khÈrÈ 
dukkhadhammo, viÒÒÈÓaÑ dukkhadhammo. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Anattasutta 

 176. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“anattÈ anattÈ”ti bhante vuccati, katamo nu kho 
bhante anattÈti. R|paÑ kho RÈdha anattÈ, vedanÈ anattÈ, saÒÒÈ anattÈ, 
sa~khÈrÈ anattÈ, viÒÒÈÓaÑ anattÈ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Anattadhammasutta 

 177. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“anattadhammo anattadhammo”ti bhante vuccati, 
katamo nu kho bhante anattadhammoti. R|paÑ kho RÈdha anattadhammo, 
vedanÈ anattadhammo, saÒÒÈ anattadhammo, sa~khÈrÈ anattadhammo, 
viÒÒÈÓaÑ anattadhammo. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  
. AÔÔhamaÑ. 
 

9. Khayadhammasutta 

 178. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“khayadhammo khayadhammo”ti bhante vuccati, 
katamo nu kho bhante khayadhammoti. R|paÑ kho RÈdha khayadhammo, 
vedanÈ khayadhammo, 
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saÒÒÈ khayadhammo, sa~khÈrÈ khayadhammo, viÒÒÈÓaÑ khayadhammo. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Vayadhammasutta 

 179. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“vayadhammo vayadhammo”ti bhante vuccati, 
katamo nu kho bhante vayadhammoti. R|paÑ kho RÈdha vayadhammo, 
vedanÈ vayadhammo, saÒÒÈ vayadhammo, sa~khÈrÈ vayadhammo, 
viÒÒÈÓaÑ vayadhammo. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . 
DasamaÑ. 
 

11. Samudayadhammasutta 

 180. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“samudayadhammo samudayadhammo”ti bhante 
vuccati, katamo nu kho bhante samudayadhammoti. R|paÑ kho RÈdha 
samudayadhammo, vedanÈ samudayadhammo, saÒÒÈ samudayadhammo, 
sa~khÈrÈ samudayadhammo, viÒÒÈÓaÑ samudayadhammo. EvaÑ passaÑ 
-pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. Nirodhadhammasutta 

 181. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“nirodhadhammo nirodhadhammo”ti bhante 
vuccati, katamo nu kho bhante nirodhadhammoti. R|paÑ kho RÈdha 
nirodhadhammo, vedanÈ nirodhadhammo, saÒÒÈ nirodhadhammo, sa~khÈrÈ 
nirodhadhammo, viÒÒÈÓaÑ nirodhadhammo. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . DvÈdasamaÑ. 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MÈro ca MÈradhammo ca, Aniccena apare duve. 
   Dukkhena ca duve vuttÈ, Anattena1 tatheva ca. 
   KhayavayasamudayaÑ, Nirodhadhammena dvÈdasÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Anattehi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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3. ŒyÈcanavagga 
 

1-11. MÈrÈdisutta-ekÈdasaka 

 182. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ RÈdho 
BhagavantaÑ etadavoca–“sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena 
dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho 
appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 

 Yo kho RÈdha mÈro, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo pahÈtabbo, 
chandarÈgo pahÈtabbo1. Ko ca RÈdha mÈro. R|paÑ kho RÈdha mÈro, tatra 
te chando pahÈtabbo, rÈgo pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo1. VedanÈ 
mÈro, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. SaÒÒÈ mÈro, tatra te chando 
pahÈtabbo -pa-. Sa~khÈrÈ mÈro, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. ViÒÒÈÓaÑ 
mÈro, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. Yo kho RÈdha mÈro, tatra te chando 
pahÈtabbo, rÈgo pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabboti. 
 
 183. Yo kho RÈdha mÈradhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo -pa-. 
 
 184. YaÑ kho RÈdha aniccaÑ -pa-. 
 
 185. Yo kho RÈdha aniccadhammo -pa-. 
 
 186. YaÑ kho RÈdha dukkhaÑ -pa-. 
 
 187. Yo kho RÈdha dukkhadhammo -pa-. 
 
 188. Yo kho RÈdha anattÈ -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. SÊhaÄa-potthake pana “tatra te chando pahÈtabboti ekaÑ suttaÑ, tatra te rÈgo 

pahÈtabboti ekaÑ suttaÑ, tatra te chandarÈgo pahÈtabboti ekaÑ suttan”ti evaÑ 
visuÑ visuÑ tÊÓi suttÈni vibhajitvÈ dassitÈni. Evamuparisuttesupi. 
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 189. Yo kho RÈdha anattadhammo -pa-. 
 
 190. Yo kho RÈdha khayadhammo -pa-.  
 
 191. Yo kho RÈdha vayadhammo -pa-. 
 
 192. Yo kho RÈdha samudayadhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo -pa-. 
 

12. Nirodhadhammasutta 

 193. SÈvatthinidÈnaÑ. ŒyasmÈ RÈdho BhagavantaÑ etadavoca–“sÈdhu 
me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 

 Yo kho RÈdha nirodhadhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo. Ko ca RÈdha nirodhadhammo. R|paÑ 
kho RÈdha nirodhadhammo, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. VedanÈ 
nirodhadhammo, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. SaÒÒÈ nirodhadhammo, 
tatra te chando pahÈtabbo -pa-. Sa~khÈrÈ nirodhadhammo, tatra te chando 
pahÈtabbo -pa-. ViÒÒÈÓaÑ nirodhadhammo, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. 
Yo kho RÈdha nirodhadhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo pahÈtabbo, 
chandarÈgo pahÈtabboti1. 

ŒyÈcanavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MÈroca MÈradhammo ca, Aniccena apare duve. 
   Dukkhena ca duve vuttÈ, Anattena tatheva ca. 
   KhayavayasamudayaÑ, Nirodhadhammena dvÈdasÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÊhaÄa-potthake pana imasmiÑ vagge chattiÑsa suttÈni vibhattÈni ekekaÑ suttaÑ tÊÓi 

tÊÓi katvÈ, evaÑ catutthavaggepi. 
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4. Upanisinnavagga 
 

1-11. MÈrÈdisutta-ekÈdasaka 

 194. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–yo kho RÈdha mÈro, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo. Ko ca RÈdha mÈro. R|paÑ kho RÈdha 
mÈro, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. ViÒÒÈÓaÑ mÈro, tatra te chando 
pahÈtabbo -pa-. Yo kho RÈdha mÈro, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabboti.  
 
 195. Yo kho RÈdha mÈradhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo -pa-. 
 
 196. YaÑ kho RÈdha aniccaÑ -pa-.  
 
 197. Yo kho RÈdha aniccadhammo -pa-. 
 
 198. YaÑ kho RÈdha dukkhaÑ -pa-.  
 
 199. Yo kho RÈdha dukkhadhammo -pa-. 
 
 200. Yo kho RÈdha anattÈ -pa-. 
 
 201. Yo kho RÈdha anattadhammo -pa-. 
 
 202. Yo kho RÈdha khayadhammo -pa-. 
 
 203. Yo kho RÈdha vayadhammo -pa-. 
 
 204. Yo kho RÈdha samudayadhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo -pa-. 
 

12. Nirodhadhammasutta 

 205. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ RÈdhaÑ 
BhagavÈ etadavoca–yo kho RÈdha nirodhadhammo, tatra te chando 
pahÈtabbo, rÈgo pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo. Ko ca RÈdha 
nirodhadhammo. 
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R|paÑ kho RÈdha nirodhadhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo 
pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabbo. VedanÈ -pa-. SaÒÒÈ -pa-. Sa~khÈrÈ -pa-. 
ViÒÒÈÓaÑ nirodhadhammo, tatra te chando pahÈtabbo, rÈgo pahÈtabbo, 
chandarÈgo pahÈtabbo. Yo kho RÈdha nirodhadhammo, tatra te chando 
pahÈtabbo, rÈgo pahÈtabbo, chandarÈgo pahÈtabboti. 

Upanisinnavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MÈro ca MÈradhammo ca, Aniccena apare duve. 
   Dukkhena ca duve vuttÈ, Anattena tatheva ca. 
   KhayavayasamudayaÑ, Nirodhadhammena dvÈdasÈti. 

 
 

RÈdhasaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



  

3. DiÔÔhisaÑyutta 
 

1. SotÈpattivagga 
 

1. VÈtasutta 

 206. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane. BhagavÈ 
etadavoca–kismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ abhinivissa 
evaÑ diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na gabbhiniyo 
vijÈyanti, na candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. 

 BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ BhagavaÑnettikÈ 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ, sÈdhu vata bhante BhagavantaÒÒeva 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– 

 R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na gabbhiniyo vijÈyanti, na 
candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. VedanÈya sati -pa-. 
SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na 
gabbhiniyo vijÈyanti, na candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, 
esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ 
vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo 
sandanti, na gabbhiniyo vijÈyanti, na candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ 
esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 VedanÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ 
vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo 
sandanti, na gabbhiniyo vijÈyanti, na candimas|riyÈ  
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udenti vÈ apentivÈ, esikaÔÔhÈyiÔÔhÈtÈ”ti. No hetaÑ bhante. YampidaÑ1 diÔÔhi 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ 
taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “na 
vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na gabbhiniyo vijÈyanti, na candimas|riyÈ 
udenti vÈ apenti vÈ, esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca2 ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti, dukkhasamudayepissa ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhanirodhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti, dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambhodhiparÈyanoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. EtaÑmamasutta 

 207. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ 
upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “etaÑ mama, esohamasmi, 
eso me attÈ”ti. VedanÈya sati -pa-. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe 
sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “etaÑ 
mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa-. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. Api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi 
uppajjeyya “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. 
YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ 
manasÈ. Tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “etaÑ 
mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. 
______________________________________________________________ 
 1. YamidaÑ (AÒÒattha) 2. Imesu chasu (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evamuparipi.
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 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. So-attÈsutta 

 208. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi nicco 
dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. 

 R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo”ti. VedanÈya sati -pa-. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. 
ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati 
“so attÈ so loko so pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato 
avipariÓÈmadhammo”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “so attÈ 
-pa- avipariÓÈmadhammo”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. 
ViÒÒaÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ 
anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “so attÈ -pa- avipariÓÈmadhammo”ti. No 
hetaÑ bhante. YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ 
pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “so attÈ so loko so 
pecca bhavissÈmi nicco dhuvo sassato avipariÓÈmadhammo”ti. No hetaÑ 
bhante.  

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . TatiyaÑ. 
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4. NocamesiyÈsutta 

 209. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “no cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na 
me bhavissatÊ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-.  

 R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “no cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊ”ti. 
VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ 
upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “no cassaÑ, no ca me 
siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “no 
cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊ”ti. No hetaÑ bhante. 
VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “no cassaÑ, no ca 
me siyÈ, nÈbhavissa, na me bhavissatÊ”ti. No hetaÑ bhante. YampidaÑ 
diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, 
tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti, aniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya 
evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “no cassaÑ, no ca me siyÈ, nÈbhavissa, na me 
bhavissatÊ”ti. No hetaÑ bhante. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hotin -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Natthidinnasutta 

 210. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi 
hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ1 kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ 
loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi  
______________________________________________________________ 
 1. SukkaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, I) 
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loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ1 sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ 
paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedenti. CÈtumahÈbh|tiko2 
ayaÑ puriso yadÈ kÈlaÑ karoti, pathavÊ pathavÊkÈyaÑ anupeti 
anupagacchati, Èpo ÈpokÈyaÑ anupeti anupagacchati, tejo tejokÈyaÑ anupeti 
anupagacchati, vÈyo vÈyokÈyaÑ anupeti anupagacchati, ÈkÈsaÑ indriyÈni 
sa~kamanti, ÈsandipaÒcamÈ purisÈ mataÑ ÈdÈya gacchanti yÈva ÈÄÈhanÈ 
padÈni paÒÒÈyanti, kÈpotakÈni aÔÔhÊni bhavanti, bhassantÈ Èhutiyo, 
dattupaÒÒattaÑ yadidaÑ dÈnaÑ3, tesaÑ tucchaÑ musÈ vilÈpo, ye keci 
atthikavÈdaÑ vadanti, bÈle ca paÓÉite ca kÈyassa bhedÈ ucchijjanti 
vinassanti, na honti paraÑ maraÓÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ 
-pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ 
diÔÔhi uppajjati “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- kÈyassa bhedÈ ucchijjanti 
vinassanti, na honti paraÑ maraÓÈ”ti. VedanÈya sati -pa-. SaÒÒÈya sati. 
Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa 
evaÑ diÔÔhi uppajjati “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- kÈyassa bhedÈ 
ucchijjanti vinassanti, na honti paraÑ maraÓÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “natthi 
dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- kÈyassa bhedÈ ucchijjanti vinassanti, na honti 
paraÑ maraÓÈ”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- kÈyassa bhedÈ 
ucchijjanti vinassanti, na honti paraÑ maraÓÈ”ti. No hetaÑ bhante. 
YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ 
manasÈ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ 
anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ -pa- ye 
keci atthikavÈdaÑ vadanti, bÈle ca paÓÉite ca kÈyassa bhedÈ ucchijjanti 
vinassanti, na honti paraÑ maraÓÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SamaggatÈ (Ka) 2. CÈtummahÈbh|tiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. DattupaÒÒattamidaÑ dÈnaÑ nÈma (sabbattha) 
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paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Karotosutta 

 211. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, 
pacato pÈcÈpayato, socato socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato 
phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chandato, 
nillopaÑ harato, ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ 
gacchato, musÈ bhaÓato, karoto na karÊyati pÈpaÑ, khurapariyantena cepi 
cakkena yo imissÈ pathaviyÈ pÈÓe ekamaÑsakhalaÑ ekamaÑsapuÒjaÑ 
kareyya, natthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya, hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto 
pÈcento, natthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya, dadanto dÈpento, yajanto yajÈpento, natthi 
tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena 
saccavajjena natthi puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamoti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “karoto kÈrayato -pa- natthi puÒÒaÑ natthi 
puÒÒassa Ègamo”ti. VedanÈya sati -pa-. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. 
ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati 
“karoto kÈrayato -pa- natthi puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “karoto 
-pa- natthi puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. 
SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- 
api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “karoto kÈrayato -pa- natthi 
puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. No hetaÑ bhante. YampidaÑ diÔÔhaÑ 
sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “karoto 
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kÈrayato -pa- natthi puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. No hetaÑ bhante.  

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Hetusutta 

 212. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “natthi hetu natthi paccayo sattÈnaÑ 
saÑkilesÈya, ahet| appaccayÈ sattÈ saÑkilissanti. Natthi hetu natthi paccayo 
sattÈnaÑ visuddhiyÈ, ahet| appaccayÈ sattÈ visujjhanti. Natthi balaÑ, natthi 
vÊriyaÑ, natthi purisathÈmo, natthi purisaparakkamo, sabbe sattÈ sabbe pÈÓÈ 
sabbe bh|tÈ sabbe jÊvÈ avasÈ abalÈ avÊriyÈ niyati sa~gati bhÈva pariÓatÈ 
chasvevÈbhijÈtÊsu sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “natthi hetu, natthi paccayo -pa- 
sukhadukkhaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti. VedanÈya sati -pa-. SaÒÒÈya sati. 
Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa 
evaÑ diÔÔhi uppajjati “natthi hetu, natthi paccayo -pa- sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ. Api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “natthi hetu, natthi paccayo -pa- sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “natthi hetu natthi paccayo -pa- sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti. No hetaÑ bhante. YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ 
viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi 
uppajjeyya “natthi hetu natthi paccayo -pa- sukhadukkhaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti. No hetaÑ bhante. 
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 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . SattamaÑ. 
 

8. MahÈdiÔÔhisutta 

 213. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “sattime kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ animmitÈ 
animmÈtÈ vaÒjhÈ k|ÔaÔÔhÈ esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ, te na iÒjanti, na vipariÓamanti1, 
na aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti, nÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya vÈ dukkhÈya vÈ 
sukhadukkhÈya vÈ. Katame satta. PathavÊkÈyo ÈpokÈyo tejokÈyo vÈyokÈyo 
sukhe dukkhe jÊve sattame. Ime satta2 kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ animmitÈ 
animmÈtÈ vaÒjhÈ k|ÔaÔÔhÈ esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ, te na iÒjanti, na vipariÓamanti, 
na aÒÒamaÒÒaÑ byÈbÈdhenti, nÈlaÑ aÒÒamaÒÒassa sukhÈya vÈ dukkhÈya vÈ 
sukhadukkhÈya vÈ. Yopi tiÓhena satthena sÊsaÑ chindati, na sopi kiÒci3 
jÊvitÈ voropeti, sattannaÑtveva kÈyÈnamantarena satthaÑ 
vivaramanupavisati4. Cuddasa kho panimÈni yonipamukhasatasahassÈni, 
saÔÔhi ca satÈni cha ca satÈni paÒca ca kammuno satÈni paÒca ca kammÈni 
tÊÓi ca kammÈni kamme ca aÉÉhakamme ca dvaÔÔhipaÔipadÈ 
dvaÔÔhantarakappÈ chaÄÈbhijÈtiyo aÔÔha purisabh|miyo ek|napaÒÒÈsa 
ÈjÊvakasate ek|napaÒÒÈsa paribbÈjakasate ek|napaÒÒÈsa nÈgavÈsasate vÊse 
indriyasate tiÑse nirayasate chattiÑsarajodhÈtuyo satta saÒÒÊgabbhÈ satta 
asaÒÒÊgabbhÈ satta NigaÓÔhigabbhÈ satta devÈ satta mÈnusÈ satta pesÈcÈ 
satta sarÈ satta pavuÔÈ5 satta papÈtÈ satta ca papÈtasatÈni satta supinÈ satta 
supinasatÈni cullÈsÊti mahÈkappino6 satasahassÈni. YÈni bÈle ca paÓÉite ca 
______________________________________________________________ 
 1. Na vipariÓÈmenti (I, Ka) 2. JÊve. Sattime (bah|su) 
 3. Na koci kaÒci (SÊ, SyÈ, KaÑ), na koci taÑ (I, Ka) 
 4. Vivaramanupatati (katthaci) dÊghamajjhimesupi. 
 5. SapuÔÈ (Ka), pavudhÈ (I) 6. MahÈkappuno (SÊ, I) 
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sandhÈvitvÈ saÑsaritvÈ dukkhassantaÑ karissanti. Tattha natthi “iminÈhaÑ 
sÊlena vÈ vatena vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ aparipakkaÑ vÈ kammaÑ 
paripÈcessÈmi, paripakkaÑ vÈ kammaÑ phussa phussa byantÊkarissÈmÊ”ti, 
hevaÑ natthi. DoÓamite sukhadukkhe, pariyantakate saÑsÈre, natthi 
hÈyanavaÉÉhane, natthi ukkaÑsÈvakaÑse. SeyyathÈpi nÈma suttaguÄe khitte 
nibbeÔhiyamÈnameva paleti, evameva bÈle ca paÓÉite ca nibbeÔhiyamÈnÈ 
sukhadukkhaÑ palentÊ”ti. 

 BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati 
r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “sattime kÈyÈ akaÔÈ 
akaÔavidhÈ -pa- sukhadukkhaÑ palentÊ”ti. VedanÈya sati -pa-. SaÒÒÈya sati. 
Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa 
evaÑ diÔÔhi uppajjati “sattime kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ -pa- sukhadukkhaÑ 
palentÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- yaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api 
nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “sattime kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ 
-pa- sukhadukkhaÑ palentÊ”ti. No hetaÑ bhante. YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi 
uppajjeyya “sattime kÈyÈ akaÔÈ akaÔavidhÈ -pa- nibbeÔhiyamÈnÈ 
sukhadukkhaÑ palentÊ”ti. No hetaÑ bhante. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti -pa- dkkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. SassatadiÔÔhisutta 

 214. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “sassato loko”ti. BhagavaÑm|lakÈno 
bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “sassato loko”ti. VedanÈya sati -pa-. 
Sa~khÈresu sati. 
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ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati 
“sassato loko”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “sassato loko”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. 
Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu 
taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “sassato loko”ti. No hetaÑ bhante. 
YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ 
manasÈ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya 
“sassato loko”ti. No hetaÑ bhante. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . NavamaÑ. 
 

10. AsassatadiÔÔhisutta 

 215. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “asassato loko”ti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati -pa-. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi 
uppajjeyya “asassato loko”ti. No hetaÑ bhante. YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ 
mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi 
uppajjeyya “asassato loko”ti. No hetaÑ bhante. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hot -pa- dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . DasamaÑ. 
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11. AntavÈsutta 

 216. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “antavÈ loko”ti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ -pa- niyato sambodhiparÈyanoti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. AnantavÈsutta 

 217. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “anantavÈ loko”ti. BhagavaÑm|lakÈ no 
bhante dhammÈ -pa- niyato sambodhiparÈyanoti.  . DvÈdasamaÑ.  
 

13. TaÑjÊvaÑtaÑsarÊraÑsutta 

 218. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa- niyato sambodhiparÈyanoti.  . 
TerasamaÑ. 
 

14. AÒÒaÑjÊvaÑ-aÒÒaÑsarÊraÑsutta 

 219. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa- niyato sambodhiparÈyanoti.  . 
CuddasamaÑ. 
 

15. HotitathÈgatosutta 

 220. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa- niyato sambodhiparÈyanoti.  . 
PannarasamaÑ. 
 

16. NahotitathÈgatosutta 

 221. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa- niyato sambodhiparÈyanoti.  . 
SoÄasamaÑ. 
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17. HoticanacahotitathÈgatosutta  

 222. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa- niyato 
sambodhiparÈyanoti.  . SattarasamaÑ. 
 

18. NevahotinanahotitathÈgatosutta 

 223. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave 
sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “neva hoti na na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti -pa-. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. YampidaÑ diÔÔhaÑ sutaÑ mutaÑ viÒÒÈtaÑ pattaÑ 
pariyesitaÑ anuvicaritaÑ manasÈ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya 
evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “neva hoti na na hoti thathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 
No hetaÑ bhante. 

 Yato kho bhikkhave ariyasÈvakassa imesu ca ÔhÈnesu ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti, dukkhasamudayepissa ka~khÈ pahÊnÈ 
hoti, dukkhanirodhepissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti, dukkhanirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈyapissa ka~khÈ pahÊnÈ hoti. AyaÑ vuccati bhikkhave ariyasÈvako 
sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato sambodhiparÈyanoti.  . AÔÔhÈrasamaÑ. 
 

SotÈpattivaggo. 
 

AÔÔhÈrasaveyyÈkaraÓaÑ niÔÔhitaÑ. 
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TassuddÈnaÑ 

   VÈtaÑ EtaÑ mama, So attÈ No ca me siyÈ. 
   Natthi Karoto Hetu ca, MahÈdiÔÔhena aÔÔhamaÑ. 

   Sassato loko ca, Asassato ca AntavÈ ca. 
   AnantavÈ ca TaÑ jÊvaÑ taÑ sarÊranti, 
   AÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊranti ca. 

   Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti,  
   Na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti,  
   Neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti. 

_____ 
 

2. Dutiyagamanavagga 
 

1. VÈtasutta 

 224. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na 
gabbhiniyo vijÈyanti, na candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, 
esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ. R|pe kho 
bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “na 
vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. VedanÈya sati -pa-. SaÒÒÈya sati -pa-. 
Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa 
evaÑ diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. No hetaÑ bhante. 
Iti kho bhikkhave dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ abhinivissa evaÑ 
diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. VedanÈ. SaÒÒÈ. 
Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “na 
vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. No hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave 
dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjeyya 
“na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na gabbhiniyo vijÈyanti, na 
candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti.  . PaÔhamaÑ. 
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 225-240. (Purimavagge viya aÔÔhÈrasa veyyÈkaraÓÈni vitthÈretabbÈnÊti.) 
. SattarasamaÑ. 
 

18. Nevahotinanahotisutta 

 241. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave 
sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “neva hoti na na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu 
sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti.  . AÔÔhÈrasamaÑ. 
 

19. R|pÊ-attÈsutta 

 242. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ 
upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati 
viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “r|pÊ attÈ 
hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. 

 



180 KhandhavaggasaÑyuttapÈÄi 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi 
uppajjeyya “r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. No hetaÑ bhante. Iti kho 
bhikkhave dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. VedanÈ -pa-. No hetaÑ 
bhante. Iti kho bhikkhave dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “r|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti.  . 
Ek|navÊsatimaÑ. 
 

20. Ar|pÊ-attÈsutta 

 243. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “ar|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. 
(PeyyÈlo.). VÊsatimaÑ. 
 

21. R|pÊca-ar|pÊca-attÈsutta 

 244. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pÊ ca ar|pÊ ca attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti.  
. EkavÊsatimaÑ. 
 

22. Nevar|pÊnÈr|pÊ-attÈsutta 

 245. Neva r|pÊ nÈr|pÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti.  . BÈvÊsatimaÑ. 
 

23. EkantasukhÊsutta 

 246. EkantasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti.  . TevÊsatimaÑ. 
 

24. EkantadukkhÊsutta 

 247. EkantadukkhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti.  . CatuvÊsatimaÑ. 
 

25. SukhadukkhÊsutta 

 248. SukhadukkhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti.  . PaÒcavÊsatimaÑ. 

 



 3. DiÔÔhisaÑyutta 181
  

26. AdukkhamasukhÊsutta 

 249. AdukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈti. 
BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ 
upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti 
arogo paraÑ maraÓÈ”ti. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. 
ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati 
“adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave dukkhe sati dukkhaÑ upÈdÈya dukkhaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti.  . ChabbÊsatimaÑ. 

DutiyapeyyÈlo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   VÈtaÑ EtaÑ mama, So attÈ No ca me siyÈ. 
   Natthi Karoto Hetu ca, MahÈdiÔÔhena aÔÔhamaÑ. 

   Sassato Asassato ceva, AntÈnantavÈ ca vuccati. 
   TaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ jÊvaÒca, tathÈgatena cattÈro. 

   R|pÊ attÈ hoti Ar|pÊ ca attÈ hoti, 
   R|pÊ ca ar|pÊ ca attÈ hoti. 
   Neva r|pÊ nÈr|pÊ attÈ hoti, EkantasukhÊ attÈ hoti. 

   EkantadukkhÊ attÈ hoti, SukhadukkhÊ attÈ hoti. 
   AdukkhamasukhÊ attÈ hoti, arogo paraÑ maraÓÈti. 
   Ime chabbÊsati suttÈ, dutiyavÈrena desitÈ. 
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3. Tatiyagamanavagga 
 

1. NavÈtasutta 

 250. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na 
gabbhiniyo vijÈyanti, na candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, 
esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. 

 R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti -pa-. VedanÈya sati. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. 
ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati 
“na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. No hetaÑ bhante. 
Iti kho bhikkhave yadaniccaÑ, taÑ dukkhaÑ, tasmiÑ sati tadupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na gabbhiniyo vijÈyanti, 
na candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. VedanÈ. SaÒÒÈ. 
Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa- 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjeyya “na 
vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. No hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave 
yadaniccaÑ, taÑ dukkhaÑ, tasmiÑ sati tadupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjati 
“na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti.  . PaÔhamaÑ. 
 
 251-274. (Dutiyavagge viya catuvÊsati suttÈni p|retabbÈni.). 
PaÒcavÊsatimaÑ. 
 

26. AdukkhamasukhÊsutta 

 275. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. 

 R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. VedanÈya 
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sati -pa-. SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya 
viÒÒÈÓaÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo 
paraÑ maraÓÈ”ti.  

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, r|paÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave yadaniccaÑ, taÑ dukkhaÑ, tasmiÑ sati 
tadupÈdÈya evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante -pa- vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya evaÑ 
diÔÔhi uppajjeyya “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. No 
hetaÑ bhante. Iti kho bhikkhave yadaniccaÑ, taÑ dukkhaÑ, tasmiÑ sati 
tadupÈdÈya evaÑ uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti.  . ChabbÊsatimaÑ. 

TatiyapeyyÈlo. 
_____ 

 
4. Catutthagamanavagga 

 
1. NavÈtasutta 

 276. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti, na najjo sandanti, na 
gabbhiniyo vijÈyanti, na candimas|riyÈ udenti vÈ apenti vÈ, 
esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ-pa-. 

 R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. VedanÈya sati -pa-. 
SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “na vÈtÈ vÈyanti -pa- esikaÔÔhÈyiÔÔhitÈ”ti. 
TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 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,  
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eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. VedanÈ. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ 
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. 

 TasmÈtiha bhikkhave 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. 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 daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 
 277-300. (Dutiyavagge viya catuvÊsati suttÈni p|retabbÈni.). 
PaÒcavÊsatimaÑ. 
 

26. AdukkhamasukhÊsutta 

 301. SÈvatthinidÈnaÑ. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. 

 R|pe kho bhikkhave sati r|paÑ upÈdÈya r|paÑ abhinivissa evaÑ diÔÔhi 
uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ maraÓÈ”ti. VedanÈya sati. 
SaÒÒÈya sati. Sa~khÈresu sati. ViÒÒÈÓe sati viÒÒÈÓaÑ upÈdÈya viÒÒÈÓaÑ 
abhinivissa evaÑ diÔÔhi uppajjati “adukkhamasukhÊ attÈ hoti arogo paraÑ 
maraÓÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave, 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. SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. 
AniccaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ 
bhante. YaÑ panÈniccaÑ 
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dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ “etaÑ 
mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. 

 TasmÈtiha bhikkhave 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. 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 daÔÔhabbaÑ. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pasmimpi nibbindati, 
vedanÈyapi nibbindati, saÒÒÈyapi nabbindati, sa~khÈresupi nibbindati, 
viÒÒÈÓasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. 

    Purimagamane aÔÔhÈrasa veyyÈkaraÓÈ,  
    Dutiyagamane chabbÊsaÑ vitthÈretabbÈni. 
    Tatiyagamane chabbÊsaÑ vitthÈretabbÈni,  
    Catutthagamane chabbÊsaÑ vitthÈretabbÈni. 
 
 

DiÔÔhisaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



  

4. OkkantasaÑyutta 
 

1. Cakkhusutta 

 302. SÈvatthinidÈnaÑ. CakkhuÑ bhikkhave aniccaÑ vipariÓÈmi 
aÒÒathÈbhÈvi, sotaÑ aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi, ghÈnaÑ aniccaÑ 
vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi, jivhÈ aniccÈ vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ1, kÈyo 
anicco vipariÓÈmi aÒÒathabhÈvi, mano anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yo 
bhikkhave ime dhamme evaÑ saddahati adhimuccati. AyaÑ vuccati 
saddhÈnusÈrÊ okkanto sammattaniyÈmaÑ, sappurisabh|miÑ okkanto, 
vÊtivatto puthujjanabh|miÑ, abhabbo taÑ kammaÑ kÈtuÑ, yaÑ kammaÑ 
katvÈ nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ pettivisayaÑ vÈ upapajjeyya, abhabbo 
ca2 tÈva kÈlaÑ kÈtuÑ, yÈva na sotÈpattiphalaÑ sacchikaroti. 

 Yassa kho bhikkhave ime dhammÈ evaÑ paÒÒÈya mattaso nijjhÈnaÑ 
khamanti. AyaÑ vuccati dhammÈnusÈrÊ okkanto sammattaniyÈmaÑ, 
sappurisabh|miÑ okkanto, vÊtivatto puthujjanabh|miÑ, abhabbo taÑ 
kammaÑ kÈtuÑ, yaÑ kammaÑ katvÈ nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ 
pettivisayaÑ vÈ upapajjeyya, abhabbo ca tÈva kÈlaÑ kÈtuÑ, yÈva na 
sotÈpattiphalaÑ sacchikaroti. Yo bhikkhave ime dhamme evaÑ pajÈnÈti 
evaÑ passati, ayaÑ vuccati sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyanoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. R|pasutta 

 303. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pÈ bhikkhave aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈ 
bhÈvino, saddÈ aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino, gandhÈ aniccÈ 
vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino, rasÈ aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino, 
phoÔÔhabbÈ aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino dhammÈ aniccÈ 
vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino. Yo bhikkhave ime dhamme evaÑ saddahati 
adhimuccati. AyaÑ vuccati saddhÈnusÈrÊ okkanto sammattaniyÈmaÑ, 
sappurisabh|miÑ okkanto, vÊtivatto puthujjanabh|miÑ, abhabbo taÑ 
kammaÑ kÈtuÑ, yaÑ kammaÑ katvÈ nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VipariÓÈminÊ aÒÒathÈbhÈvinÊ (?) 2. Abhabbova (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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pettivisayaÑ vÈ upapajjeyya, abhabbo ca tÈva kÈlaÑ kÈtuÑ, yÈva na 
sotÈpattiphalaÑ sacchikaroti. 

 Yassa kho bhikkhave ime dhammÈ evaÑ paÒÒÈya mattaso nijjhÈnaÑ 
khamanti. AyaÑ vuccati dhammÈnusÈrÊ okkanto sammattaniyÈmaÑ, 
sappurisabh|miÑ okkanto, vÊtivatto puthujjanabh|miÑ, abhabbo taÑ 
kammaÑ kÈtuÑ, yaÑ kammaÑ katvÈ nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ 
pettivisayaÑ vÈ uppajjeyya, abhabbo ca tÈva kÈlaÑ kÈtuÑ, yÈva na 
sotÈpattiphalaÑ sacchikaroti. Yo bhikkhave ime dhamme evaÑ pajÈnÈti 
evaÑ passati, ayaÑ vuccati sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyanoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. ViÒÒÈÓasutta 

 304. SÈvatthinidÈnaÑ. CakkhuviÒÒÈÓaÑ bhikkhave aniccaÑ vipariÓÈmi 
aÒÒathÈbhÈvi. SotaviÒÒÈÓaÑ. GhÈnaviÒÒÈÓaÑ. JivhÈviÒÒÈÓaÑ. 
KÈyaviÒÒÈÓaÑ. ManoviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi. Yo 
bhikkhave -pa- sambodhiparÈyanoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Samphassasutta 

 305. SÈvatthinidÈnaÑ. Cakkhusamphasso bhikkhave anicco vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ, sotasamphasso. GhÈnasamphasso. JivhÈsamphasso. 
KÈyasamphasso. Manosamphasso anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yo 
bhikkhave ime dhamme evaÑ saddahati adhimuccati. AyaÑ vuccati 
saddhÈnusÈrÊ -pa- sambÈdhiparÈyanoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SamphassajÈsutta 

 306. SÈvatthinidÈnaÑ. CakkhusamphassajÈ bhikkhave vedanÈ aniccÈ 
vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ, sotasamphassajÈ vedanÈ -pa-. ghÈnasamphassajÈ 
vedanÈ -pa-. JivhÈsamphassajÈ vedanÈ -pa-. KÈyasamphassajÈ vedanÈ -pa-. 
ManosamphassajÈ vedanÈ aniccÈ vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yo bhikkhave 
ime dhamme evaÑ saddahati adhimuccati. AyaÑ vuccati saddhÈnusÈrÊ -pa- 
sambodhiparÈyanoti.  . PaÒcamaÑ.
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6. R|pasaÒÒÈsutta 

 307. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pasaÒÒÈ bhikkhave aniccÈ vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ, saddasaÒÒÈ. GandhasaÒÒÈ. RasasaÒÒÈ. PhoÔÔhabbasaÒÒÈ. 
DhammasaÒÒÈ aniccÈ vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yo bhikkhave ime dhamme 
evaÑ saddahati adhimuccati. AyaÑ vuccati saddhÈnusÈrÊ -pa- 
sambodhiparÈyanoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. R|pasaÒcetanÈsutta 

 308. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pasaÒcetanÈ bhikkhave aniccÈ vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ, saddasaÒcetanÈ. GandhasaÒcetanÈ. RasasaÒcetanÈ. 
PhoÔÔhabbasaÒcetanÈ. DhammasaÒcetanÈ aniccÈ vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. 
Yo bhikkhave ime dhamme evaÑ saddahati adhimuccati. AyaÑ vuccati 
saddhÈnusÈrÊ -pa- sambodhiparÈyanoti.  . SattamaÑ. 
 

8. R|pataÓhÈsutta 

 309. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pataÓhÈ bhikkhave aniccÈ vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ, saddataÓhÈ. GandhataÓhÈ. RasataÓhÈ. PhoÔÔhabbataÓhÈ. 
DhammataÓhÈ aniccÈ vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yo bhikkhave ime dhamme 
evaÑ saddahati adhimuccati. AyaÑ vuccati saddhÈnusÈrÊ -pa- 
sambodhiparÈyanoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PathavÊdhÈtusutta 

 310. SÈvatthinidÈnaÑ. PathavÊdhÈtu bhikkhave aniccÈ vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ, ÈpodhÈtu. TejodhÈtu. VÈyodhÈtu. ŒkÈsadhÈtu. ViÒÒÈÓadhÈtu 
aniccÈ vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yo bhikkhave ime dhamme evaÑ saddahati 
adhimuccati. AyaÑ vuccati saddhÈnusÈrÊ -pa- sambodhiparÈyanoti.  . 
NavamaÑ.  
 

10. Khandhasutta 

 311. SÈvatthinidÈnaÑ. R|paÑ bhikkhave aniccaÑ vipariÓÈmi 
aÒÒathÈbhÈvi, vedanÈ aniccÈ vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ, saÒÒÈ. Sa~khÈrÈ 
aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino, viÒÒÈÓaÑ aniccaÑ vipariÓÈmi 
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aÒÒathÈbhÈvi. Yo bhikkhave ime dhamme evaÑ saddahati adhimuccati. 
AyaÑ vuccati saddhÈnusÈrÊ okkanto sammattaniyÈmaÑ, sappurisabh|miÑ 
okkanto, vÊtivatto puthujjanabh|miÑ, abhabbo taÑ kammaÑ kÈtuÑ, yaÑ 
kammaÑ katvÈ nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ pettivisayaÑ vÈ 
upapajjeyya, abhabbo ca tÈva kÈlaÑ kÈtuÑ, yÈva na sotÈpattiphalaÑ 
sacchikaroti. 

 Yassa kho bhikkhave ime dhammÈ evaÑ paÒÒÈya mattaso nijjhÈnaÑ 
khamanti. AyaÑ vuccati dhammÈnusÈrÊ okkanto sammattaniyÈmaÑ, 
sappurisabh|miÑ okkanto, vÊtivatto puthujjanabh|miÑ, abhabbo taÑ 
kammaÑ kÈtuÑ, yaÑ kammaÑ katvÈ nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ 
pettivisayaÑ vÈ upapajjeyya, abhabbo ca tÈva kÈlaÑ kÈtuÑ, yÈva na 
sotÈpattiphalaÑ sacchikaroti. Yo bhikkhave ime dhamme evaÑ pajÈnÈti 
evaÑ passati. AyaÑ vuccati sotÈpanno avinipÈtadhammo niyato 
sambodhiparÈyanoti.  . DasamaÑ. 
 
 

OkkantasaÑyuttaÑ1 samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cakkhu R|paÒca ViÒÒÈÓaÑ, Phasso ca VedanÈya ca. 
   SaÒÒÈ ca CetanÈ TaÓhÈ, DhÈtu Khandhena te dasÈti. 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. OkkantikasaÑyuttaÑ (I, Ka) 

 



  

5. UppÈdasaÑyutta 

 
1. Cakkhusutta 

 312. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave cakkhussa uppÈdo Ôhiti 

abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa 

pÈtubhÈvo. Yo sotassa uppÈdo Ôhiti -pa-. Yo ghÈnassa uppÈdo Ôhiti. Yo 

jivhÈya uppÈdo Ôhiti. Yo kÈyassa uppÈdo Ôhiti. Yo manassa uppÈdo Ôhiti 

abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jÈrÈmaraÓassa 

pÈtubhÈvo. Yo ca bhikkhave cakkhussa nirodho v|pasamo attha~gamo, 

dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamo. Yo 

sotassa nirodho -pa-. Yo ghÈnassa nirodho. Yo jivhÈya nirodho. Yo kÈyassa 

nirodho. Yo manasÈ nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho, 

rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . PaÔhamaÑ. 

 

2. R|pasutta 

 313. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave r|pÈnaÑ uppÈdo Ôhiti 

abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa 

pÈtubhÈvo. Yo saddÈnaÑ. Yo gandhÈnaÑ. Yo rasÈnaÑ. Yo phoÔÔhabbÈnaÑ. 

Yo dhammÈnaÑ uppÈdo Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, 

rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo ca kho bhikkhave r|pÈnaÑ 

nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, 

jarÈmaraÓassa attha~gamo. Yo saddÈnaÑ. Yo gandhÈnaÑ. Yo rasÈnaÑ. Yo 

phoÔÔhabbÈnaÑ. Yo dhammÈnaÑ nirodho v|pasamo attha~gamo, 

dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . 

DutiyaÑ. 
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3. ViÒÒÈÓasutta 

 314. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave cakkhuviÒÒÈÓassa uppÈdo 
Ôhiti -pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo -pa-. Yo manoviÒÒÈÓassa uppÈdo Ôhiti 
-pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo ca kho bhikkhave cakkhuviÒÒÈÓassa 
nirodho -pa- jarÈmaraÓassa attha~gamo -pa-. Yo manoviÒÒÈÓassa nirodho 
-pa- jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Samphassasutta 

 315. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave cakkhusamphassassa uppÈdo 
Ôhiti -pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo -pa-. Yo manosamphassassa uppÈdo Ôhiti 
-pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo ca kho bhikkhave cakkhusamphassassa 
nirodho -pa- jarÈmaraÓassa attha~gamo -pa-. Yo manosamphassassa 
nirodho -pa- jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Samphassajasutta 

 316. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave cakkhusamphassajÈya 
vedanÈya uppÈdo Ôhiti -pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo -pa-. Yo 
manosamphassajÈya vedanÈya uppÈdo Ôhiti -pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. 
Yo ca kho bhikkhave cakkhusamphassajÈya vedanÈya nirodho v|pasamo 
-pa- jarÈmaraÓassa attha~gamo -pa-. Yo manosamphassajÈya vedanÈya 
nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, 
jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SaÒÒÈsutta 

 317. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave r|pasaÒÒÈya uppÈdo Ôhiti -pa- 
jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo -pa-. Yo dhammasaÒÒÈya uppÈdo Ôhiti abhinibbatti 
pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. 
Yo ca kho bhikkhave r|pasaÒÒÈya nirodho -pa- jarÈmaraÓassa attha~gamo 
-pa-. Yo dhammasaÒÒÈya nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso 
nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . ChaÔÔhaÑ.
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7. SaÒcetanÈsutta 

 318. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave r|pasaÒcetanÈya uppÈdo Ôhiti 
-pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo -pa-. Yo dhammasaÒcetanÈya uppÈdo Ôhiti 
abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa 
pÈtubhÈvo. Yo ca kho bhikkhave r|pasaÒcetanÈya nirodho -pa- 
jarÈmaraÓassa attha~gamo -pa-. Yo dhammasaÒcetanÈya nirodho v|pasamo 
attha~gamo, dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa 
attha~gamoti.  . SattamaÑ. 
 

8. TaÓhÈsutta 

 319. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave r|pataÓhÈya uppÈdo Ôhiti -pa- 
jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo -pa-. Yo dhammataÓhÈya uppÈdo Ôhiti abhinibbatti 
pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. 
Yo ca kho bhikkhave r|pataÓhÈya nirodho -pa- jarÈmaraÓassa attha~gamo 
-pa-. Yo dhammataÓhÈya nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso 
nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. DhÈtusutta 

 320. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ uppÈdo Ôhiti 
abhinibbatti pÈtubhÈvo -pa- jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo ÈpodhÈtuyÈ. Yo 
tejodhÈtuyÈ. Yo vÈyodhÈtuyÈ. Yo ÈkÈsadhÈtuyÈ. Yo viÒÒÈÓadhÈtuyÈ uppÈdo 
Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, 
jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo ca kho bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ nirodho -pa- 
jarÈmaraÓassa attha~gamo. Yo ÈpodhÈtuyÈ nirodho. Yo tejodhÈtuyÈ 
nirodho. Yo vÈyodhÈtuyÈ nirodho. Yo ÈkÈsadhÈtuyÈ nirodho. Yo 
viÒÒÈÓadhÈtuyÈ nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho, 
rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . NavamaÑ. 
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10. Khandhasutta 

 321. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo kho bhikkhave r|passa uppÈdo Ôhiti 
abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo rogÈnaÑ Ôhiti jarÈmaraÓassa 
pÈtubhÈvo. Yo vedanÈya. Yo saÒÒÈya. Yo sa~khÈrÈnaÑ. Yo viÒÒÈÓassa 
uppÈdo Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo rogÈnaÑ Ôhiti 
jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo ca kho bhikkhave r|passa nirodho v|pasamo 
attha~gamo, dukkhasseso nirodho rogÈnaÑ v|pasamo jarÈmaraÓassa 
attha~gamo. Yo vedanÈya. Yo saÒÒÈya. Yo sa~khÈrÈnaÑ. Yo viÒÒÈÓassa 
nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho rogÈnaÑ v|pasamo 
jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . DasamaÑ. 
 
 

UppÈdasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cakkhu R|paÒca ViÒÒÈÓaÑ, Phasso ca VedanÈya ca. 
   SaÒÒÈ ca cetanÈ TaÓhÈ, DhÈtu Khandhena te dasÈti.

 



  

6. KilesasaÑyutta 
 

1. Cakkhusutta 

 322. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave cakkhusmiÑ chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yo sotasmiÑ chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yo 
ghÈnasmiÑ chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yo jivhÈya chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yo kÈyasmiÑ chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yo 
manasmiÑ chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato kho bhikkhave 
bhikkhuno imesu chasu ÔhÈnesu cetaso upakkileso pahÊno hoti, 
nekkhammaninnaÑ cassa cittaÑ hoti, nekkhammaparibhÈvitaÑ cittaÑ 
kammaniyaÑ khÈyati abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. R|pasutta 

 323. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|pesu chandarÈgo, cittasseso 
upakkileso. Yo saddesu. Yo gandhesu. Yo rasesu. Yo phoÔÔhabbesu. Yo 
dhammesu chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato kho bhikkhave 
bhikkhuno imesu chasu ÔhÈnesu cetaso upakkileso pahÊno hoti, 
nekkhammaninnaÑ cassa cittaÑ hoti, nekkhammaparibhÈvitaÑ cittaÑ 
kammaniyaÑ khÈyati abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. ViÒÒÈÓasutta 

 324. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave cakkhaviÒÒÈÓasmiÑ chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yo sotaviÒÒÈÓasmiÑ. Yo ghÈnaviÒÒÈÓasmiÑ. Yo 
jivhÈviÒÒÈÓasmiÑ. Yo kÈyaviÒÒÈÓasmiÑ. Yo manoviÒÒÈÓasmiÑ 
chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato kho bhikkhave bhikkhuno imesu 
chasu ÔhÈnesu cetaso upakkileso pahÊno hoti, nekkhammaninnaÑ cassa 
cittaÑ hoti, nekkhammaparibhÈvitaÑ cittaÑ kammaniyaÑ khÈyati abhiÒÒÈ 
sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . TatiyaÑ. 
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4. Samphassasutta 

 325. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave cakkhusamphassasmiÑ 
chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yo sotasamphassasmiÑ. Yo 
ghÈnasamphassasmiÑ. Yo jivhÈsamphassasmiÑ. Yo kÈyasamphassasmiÑ. 
Yo manosamphassasmiÑ chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato kho 
bhikkhave bhikkhuno -pa- abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. Samphassajasutta 

 326. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave cakkhusamphassajÈya vedanÈya 
chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yo sotasamphassajÈya vedanÈya. Yo 
ghÈnasamphassajÈya vedanÈya. Yo jivhÈsamphassajÈya vedanÈya. Yo 
kÈyasamphassajÈya vedanÈya. Yo manosamphassajÈya vedanÈya 
chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato kho bhikkhave bhikkhuno -pa- 
abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SaÒÒÈsutta 

 327. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|pasaÒÒÈya chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yo saddasaÒÒÈya. Yo gandhasaÒÒÈya. Yo 
rasasaÒÒÈya. Yo phoÔÔhabbasaÒÒÈya. Yo dhammasaÒÒÈya chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yato kho bhikkhave bhikkhuno -pa- abhiÒÒÈ 
sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SaÒcetanÈsutta 

 328. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|pasaÒcetanÈya chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yo saddasaÒcetanÈya. Yo gandhasaÒcetanÈya. Yo 
rasasaÒcetanÈya. Yo phoÔÔhabbasaÒcetanÈya. Yo dhammasaÒcetanÈya 
chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato kho bhikkhave bhikkhuno -pa- 
abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . SattamaÑ.
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8. TaÓhÈsutta 

 329. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|pataÓhÈya chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yo saddataÓhÈya. Yo gandhataÓhÈya. Yo rasataÓhÈya. 
Yo phoÔÔhabbataÓhÈya. Yo dhammataÓhÈya chandarÈgo, cittasseso 
upakkileso. Yato kho bhikkhave bhikkhuno -pa- abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu 
dhammes|ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. DhÈtusutta 

 330. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave pathavÊdhÈtuyÈ chandarÈgo, 
cittasseso upakkileso. Yo ÈpodhÈtuyÈ. Yo tejodhÈtuyÈ. Yo vÈyodhÈtuyÈ. Yo 
ÈkÈsadhÈtuyÈ. Yo viÒÒÈÓadhÈtuyÈ chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato 
kho bhikkhave bhikkhuno imesu chasu ÔhÈnesu cetaso upakkileso pahÊno 
hoti, nekkhammaninnaÑ cassa cittaÑ hoti, nekkhammaparibhÈvitaÑ cittaÑ 
kammaniyaÑ khÈyati abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . NavamaÑ. 
 

10. Khandhasutta 

 331. SÈvatthinidÈnaÑ. Yo bhikkhave r|pasmiÑ chandarÈgo, cittasseso 
upakkileso -pa-. Yo viÒÒÈÓasmiÑ chandarÈgo, cittasseso upakkileso. Yato 
kho bhikkhave bhikkhuno imesu paÒcasu ÔhÈnesu cetaso upakkileso pahÊno 
hoti, nekkhammaninnaÑ cassa cittaÑ hoti, nekkhammaparibhÈvitaÑ cittaÑ 
kammaniyaÑ khÈyati abhiÒÒÈ sacchikaraÓÊyesu dhammes|ti.  . DasamaÑ. 
 
 

KilesasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 
 

TassuddÈnaÑ 

   Cakkhu R|paÒca ViÒÒÈÓaÑ, Phasso ca VedanÈya ca. 
   SaÒÒÈ ca CetanÈ TaÓhÈ, DhÈtu Khandhena te dasÈti.

 



  

7. SÈriputtasaÑyutta 
 

1. Vivekajasutta 

 332. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiÑ piÓÉÈya pÈvisi, SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkanto yena AndhavanaÑ 
tenupasa~kami divÈvihÈrÈya, AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ aÒÒatarasmiÑ 
rukkham|le divÈvihÈraÑ nisÊdi. 

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yena 
JetavanaÑ AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈmo tenupasa~kami. AddasÈ kho ÈyasmÈ 
Œnando ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna 
ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca “vippasannÈni kho te Èvuso SÈriputta 
indriyÈni parisuddho mukhavaÓÓo pariyodÈto, katamenÈyasmÈ SÈriputto ajja 
vihÈrena vihÈsÊ”ti. 

 IdhÈhaÑ Èvuso vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi. Tassa mayhaÑ Èvuso na evaÑ hoti “ahaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ 
paÔhamÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti vÈti. TathÈ hi panÈyasmato SÈriputtassa 
dÊgharattaÑ aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ susam|hatÈ, tasmÈ Èyasmato 
SÈriputtassa na evaÑ hoti “ahaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, 
“ahaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ paÔhamÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti 
vÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Avitakkasutta 

 333. SÈvatthinidÈnaÑ. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando -pa- ±yasmantaÑ 
SÈriputtaÑ etadavoca “vippasannÈni kho te Èvuso SÈriputta indriyÈni 
parisuddho mukhavaÓÓo pariyodÈto, katamenÈyasmÈ SÈriputto ajja vihÈrena 
vihÈsÊ”ti. 
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 IdhÈhaÑ Èvuso vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ 
cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja vihÈrÈmi. Tassa mayhaÑ Èvuso na evaÑ hoti “ahaÑ 
dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpanno”ti 
vÈ, “ahaÑ dutiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti vÈti. TathÈ hi panÈyasmato SÈriputtassa 
dÊgharattaÑ aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ susam|hatÈ, tasmÈ Èyasmato 
SÈriputtassa na evaÑ hoti “ahaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ 
dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ dutiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti vÈti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. PÊtisutta 

 334. SÈvatthinidÈnaÑ. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando -pa- vippasannÈni 
kho te Èvuso SÈriputta indriyÈni parisuddho mukhavaÓÓo pariyodÈto, 
katamenÈyasmÈ SÈriputto ajja vihÈrena vihÈsÊti. 

 IdhÈhaÑ Èvuso pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca vihÈsiÑ sato ca 
sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedemi, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti 
“upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. 
Tassa mayhaÑ Èvuso na evaÑ hoti “ahaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti 
vÈ, “ahaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ tatiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti 
vÈti. TathÈ hi panÈyasmato SÈriputtassa dÊgharattaÑ 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ susam|hatÈ, tasmÈ Èyasmato SÈriputtassa 
na evaÑ hoti “ahaÑ tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ tatiyaÑ 
jhÈnaÑ samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ tatiyÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti vÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. UpekkhÈsutta 

 335. SÈvatthinidÈnaÑ. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando -pa- vippasannÈni 
kho te Èvuso SÈriputta indriyÈni parisuddho mukhavaÓÓo pariyodÈto, 
katamenÈyasmÈ SÈriputto ajja vihÈrena vihÈsÊti. 

 IdhÈhaÑ Èvuso sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva 
somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ 
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catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ Èvuso na evaÑ hoti 
“ahaÑ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ catutthÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti vÈti. TathÈ hi 
panÈyasmato SÈriputtassa dÊgharattaÑ aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ 
susam|hatÈ, tasmÈ Èyasmato SÈriputtassa na evaÑ hoti “ahaÑ catutthaÑ 
jhÈnaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpanno”ti vÈ, 
“ahaÑ catutthÈ jhÈnÈ vuÔÔhito”ti vÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanasutta 

 336. SÈvatthinidÈnaÑ. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando -pa-. IdhÈhaÑ 
Èvuso sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ 
nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
upasampajja viharÈmi -pa- vuÔÔhitoti vÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanasutta 

 337. SÈvatthinidÈnaÑ. AddasÈ kho ÈyasmÈ Œnando -pa-. IdhÈhaÑ 
Èvuso sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi -pa-. vuÔÔhitoti vÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. ŒkiÒcaÒÒÈyatanasutta 

 338. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto -pa-. IdhÈhaÑ Èvuso 
sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi -pa- vuÔÔhitoti vÈti.  . SattamaÑ. 
  

8. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanasutta 

 339. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto -pa-. IdhÈhaÑ Èvuso 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja 
viharÈmi -pa- vuÔÔhitoti vÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. NirodhasamÈpattisutta 

 340. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto -pa-. IdhÈhaÑ Èvuso 
sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
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saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharÈmi. Tassa mayhaÑ Èvuso na 
evaÑ hoti “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhÈ 
vuÔÔhito”ti vÈti. TathÈ hi panÈyasmato SÈriputtassa dÊgharattaÑ 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayÈ susam|hatÈ, tasmÈ Èyasmato SÈriputtassa 
na evaÑ hoti “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno”ti vÈ, “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhÈ 
vuÔÔhito”ti vÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. SucimukhÊsutta 

 341. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya RÈjagahe piÓÉÈya pÈvisi, RÈjagahe sapadÈnaÑ piÓÉÈya 
caritvÈ taÑ piÓÉapÈtaÑ aÒÒataraÑ kuÔÔam|laÑ1 nissÈya paribhuÒjati. Atha 
kho SucimukhÊ paribbÈjikÈ yenÈyasmÈ SÈriputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho samaÓa adhomukho bhuÒjasÊti. Na khvÈhaÑ bhagini 
adhomukho bhuÒjÈmÊti. Tena hi samaÓa ubbhamukho2 bhuÒjasÊti. Na 
khvÈhaÑ bhagini ubbhamukho bhuÒjÈmÊti. Tena hi samaÓa disÈmukho 
bhuÒjasÊti. Na khvÈhaÑ bhagini disÈmukho bhuÒjÈmÊti. Tena hi samaÓa 
vidisÈmukho bhuÒjasÊti. Na khvÈhaÑ bhagini vidisÈmukho bhuÒjÈmÊti. 

 “KiÑ nu samaÓa adhomukho bhuÒjasÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na 
khvÈhaÑ bhagini adhomukho bhuÒjÈmÊ”ti vadesi, “tena hi samaÓa 
ubbhamukho bhuÒjasÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na khvÈhaÑ bhagini 
ubbhamukho bhuÒjÈmÊ”ti vadesi, “tena hi samaÓa disÈmukho bhuÒjasÊ”ti iti 
puÔÔho samÈno “na khvÈhaÑ bhagini disÈmukho bhuÒjÈmÊ”ti vadesi, “tena 
hi samaÓa vidisÈmukho bhuÒjasÊ”ti iti puÔÔho samÈno “na khvÈhaÑ bhagini 
vidisÈmukho bhuÒjÈmÊ”ti vadesi. 
______________________________________________________________ 
 1. KuÉÉam|laÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ), kuÉÉaÑ (I) 2. UddhaÑmukho (SÊ-®ha) 
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 KathaÒcarahi samaÓa bhuÒjasÊti. Ye hi keci bhagini samaÓabrÈhmaÓÈ1 
vatthuvijjÈtiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvikaÑ2 kappenti, ime vuccanti 
bhagini samaÓabrÈhmaÓÈ adhomukhÈ bhuÒjantÊti. Ye hi keci bhagini 
samaÓabrÈhmaÓÈ nakkhattavijjÈtiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvikaÑ 
kappenti, ime vuccanti bhagini samaÓabrÈhmaÓÈ ubbhamukhÈ bhuÒjantÊti. 
Ye hi keci bhagini samaÓabrÈhmaÓÈ d|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈya3 
micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappenti, ime vuccanti bhagini samaÓabrÈhmaÓÈ 
disÈmukhÈ bhuÒjantÊti. Ye hi keci bhagini samaÓÈbrÈhmaÓÈ 
a~gavijjÈtiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappenti, ime vuccanti 
bhagini samaÓabrÈhmaÓÈ vidisÈmukhÈ bhuÒjantÊti. 

 So khvÈhaÑ bhagini na vatthuvijjÈtiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena 
jÊvikaÑ kappemi, na nakkhattavijjÈtiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvikaÑ 
kappemi, na d|teyyapahiÓagamanÈnuyogÈya micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappemi, 
na a~gavijjÈtiracchÈnavijjÈya micchÈjÊvena jÊvikaÑ kappemi, dhammena 
bhikkhaÑ pariyesÈmi, dhammena bhikkhaÑ pariyesitvÈ bhuÒjÈmÊti. 

 Atha kho SucimukhÊ paribbÈjikÈ RÈjagahe rathiyÈya rathiyaÑ 
si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ upasa~kamitvÈ evamÈrocesi “dhammikaÑ 
samaÓÈ SakyaputtiyÈ ÈhÈraÑ ÈhÈrenti, anavajjaÑ4 samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
ÈhÈraÑ ÈhÈrenti, detha samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ piÓÉan”ti.  . DasamaÑ. 
 
 

SÈriputtasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   VivekajaÑ AvitakkaÑ, PÊti UpekkhÈ catutthakaÑ.  
   ŒkÈsaÒceva ViÒÒÈÓaÑ, ŒkiÒcaÑ NevasaÒÒinÈ. 
   Nirodho navamo vutto, dasamaÑ SucimukhÊ cÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ (SÊ) nigamanavÈkye pana sabbatthÈpi samÈsoyeva dissati. 
 2. JÊvitaÑ (Ka) 3.  ...nuyogÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), ...nuyogena (?)    
 4. Anavajjena (Ka)

 



  

8. NÈgasaÑyutta 
 

1. Suddhikasutta 

 342. SÈvatthinidÈnaÑ. Catasso imÈ bhikkhave nÈgayoniyo. KatamÈ 
catasso, aÓÉajÈ nÈgÈ jalÈbujÈ nÈgÈ saÑsedajÈ nÈgÈ opapÈtikÈ nÈgÈ. ImÈ kho 
bhikkhave catasso nÈganiyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÓÊtatarasutta 

 343. SÈvatthinidÈnaÑ. Catasso imÈ bhikkhave nÈgayoniyo. KatamÈ 
catasso, aÓÉajÈ nÈgÈ jalÈbujÈ nÈgÈ saÑsedajÈ nÈgÈ opapÈtikÈ nÈgÈ. Tatra 
bhikkhave aÓÉajehi nÈgehi jalÈbujÈ ca saÑsedajÈ ca opapÈtikÈ ca nÈgÈ 
paÓÊtatarÈ. Tatra bhikkhave aÓÉajehi ca jalÈbujehi ca nÈgehi saÑsedajÈ ca 
opapÈtikÈ ca nÈgÈ paÓÊtatarÈ. Tatra bhikkhave aÓÉajehi ca jalÈbujehi ca 
saÑsedajehi ca nÈgehi opapÈtikÈ nÈgÈ paÓÊtatarÈ. ImÈ kho bhikkhave 
catasso nÈgayoniyoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Uposathasutta 

 344. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, 
yena midhekacce aÓÉajÈ nÈgÈ uposathaÑ upavasanti, vossaÔÔhakÈyÈ ca 
bhavantÊ”ti. 

 Idha bhikkhu ekaccÈnaÑ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ evaÑ hoti “mayaÑ kho 
pubbe kÈyena dvayakÈrino ahumha vÈcÈya dvayakÈrino manasÈ 
dvayakÈrino, te mayaÑ kÈyena dvayakÈrino vÈcÈya dvayakÈrino manasÈ 
dvayakÈrino kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ 
upapannÈ, sacajja mayaÑ kÈyena sucaritaÑ careyyÈma, vÈcÈya sucaritaÑ 
careyyÈma, manasÈ sucaritaÑ careyyÈma, evaÑ 
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mayaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjeyyÈma, handa mayaÑ etarahi kÈyena sucaritaÑ carÈma, vÈcÈya 
sucaritaÑ carÈma, manasÈ sucaritaÑ carÈmÈ”ti. AyaÑ kho bhikkhu hetu 
ayaÑ paccayo, yena midhekacce aÓÉajÈ nÈgÈ uposathaÑ upavasanti, 
vossaÔÔhakÈyÈ ca bhavantÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Dutiya-uposathasutta 

 345. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho 
bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce jalÈbujÈ nÈgÈ uposathaÑ 
upavasanti, vossaÔÔhakÈyÈ ca bhavantÊ”ti. (SabbaÑ vitthÈretabbaÑ.) AyaÑ 
kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce jalÈbujÈ nÈgÈ uposathaÑ 
upavasanti, vossaÔÔhakÈyÈ ca bhavantÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Tatiya-uposathasutta 

 346. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacce saÑsedajÈ nÈgÈ uposathaÑ upavasanti, vossaÔÔhakÈyÈ ca 
bhavantÊ”ti. (SabbaÑ vitthÈretabbaÑ.) AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ 
paccayo, yena midhekacce saÑsadajÈ nÈgÈ uposathaÑ upovasanti, 
vossaÔÔhakÈyÈ ca bhavantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Catuttha-uposathasutta 

 347. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacce opapÈtikÈ nÈgÈ uposathaÑ upavasanti, vossaÔÔhakÈyÈ ca 
bhavantÊ”ti. 

 Idha bhikkhu ekaccÈnaÑ opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ evaÑ hoti “mayaÑ 
kho pubbe kÈyena dvayakÈrino ahumha vÈcÈya dvayakÈrino manasÈ 
dvayakÈrino, te mayaÑ kÈyena dvayakÈrino vÈcÈya dvayakÈrino manasÈ 
dvayakÈrino kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ 
sahabyataÑ upapannÈ, sacajja mayaÑ kÈyena sucaritaÑ
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careyyÈma, vÈcÈya. ManasÈ sucaritaÑ careyyÈma, evaÑ mayaÑ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈma, handa mayaÑ 
etarahi kÈyena sucaritaÑ carÈma, vÈcÈya. ManasÈ sucaritaÑ carÈmÈ”ti. 
AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce opapÈtikÈ nÈgÈ 
uposathaÑ upavasanti, vossaÔÔhakÈyÈ ca bhavantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Sutasutta 

 348. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊ”ti.  

 Idha bhikkhu ekacco kÈyena dvayakÈrÊ hoti, vÈcÈya dvayakÈrÊ hoti, 
manasÈ dvayakÈrÊ hoti, tassa sutaÑ hoti “aÓÉajÈ nÈgÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto 
sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati, ayaÑ kho 
bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  . SattamaÑ.  
 

8. Dutiyasutasutta 

 349. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ jalÈbujÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊ”ti -pa- ayaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ jalÈbujÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  
. AÔÔhamaÑ. 
 

9. Tatiyasutasutta 

 350. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco 
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kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ saÑsedajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊ”ti -pa- ayaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ saÑsedajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Catutthasutasutta 

 351. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. 

 Idha bhikkhu ekacco kÈyena dvayakÈrÊ hoti vÈcÈya dvayakÈrÊ manasÈ 
dvayakÈrÊ, tassa sutaÑ hoti “opapÈtikÈ nÈgÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto 
sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ 
kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  . DasamaÑ. 
 

11-20. AÓÉajadÈn|pakÈrasuttadasaka 

 352-361. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. 

 Idha bhikkhu ekacco kÈyena dvayakÈrÊ hoti vÈcÈya dvayakÈrÊ manasÈ 
dvayakÈrÊ, tassa sutaÑ hoti “aÓÉajÈ nÈgÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto 
sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So annaÑ deti, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. 
AyaÑ kho bhikkhu hetu -pa- upapajjatÊti -pa-. So pÈnaÑ deti -pa-. VatthaÑ 
deti -pa-. YÈnaÑ deti -pa-. MÈlaÑ deti -pa-. GandhaÑ deti -pa-. VilepanaÑ 
deti -pa-. SeyyaÑ deti -pa-. ŒvasathaÑ deti -pa-. 
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PadÊpeyyaÑ deti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊti.  . VÊsatimaÑ. 
 

21-50. JalÈbujÈdidÈn|pakÈrasuttattiÑsaka 

 362-391. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ jalÈbujÈnaÑ nÈgÈnaÑ -pa- 
saÑsedajÈnaÑ nÈgÈnaÑ -pa- opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊ”ti. 

 Idha bhikkhu ekacco kÈyena dvayakÈrÊ hoti vÈcÈya dvayakÈrÊ manasÈ 
dvayakÈrÊ, tassa sutaÑ hoti “opapÈtikÈ nÈgÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto 
sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So annaÑ deti 
-pa-. PÈnaÑ deti -pa-. PadÊpeyyaÑ deti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu 
ayaÑ paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
opapÈtikÈnaÑ nÈgÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti. 

 (IminÈ peyyÈlena dasa dasa suttantÈ kÈtabbÈ. EvaÑ cat|su yonÊsu 
cattÈlÊsaÑ veyyÈkaraÓÈ honti. Purimehi pana dasahi suttantehi saha honti 
paÓÓÈsasuttantÈti.) 
 
 

NÈgasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SuddhikaÑ PaÓÊtataraÑ, caturo ca UposathÈ. 
   Tassa SutaÑ caturo ca, DÈn|pakÈrÈ ca tÈlÊsaÑ. 
   PaÓÓÈsa piÓÉato suttÈ, NÈgamhi suppakÈsitÈti.

 



  

9. SupaÓÓasaÑyutta 
 

1. Suddhikasutta 

 392. SÈvatthinidÈnaÑ. Catasso imÈ bhikkhave supaÓÓayoniyo. KatamÈ 
catasso, aÓÉajÈ supaÓÓÈ jalÈbujÈ supaÓÓÈ saÑsedajÈ supaÓÓÈ opapÈtikÈ 
supaÓÓÈ. ImÈ kho bhikkhave catasso supaÓÓayoniyoti.  . PaÔhamaÑ. 

 
2. Harantisutta 

 393. SÈvatthinidÈnaÑ. Catasso imÈ bhikkhave supaÓÓayoniyo. KatamÈ 
catasso, aÓÉajÈ -pa-. ImÈ kho bhikkhave catasso supaÓÓayoniyo. Tatra 
bhikkhave aÓÉajÈ supaÓÓÈ aÓÉajeva nÈge haranti, na jalÈbuje na saÑsedaje 
na opapÈtike. Tatra bhikkhave jalÈbujÈ supaÓÓÈ aÓÉaje ca jalÈbuje ca nÈge 
haranti, na saÑsedaje na opapÈtike. Tatra bhikkhave saÑsedajÈ supaÓÓÈ 
aÓÉaje ca jalÈbuje ca saÑsedaje ca nÈge haranti, na opapÈtike. Tatra 
bhikkhave opapÈtikÈ supaÓÓÈ aÓÉaje ca jalÈbuje ca saÑsedaje ca opapÈtike 
ca nÈge haranti. ImÈ kho bhikkhave catasso supaÓÓayoniyoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. DvayakÈrÊsutta 

 394. SÈvatthinidÈnaÑ. AÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko 
paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ 
supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena 
dvayakÈrÊ hoti vÈcÈya dvayakÈrÊ manasÈ dvayakÈrÊ, tassa sutaÑ hoti “aÓÉajÈ 
supaÓÓÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho 
vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ  
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paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ 
supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4-6. DutiyÈdidvayakÈrÊsuttattika 

 395-397. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ jalÈbujÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ -pa- 
saÑsedajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ -pa- opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena dvayakÈrÊ hoti vÈcÈya dvayakÈrÊ 
manasÈ dvayakÈrÊ, tassa sutaÑ hoti “opapÈtikÈ supaÓÓÈ dÊghÈyukÈ 
vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7-16. AÓÉajadÈn|pakÈrasuttadasaka 

 398-407. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena dvayakÈrÊ hoti 
vÈcÈya dvayakÈrÊ manasÈ dvayakÈrÊ, tassa sutaÑ hoti “aÓÉajÈ supaÓÓÈ 
dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjeyyan”ti. So annaÑ deti -pa- pÈnaÑ deti. VatthaÑ deti. YÈnaÑ deti. 
MÈlaÑ deti. GandhaÑ deti. VilepanaÑ deti. SeyyaÑ deti. ŒvasathaÑ deti. 
PadÊpeyyaÑ deti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ aÓÉajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊti.  . SoÄasamaÑ.
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17-46. JalÈbujadÈn|pakÈrasutta 

 408-437. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ jalÈbujÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ -pa- 
saÑsedajÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ -pa- opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena dvayakÈrÊ hoti vÈcÈya dvayakÈrÊ 
manasÈ dvayakÈrÊ, tassa sutaÑ hoti “opapÈtikÈ supaÓÓÈ dÊghÈyukÈ 
vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti, so 
annaÑ deti -pa- pÈnaÑ deti -pa-. PadÊpeyyaÑ deti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho 
bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
opapÈtikÈnaÑ supaÓÓÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  . ChacattÈlÊsamaÑ. 
 

(EvaÑ piÓÉakena chacattÈlÊsaÑ suttantÈ honti.) 
 
 

SupaÓÓasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SuddhikaÑ Haranti ceva, DvayakÈrÊ ca caturo. 
   DÈn|pakÈrÈ tÈlÊsaÑ, SupaÓÓe suppakÈsitÈti.

 



  

10. GandhabbakÈyasaÑyutta 
 

1. Suddhikasutta 

 438. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme -pa- BhagavÈ etadavoca “gandhabbakÈyike vo 
bhikkhave deve desessÈmi, taÑ suÓÈtha. KatamÈ ca bhikkhave 
gandhabbakÈyikÈ devÈ, santi bhikkhave m|lagandhe adhivatthÈ devÈ, santi 
bhikkhave sÈragandhe adhivatthÈ devÈ, santi bhikkhave pheggugandhe 
adhivatthÈ devÈ, santi bhikkhave tacagandhe adhivatthÈ devÈ, santi 
bhikkhave papaÔikagandhe adhivatthÈ devÈ, santi bhikkhave pattagandhe 
adhivatthÈ devÈ, santi bhikkhave pupphagandhe adhivatthÈ devÈ, santi 
bhikkhave phalagandhe adhivatthÈ devÈ, santi bhikkhave rasagandhe 
adhivatthÈ devÈ, santi bhikkhave gandhagandhe adhivatthÈ devÈ. Ime 
vuccanti bhikkhave gandhabbakÈyikÈ devÈ”ti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Sucaritasutta 

 439. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ gandhabbakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena sucaritaÑ carati, 
vÈcÈya sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati, tassa sutaÑ hoti 
“gandhabbakÈyikÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ 
hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ gandhabbakÈyikÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
gandhabbakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu 
hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
gandhabbakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. M|lagandhadÈtÈsutta 

 440. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ 

 



 10. GandhabbakÈyasaÑyutta 211 

upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya 
sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati, tassa sutaÑ hoti “m|lagandhe 
adhivatthÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti 
“aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti, so dÈtÈ hoti m|lagandhÈnaÑ. So 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu -pa- yena midhekacco 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4-12. SÈragandhÈdidÈtÈsuttanavaka 

 441-449. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sÈragandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- pheggugandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Tacagandhe 
adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. PapaÔikagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. 
Pattagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Pupphagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ. Phalagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Rasagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ. Gandhagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. 
Idha bhikkhu ekacco kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ carati, 
manasÈ sucaritaÑ carati, tassa sutaÑ hoti “sÈragandhe adhivatthÈ devÈ 
dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sÈragandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ -pa- 
pheggugandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Tacagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ. PapaÔikagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Pattagandhe 
adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Pupphagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. 
Phalagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Rasagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. 
Gandhagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti, so dÈtÈ 
hoti sÈragandhÈnaÑ -pa- so dÈtÈ hoti pheggugandhÈnaÑ. So dÈtÈ hoti 
tacagandhÈnaÑ. So dÈtÈ hoti papaÔikagandhÈnaÑ. So dÈtÈ hoti 
pattagandhÈnaÑ. So dÈtÈ hoti pupphagandhÈnaÑ. So dÈtÈ hoti 
phalagandhÈnaÑ. So dÈtÈ hoti rasagandhÈnaÑ. So dÈtÈ hoti 
gandhagandhÈnaÑ. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ gandhagandhe 
adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu
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ayaÑ paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
gandhagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  . 
DvÈdasamaÑ. 
 

13-22. M|lagandhadÈn|pakÈrasuttadasaka 

 450-459. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena sucaritaÑ 
carati, vÈcÈya sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati, tassa sutaÑ hoti 
“m|lagandhe adhivatthÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa 
evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe 
adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti, so annaÑ deti -pa- 
pÈnaÑ deti. VatthaÑ deti. YÈnaÑ deti. MÈlaÑ deti. GandhaÑ deti. 
VilepanaÑ deti. SeyyaÑ deti. ŒvasathaÑ deti. PadÊpeyyaÑ deti. So kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ m|lagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊti.  . BÈvÊsatimaÑ. 
 

23-112. SÈragandhÈdidÈn|pakÈrasuttanavutika   

 460-549. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sÈragandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ -pa- pheggugandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Tacagandhe 
adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. PapaÔikagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. 
Pattagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Pupphagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ. Phalagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ. Rasagandhe adhivatthÈnaÑ 
devÈnaÑ. Gandhagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. 
Idha bhikkhu ekacco kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ carati, 
manasÈ sucaritaÑ carati, tassa sutaÑ hoti “gandhagandhe adhivatthÈ devÈ 
dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ gandhagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjeyyan”ti, so annaÑ deti -pa- pÈnaÑ deti. VatthaÑ deti. 
YÈnaÑ deti. MÈlaÑ deti. GandhaÑ deti. 
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VilepanaÑ deti. SeyyaÑ deti. ŒvasathaÑ deti. PadÊpeyyaÑ deti. So kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ gandhagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ gandhagandhe adhivatthÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊti.  . DvÈdasasatimaÑ. 
 

(EvaÑ piÓÉakena ekasataÒca dvÈdasa ca suttantÈ honti.) 
 
 

GandhabbakÈyasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SuddhikaÑ ca SucaritaÑ, DÈtÈ hi apare dasa. 
   DÈn|pakÈrÈ satadhÈ, Gandhabbe suppakÈsitÈti. 

 



  

11. ValÈhakasaÑyutta 
 

1. Suddhikasutta 

 550. SÈvatthinidÈnaÑ. ValÈhakakÈyike vo bhikkhave deve desessÈmi, 
taÑ suÓÈtha. Katame ca bhikkhave valÈhakakÈyikÈ devÈ, santi bhikkhave 
sÊtavalÈhakÈ devÈ, santi uÓhavalÈhakÈ devÈ, santi abbhavalÈhakÈ devÈ, santi 
vÈtavalÈhakÈ devÈ, santi vassavalÈhakÈ devÈ. Ime vuccanti bhikkhave 
valÈhakakÈyikÈ devÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Sucaritasutta 

 551. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ valÈhakakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena sucaritaÑ carati, 
vÈcÈya sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati, tassa sutaÑ hoti 
“valÈhakakÈyikÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa evaÑ 
hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ valÈhakakÈyikÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
valÈhakakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu 
hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
valÈhakakÈyikÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3-12. SÊtavalÈhakadÈn|pakÈrasuttadasaka 

 552-561. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sÊtavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco kÈyena sucaritaÑ carati, 
vÈcÈya sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati, tassa sutaÑ hoti 
“sÊtavalÈhakÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. Tassa 
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evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sÊtavalÈhakÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti, so annaÑ deti -pa- padÊpeyyaÑ deti. 
So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sÊtavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sÊtavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

13-52. UÓhavalÈhakadÈn|pakÈrasutta 

 562-601. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ uÓhavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ -pa- 
abbhavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ vÈtavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ -pa- 
vassavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. Idha bhikkhu ekacco 
kÈyena sucaritaÑ carati, vÈcÈya sucaritaÑ carati, manasÈ sucaritaÑ carati, 
tassa sutaÑ hoti “vassavalÈhakÈ devÈ dÊghÈyukÈ vaÓÓavanto sukhabahulÈ”ti. 
Tassa evaÑ hoti “aho vatÈhaÑ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
vassavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjeyyan”ti, so annaÑ deti -pa- 
padÊpeyyaÑ deti. So kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ vassavalÈhakÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, 
yena midhekacco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ vassavalÈhakÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊti.  . DvepaÒÒÈsamaÑ. 
 

53. SÊtavalÈhakasutta 

 602. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yenekadÈ 
sÊtaÑ hotÊ”ti. Santi bhikkhu sÊtavalÈhakÈ nÈma devÈ, tesaÑ yadÈ evaÑ hoti 
“yaÑn|na mayaÑ sakÈya ratiyÈ vaseyyÈmÈ”ti1, tesaÑ taÑ 
cetopaÓidhimanvÈya sÊtaÑ hoti. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, 
yenekadÈ sÊtaÑ hotÊti.  . TepaÒÒÈsamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. RameyyÈmÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evamuparipi.
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54. UÓhavalÈhakasutta 

 603. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yenekadÈ 
uÓhaÑ hotÊ”ti. Santi bhikkhu uÓhavalÈhakÈ nÈma devÈ, tesaÑ yadÈ evaÑ 
hoti “yaÑn|na mayaÑ sakÈya ratiyÈ vaseyyÈmÈ”ti, tesaÑ taÑ 
cetopaÓidhimanvÈya uÓhaÑ hoti. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, 
yenekadÈ uÓhaÑ hotÊti.  . CatupaÒÒÈsamaÑ. 
 

55. AbbhavalÈhakasutta 

 604. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yenekadÈ 
abbhaÑ hotÊ”ti. Santi bhikkhu abbhavalÈhakÈ nÈma devÈ, tesaÑ yadÈ evaÑ 
hoti “yaÑn|na mayaÑ sakÈya ratiyÈ vaseyyÈmÈ”ti, tesaÑ taÑ 
cetopaÓidhimanvÈya abbhaÑ hoti. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, 
yenekadÈ abbhaÑ hotÊti.  . PaÒcapaÒÒÈsamaÑ. 
 

56. VÈtavalÈhakasutta 

 605. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yenekadÈ vÈto 
hotÊ”ti. Santi bhikkhu vÈtavalÈhakÈ nÈma devÈ, tesaÑ yadÈ evaÑ hoti 
“yaÑn|na mayaÑ sakÈya ratiyÈ vaseyyÈmÈ”ti, tesaÑ taÑ 
cetopaÓidhimanvÈya vÈto hoti. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, 
yenekadÈ vÈto hotÊti.  . ChappaÒÒÈsamaÑ. 
 

57. VassavalÈhakasutta 

 606. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho so bhikkhu 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yenekadÈ devo 
vassatÊ”ti. Santi bhikkhu vassavalÈhakÈ nÈma devÈ, tesaÑ 
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yadÈ evaÑ hoti “yaÑn|na mayaÑ sakÈya ratiyÈ vaseyyÈmÈ”ti, tesaÑ taÑ 
cetopaÓidhimanvÈya devo vassati. AyaÑ kho bhikkhu hetu ayaÑ paccayo, 
yenekadÈ devo vassatÊti.  . SattapaÒÒÈsamaÑ. 
 

SattapaÒÒÈsasuttantaÑ niÔÔhitaÑ. 
 
 

ValÈhakasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SuddhikaÑ SucaritaÒca, DÈn|pakÈrapaÒÒÈsaÑ. 
   SÊtaÑ UÓhaÒca AbbhaÒca, VÈta VassavalÈhakÈti.

 



  

12. VacchagottasaÑyutta 
 

1. R|pa-aÒÒÈÓasutta 

 607. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho 
bho Gotama hetu ko paccayo, yÈnimÈni1 anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke 
uppajjanti ‘sassato loko’ti vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ, ‘antavÈ loko’ti vÈ, 
‘anantavÈ loko’ti vÈ, ‘taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran’ti vÈ, ‘aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊran’ti vÈ, ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti vÈ, ‘hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘neva hoti na 
na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ”ti. R|pe kho Vaccha aÒÒÈÓÈ 
r|pasamudaye aÒÒÈÓÈ r|panirodhe aÒÒÈÓÈ r|panirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
aÒÒÈÓÈ, evamimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti “sassato 
loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti. AyaÑ 
kho Vaccha hetu ayaÑ paccayo, yÈnimÈni2 anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke 
uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. VedanÈ-aÒÒÈÓasutta 

 608. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho Vacchagotto 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko 
paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti ‘sassato loko’ti 
vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ -pa- ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti 
vÈ”ti. VedanÈya kho Vaccha aÒÒÈÓÈ vedanÈsamudaye aÒÒÈÓÈ vedanÈnirodhe 
aÒÒÈÓÈ 
______________________________________________________________ 
 1. YenimÈni (?) 2. Yena (SÊ), yenimÈni (?) 
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vedanÈnirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓÈ, evamimÈni anekavihitÈni 
diÔÔhigatÈni loke uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- 
“neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti. AyaÑ kho Vaccha 
hetu ayaÑ paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti 
“sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”ti vÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SaÒÒÈ-aÒÒÈÓasutta 

 609. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho Vaccha gotto 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko 
paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti ‘sassato loko’ti 
vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ -pa- ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti 
vÈ”ti. SaÒÒÈya kho Vaccha aÒÒÈÓÈ saÒÒÈsamudaye aÒÒÈÓÈ saÒÒÈnirodhe 
aÒÒÈÓÈ saÒÒÈnirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓÈ, evamimÈni anekavihitÈni 
diÔÔhigatÈni loke uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- 
“neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti. AyaÑ kho Vaccha 
hetu ayaÑ paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti 
“sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”ti vÈti.  . TatiyaÑ.  
 

4. Sa~khÈra-aÒÒÈÓasutta 

 610. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho Vacchagotto 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko 
paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti ‘sassato loko’ti 
vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti 
vÈ”ti. Sa~khÈresu kho Vaccha aÒÒÈÓÈ sa~khÈrasamudaye aÒÒÈÓÈ 
sa~khÈranirodhe aÒÒÈÓÈ sa~khÈranirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓÈ, 
evamimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni 
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loke uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na 
na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti. AyaÑ kho Vaccha hetu ayaÑ 
paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti “sassato loko”ti 
vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. ViÒÒÈÓa-aÒÒÈÓasutta 

 611. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho Vacchagotto 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko 
paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti ‘sassato loko’ti 
vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ -pa- ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti 
vÈ”ti. ViÒÒÈÓe kho Vaccha aÒÒÈÓÈ viÒÒÈÓasamudaye aÒÒÈÓÈ 
viÒÒÈÓanirodhe aÒÒÈÓÈ viÒÒÈÓanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓÈ, 
evamimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, 
“asassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti 
vÈti. AyaÑ kho Vaccha hetu ayaÑ paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni 
diÔÔhigatÈni loke uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ -pa- 
“neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6-10. R|pa-adassanÈdisuttapaÒcaka 

 612-616. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho Vacchagotto 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bho Gotama hetu ko 
paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti ‘sassato loko’ti 
vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ -pa- ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti 
vÈ”ti. R|pe kho Vaccha adassanÈ -pa- r|panirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
adassanÈ -pa-. VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu kho Vaccha adassanÈ -pa-. 
ViÒÒÈÓe kho Vaccha adassanÈ -pa- viÒÒÈÓanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya 
adassanÈ -pa-.  . DasamaÑ. 
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11-15. R|pa-anabhisamayÈdisuttapaÒcaka 

 617-621. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe kho Vaccha anabhisamayÈ -pa-. 
R|panirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya anabhisamayÈ -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. VedanÈya kho Vaccha anabhisamayÈ -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. SaÒÒÈya kho Vaccha anabhisamayÈ -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. Sa~khÈresu kho Vaccha anabhisamayÈ -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. ViÒÒÈÓe kho Vaccha anabhisamayÈ -pa-.  . 
PannarasamaÑ. 
 

16-20. R|pa-ananubodhÈdisuttapaÒcaka 

 622. 626. SÈvatthinidÈnaÑ. EkamantaÑ nisinno kho Vacchagotto 
paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca–ko nu kho bho Gotama hetu ko 
paccayo -pa-. R|pe kho Vaccha ananubodhÈ -pa- r|panirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya ananubodhÈ -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. VedanÈya kho Vaccha -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. SaÒÒÈya kho Vaccha -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. Sa~khÈresu kho Vaccha -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. ViÒÒÈÓe kho Vaccha ananubodhÈ -pa- 
viÒÒÈÓanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya ananubodhÈ -pa-.  . VÊsatimaÑ. 
 

21-25. R|pa-appaÔivedhÈdisuttapaÒcaka 

 627-631. SÈvatthinidÈnaÑ. Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo 
-pa-. R|pe kho Vaccha appaÔivedhÈ -pa-. ViÒÒÈÓe kho Vaccha appaÔivedhÈ 
-pa-.  . PaÒcavÊsatimaÑ.  
 

26-30. R|pa-asallakkhaÓÈdisuttapaÒcaka 

 632-636. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe kho Vaccha asallakkhaÓÈ -pa-. 
ViÒÒÈÓe kho Vaccha asallakkhaÓÈ -pa-.  . TiÑsatimaÑ. 
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31-35. R|pa-anupalakkhaÓÈdisuttapaÒcaka 

 637-641. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe kho Vaccha anupalakkhaÓÈ -pa-. 
ViÒÒÈÓe kho Vaccha anupalakkhaÓÈ -pa-.  . PaÒcatiÑsatimaÑ. 
 

36-40. R|pa-appaccupalakkhaÓÈdisuttapaÒcaka 

 642-646. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe kho Vaccha appaccupalakkhaÓÈ -pa-. 
ViÒÒÈÓe kho Vaccha appaccupalakkhaÓÈ -pa-.  . CattÈlÊsamaÑ. 
 

41-45. R|pa-asamapekkhaÓÈdisuttapaÒcaka 

 647-651. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe kho Vaccha asamapekkhaÓÈ -pa-. 
ViÒÒÈÓe kho Vaccha asamapekkhaÓÈ -pa-.  . PaÒcacattÈlÊsamaÑ. 
 

46-50. R|pa-appaccupekkhaÓÈdisuttapaÒcaka 

 652-656. SÈvatthinidÈnaÑ. R|pe kho Vaccha appaccupekkhaÓÈ -pa-. 
ViÒÒÈÓe kho Vaccha appaccupekkhaÓÈ -pa-. PaÒÒÈsamaÑ. 
 

51-54. R|pa-appaccakkhakammÈdisuttacatukka 

 657-66 SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho 
bho Gotama hetu ko paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke 
uppajjanti ‘sassato loko’ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti vÈ”ti. R|pe kho Vaccha appaccakkhakammÈ r|pasamudaye 
appaccakkhakammÈ r|panirodhe appaccakkhakammÈ r|panirodhagÈminiyÈ 
paÔipadÈya appaccakkhakammÈ -pa-.  

 SÈvatthinidÈnaÑ. VedanÈya kho Vaccha appaccakkhakammÈ -pa- 
vedanÈnirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya appaccakkhakammÈ -pa-. 

 SÈvatthinidÈnaÑ. SaÒÒÈya kho Vaccha appaccakkhakammÈ -pa- 
saÒÒÈnirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya appaccakkhakammÈ -pa-. 
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SÈvatthinidÈnaÑ. Sa~khÈresu kho Vaccha appaccakkhakammÈ -pa-. 
sa~khÈranirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya appaccakkhakammÈ -pa-.  . 
CatupaÒÒÈsamaÑ. 
 

55. ViÒÒÈÓa-appaccakkhakammasutta 

 661. SÈvatthinidÈnaÑ. ViÒÒÈÓe kho Vaccha appaccakkhakammÈ 
viÒÒÈÓasamudaye appaccakkhakammÈ viÒÒÈÓanirodhe appaccakkhakammÈ 
viÒÒÈÓanirodhagÈminiyÈ paÔipadÈya appaccakkhakammÈ, evamimÈni 
anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato 
loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti. AyaÑ 
kho Vaccha hetu ayaÑ paccayo, yÈnimÈni anekavihitÈni diÔÔhigatÈni loke 
uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, 
“anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “neva hoti 
na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti.  . PaÒcapaÒÒÈsamaÑ. 
 
 

VacchagottasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

  AÒÒÈÓÈ AdassanÈ ceva, AnabhisamayÈ AnanubodhÈ. 
  AppaÔivedhÈ AsallakkhaÓÈ, AnupalakkhaÓena AppaccupalakkhaÓÈ. 

AsamapekkhaÓÈ AppaccupekkhaÓÈ Appaccakkhakammanti.

 



  

13. JhÈnasaÑyutta 
 

1. SamÈdhim|lakasamÈpattisutta 

 662. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
samÈpattikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈpattikusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave 
ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ 
samÈpattikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca. Tatra bhikkhave 
yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ 
samÈpattikusalo ca, ayaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca 
mokkho1 ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ 
khÊramhÈ dadhi dadhimhÈ navanÊtaÑ navanÊtamhÈ sappi sappimhÈ 
sappimaÓÉo tatra aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca. 
AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho1 ca uttamo ca 
pavaro cÈti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. SamÈdhim|lakaÔhitisutta 

 663. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
Ôhitikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ Ôhitikusalo hoti, 
na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva 
samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ Ôhitikusalo. Idha 
pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ Ôhitikusalo ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ Ôhitikusalo ca, ayaÑ imesaÑ catunnaÑ 
jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi 
bhikkhave gavÈ khÊraÑ khÊramhÈ dadhi dadhimhÈ navanÊtaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PÈmokkho (SyÈ, KaÑ) evamuparipi. 
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navanÊtamhÈ sappi sappimhÈ sappimaÓÉo tatra aggamakkhÈyati. Evameva 
kho bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ Ôhitikusalo ca. AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca 
seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro cÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SamÈdhim|lakavuÔÔhÈnasutta 

 664. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
vuÔÔhÈnakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
vuÔÔhÈnakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave 
ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ 
vuÔÔhÈnakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo ca. Tatra bhikkhave 
yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhisiÑ 
vuÔÔhÈnakusalo ca, ayaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca 
mokkho ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ -pa- 
pavaro cÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. SamÈdhim|lakakallitasutta 

 665. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
kallitakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ kallitakusalo 
hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ kallitakusalo. 
Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ kallitakusalo ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ kallitakusalo ca. AyaÑ imesaÑ 
catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. 
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  . CatutthaÑ.
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5. SamÈdhim|laka-ÈrammaÓasutta 

 666. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
ÈrammaÓakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
ÈrammaÓakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo ca. 
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo ca. AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo 
ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ 
khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SamÈdhim|lakagocarasutta 

 667. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
gocarakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ gocarakusalo 
hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ gocarakusalo. 
Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ gocarakusalo ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ gocarakusalo ca. AyaÑ imesaÑ 
catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. 
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SamÈdhim|laka-abhinÊhÈrasutta 

 668. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
abhinÊhÈrakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
abhinÊhÈrakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. 
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Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, 
na ca samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo ca. 
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo ca. AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo 
ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ 
khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. SamÈdhim|lakasakkaccakÈrÊsutta 

 669. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
sakkaccakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ 
hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ. 
Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ ca. AyaÑ imesaÑ 
catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. 
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. SamÈdhim|lakasÈtaccakÈrÊsutta 

 670. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
sÈtaccakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ 
hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ. 
Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ ca. AyaÑ imesaÑ 
catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. 
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  . NavamaÑ. 
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10. SamÈdhim|lakasappÈyakÈrÊsutta 

 671. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
sappÈyakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ 
hoti, na samÈdhismiÑ samÈdhikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
neva samÈdhismiÑ samÈdhikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ. 
Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈdhikusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈdhikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ ca. AyaÑ imesaÑ 
catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. 
SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  . DasamaÑ.  . 
(SamÈdhim|lakaÑ.) 
 

11. SamÈpattim|lakaÔhitisutta 

 672. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ Ôhitikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
Ôhitikusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha pana bhikkhave 
ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ 
Ôhitikusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ Ôhitikusalo ca. Tatra bhikkhave 
yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ 
Ôhitikusalo ca. AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho 
ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ -pa- pavaro cÈti.  
. EkÈdasamaÑ. 
 

12. SamÈpattim|lakavuÔhÈnasutta 

 673. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha 
pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
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ca samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo ca. 
Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ -pa- pavaro cÈti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

13. SamÈpattim|lakakallitasutta 

 674. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ kallitakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ kallitakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha 
pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca 
samÈdhismiÑ kallitakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ kallitakusalo ca. Tatra 
-pa- pavaro cÈti.  . TerasamaÑ. 
 

14. SamÈpattim|laka-ÈrammaÓasutta 

 675. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha 
pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo ca. 
Tatra -pa- pavaro cÈti.  . CuddasamaÑ. 
 

15. SamÈpattim|lakagocarasutta 

 676. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ gocarakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ gocarakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha 
pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca 
samÈdhismiÑ gocarakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ 
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samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ gocarakusalo ca. Tatra -pa- pavaro 
cÈti.  . PannarasamaÑ. 
 

16. SamÈpattim|laka-abhinÊhÈrasutta 

 677. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha 
pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca 
samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo ca. 
Tatra -pa- pavaro cÈti.  . SoÄasamaÑ. 
 
 

17. SamÈpattim|lakasakkaccasutta 

 678. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha 
pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca 
samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ ca. Tatra 
-pa- pavaro cÈti.  . SattarasamaÑ. 
 

18. SamÈpattim|lakasÈtaccasutta 

  679. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
sÈtaccakÈrÊ hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha pana bhikkhave 
ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ 
sÈtaccakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ ca. Tatra -pa- pavaro 
cÈti.  . AÔÔhÈrasamaÑ. 
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19. SamÈpattim|lakasappÈyakÈrÊsutta 

 680. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
sappÈyakÈrÊ hoti, na samÈdhismiÑ samÈpattikusalo. Idha pana bhikkhave 
ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ samÈpattikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ 
sappÈyakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ ca. Tatra bhikkhave 
yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ 
sappÈyakÈrÊ ca. AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca 
mokkho ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ 
khÊramhÈ dadhi dadhimhÈ navanÊtaÑ navanÊtamhÈ sappi sappimhÈ 
sappimaÓÉo tatra aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ samÈpattikusalo ca hoti, samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ ca. AyaÑ 
imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro 
cÈti.  . Ek|navÊsatimaÑ.  . (SamÈpattim|lakaÑ.) 
 

20-27. ®hitim|lakavuÔÔhÈnasuttÈdi-aÔÔhaka 

 681. 688. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, 
idha bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ Ôhitikusalo hoti, na samÈdhismiÑ 
vuÔÔhÈnakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ 
vuÔÔhÈnakusalo hoti, na samÈdhismiÑ Ôhitikusalo. Idha pana bhikkhave 
ekacco jhÈyÊ neva samÈdhismiÑ Ôhitikusalo hoti, na ca samÈdhismiÑ 
vuÔÔhÈnakusalo. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ Ôhitikusalo 
ca hoti, samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ 
-pa- uttamo ca pavaro cÈti.  . VÊsatimaÑ.  . (Purimam|lakÈni viya yÈva 
sattavÊsatimÈ Ôhitim|lakasappÈyakÈrÊsuttÈ aÔÔha suttÈni p|retabbÈni. 
®hitim|lakaÑ.) 
 

28-34. VuÔÔhÈnam|lakakallitasuttÈdisattaka 

 689-695. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, 
idha bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo hoti,  
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na samÈdhismiÑ kallitakusalo. SamÈdhismiÑ kallitakusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo. Neva samÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo hoti, na 
ca samÈdhismiÑ kallitakusalo. SamÈdhismiÑ vuÔÔhÈnakusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ kallitakusalo ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ -pa- uttamo 
ca pavaro cÈti.  . AÔÔhavÊsatimaÑ.  . (Purimam|lakÈni viya yÈva catuttiÑ 
satimÈ vuÔÔhÈnam|lakasappÈyakÈrÊsuttÈ satta suttÈni p|retabbÈni. 
VuÔÔhÈnam|lakaÑ.) 
 

35-48. Kallitam|laka-ÈrammaÓasuttÈdichakka 

 696-701. SÈvatthinidÈnaÑ. SamÈdhismiÑ kallitakusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo. SamÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ kallitakusalo. Neva samÈdhismiÑ kallitakusalo hoti, na ca 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo. SamÈdhismiÑ kallitakusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ -pa- 
uttamo ca pavaro cÈti.  . PaÒcatiÑsatimaÑ.  . (Purimam|lakÈni viya yÈva 
cattÈlÊsamÈ kallitam|lakasappÈyakÈrÊsuttÈ cha suttÈni p|retabbÈni. 
Kallitam|lakaÑ.)  
 

41-45. ŒrammaÓam|lakagocarasuttÈdipaÒcaka 

 702-706. SÈvatthinidÈnaÑ. SamÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ gocarakusalo. SamÈdhismiÑ gocarakusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo. Neva samÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo hoti, 
na ca samÈdhismiÑ gocarakusalo. SamÈdhismiÑ ÈrammaÓakusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ gocarakusalo ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ -pa- uttamo 
ca pavaro cÈti.  . EkacattÈlÊsamaÑ.  . (Purimam|lakÈni viya yÈva 
paÒcacattÈlÊsamÈ ÈrammaÓam|lakasappÈyakÈrÊsuttÈ paÒca suttÈni 
p|retabbÈni. ŒrammaÓam|lakaÑ.) 
 

46-49. Gocaram|laka-abhinÊhÈrasuttÈdicatukka 

 707. SÈvatthinidÈnaÑ. SamÈdhismiÑ gocarakusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo. SamÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo 
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hoti, na samÈdhismiÑ gocarakusalo. Neva samÈdhismiÑ gocarakusalo hoti, 
na ca samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo. SamÈdhismiÑ gocarakusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ khÊraÑ 
khÊramhÈ dadhi dadhimhÈ navanÊtaÑ navanÊtamhÈ sappi sappimhÈ 
sappimaÓÉo tatra aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ gocarakusalo ca hoti, samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo ca. 
AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ -pa- uttamo ca pavaro cÈti.  . 
ChacattÈlÊsamaÑ. 
 
 708. SamÈdhismiÑ gocarakusalo hoti, na samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ 
-pa-. VitthÈretabbaÑ.  . SattacattÈlÊsamaÑ. 
 
 709. SamÈdhismiÑ gocarakusalo hoti, na samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ 
-pa-.  . AÔÔhacattÈlÊsamaÑ. 
 
 710. SamÈdhismiÑ gocarakusalo hoti, na samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ 
-pa-.  . Ek|napaÒÒÈsamaÑ.  . (Gocaram|lakaÑ.) 
 

50-52. AbhinÊhÈram|lakasakkaccasuttÈditika 

 711. SÈvatthinidÈnaÑ. SamÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo hoti, na 
samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ. SamÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ hoti, na 
samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo. Neva samÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo hoti, 
na ca samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ. SamÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo ca hoti, 
samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ -pa- uttamo 
ca pavaro cÈti.  . PaÒÒÈsamaÑ. 
 
 712. SamÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo hoti, na samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ 
-pa-.  . EkapaÒÒÈsamaÑ. 
 
 713. SamÈdhismiÑ abhinÊhÈrakusalo hoti, na samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ 
-pa-.  . DvepaÒÒÈsamaÑ.  . (AbhinÊhÈram|lakaÑ.) 
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53-54. Sakkaccam|lakasÈtaccakÈrÊsuttÈdiduka 

 714. SÈvatthinidÈnaÑ. SamÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ hoti, na 
samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ. SamÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ hoti, na samÈdhismiÑ 
sakkaccakÈrÊ. Neva samÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ hoti, na ca samÈdhismiÑ 
sÈtaccakÈrÊ. SamÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ ca hoti, samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ 
ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ -pa- uttamo ca pavaro cÈti.  . TepaÒÒÈsamaÑ. 
 
 715. SamÈdhismiÑ sakkaccakÈrÊ hoti, na samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ 
-pa-.  . CatupaÒÒÈsamaÑ. 
 

55. SÈtaccam|lakasappÈyakÈrÊsutta 

 716. SÈvatthinidÈnaÑ. CattÈrome bhikkhave jhÈyÊ. Katame cattÈro, idha 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ hoti, na samÈdhismiÑ 
sappÈyakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ 
hoti, na samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ. Idha pana bhikkhave ekacco jhÈyÊ neva 
samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ hoti, na ca samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ. Idha pana 
bhikkhave ekacco jhÈyÊ samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ ca hoti, samÈdhismiÑ 
sappÈyakÈrÊ ca. Tatra bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ ca 
hoti, samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ ca. AyaÑ imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo 
ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro ca. SeyyathÈpi bhikkhave gavÈ 
khÊraÑ khÊramhÈ dadhi dadhimhÈ navanÊtaÑ navanÊtamhÈ sappi sappimhÈ 
sappimaÓÉo tatra aggamakkhÈyati. Evameva kho bhikkhave yvÈyaÑ jhÈyÊ 
samÈdhismiÑ sÈtaccakÈrÊ ca hoti, samÈdhismiÑ sappÈyakÈrÊ ca. AyaÑ 
imesaÑ catunnaÑ jhÈyÊnaÑ aggo ca seÔÔho ca mokkho ca uttamo ca pavaro 
cÈti. Idamavoca BhagavÈ, attamanÈ te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandunti.  . PaÒcapaÒÒÈsamaÑ. 

 (YathÈ paÒcapaÒÒÈsaÑ veyyÈkaraÓÈni honti, tathÈ vitthÈretabbÈni.) 
 
 

JhÈnasaÑyuttaÑ1 samattaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. SamÈdhisaÑyuttaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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TassuddÈnaÑ 

  SamÈdhi SamÈpatti ®hiti ca, VuÔÔhÈnaÑ KallitÈrammaÓena ca. 
  GocarÈ AbhinÊhÈro Sakkacca, SÈtacca athopi SappÈyanti. 

Khandhavaggo tatiyo.  
 

TassuddÈnaÑ 
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SaÑyuttanikÈya 
 

SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi 
 

_____ 
 

Namo tassa Bhagavato Arahato SammÈsambuddhassa. 
 
 

1. SaÄÈyatanasaÑyutta 
 

1. Aniccavagga 
 

1. AjjhattÈniccasutta 

 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– 

 CakkhuÑ bhikkhave aniccaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ 
dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SotaÑ 
aniccaÑ, yadaniccaÑ -pa-. GhÈnaÑ aniccaÑ, yadaniccaÑ -pa-. JivhÈ aniccÈ, 
yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. KÈyo anicco, yadaniccaÑ -pa-. Mano anicco, 
yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusmimpi nibbindati, sotasmimpi nibbindati, ghÈnasmimpi nibbindati, 
jivhÈyapi nibbindati, kÈyasmimpi 
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nibbindati, manasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. Ajjhattadukkhasutta 

 2. CakkhuÑ bhikkhave dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ 
taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SotaÑ dukkhaÑ -pa-. GhÈnaÑ dukkhaÑ. 
JivhÈ dukkhÈ. KÈyo dukkho. Mano dukkho, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, 
yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. AjjhattÈnattasutta 

 3. CakkhuÑ bhikkhave anattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. SotaÑ anattÈ -pa-. GhÈnaÑ anattÈ. JivhÈ anattÈ. KÈyo anattÈ. 
Mano anattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. BÈhirÈniccasutta 

 4. R|pÈ bhikkhave aniccÈ. YadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ 
tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. 
PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ aniccÈ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ 
tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako r|pesupi nibbindati, saddesupi nibbindati, 
gandhesupi nibbindati, rasesupi nibbindati, phoÔÔhabbesupi nibbindati, 
dhammesupi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . CatutthaÑ. 
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5. BÈhiradukkhasutta 

 5. R|pÈ bhikkhave dukkhÈ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ 
dukkhÈ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. BÈhirÈnattasutta 

 6. R|pÈ bhikkhave anattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, 
na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. 
SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ anattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. AjjhattÈniccÈtÊtÈnÈgatasutta 

 7. CakkhuÑ bhikkhave aniccaÑ atÊtÈnÈgataÑ, ko pana vÈdo 
paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ 
cakkhusmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ cakkhuÑ nÈbhinandati, 
paccuppannassa cakkhussa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
SotaÑ aniccaÑ. GhÈnaÑ aniccaÑ. JivhÈ aniccÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko pana vÈdo 
paccuppannÈya. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtÈya jivhÈya 
anapekkho hoti, anÈgataÑ jivhaÑ nÈbhinandati, paccuppannÈya jivhÈya 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. KÈyo anicco -pa-. Mano 
anicco atÊtÈnÈgato, ko pana vÈdo paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave 
sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ manasmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ manaÑ 
nÈbhinandati, paccuppannassa manassa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
paÔipanno hotÊti.  . SattamaÑ. 
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8. AjjhattadukkhÈtÊtÈnÈgatasutta 

 8. CakkhuÑ bhikkhave dukkhaÑ atÊtÈnÈgataÑ, ko pana vÈdo 
paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ 
cakkhusmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ cakkhuÑ nÈbhinandati, 
paccuppannassa cakkhussa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
SotaÑ dukkhaÑ -pa-. GhÈnaÑ dukkhaÑ -pa-. JivhÈ dukkhÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko 
pana vÈdo paccuppannÈya. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
atÊtÈya jivhÈya anapekkho hoti, anÈgataÑ jivhaÑ nÈbhinandati, 
paccuppannÈya jivhÈya nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. KÈyo 
dukkho -pa-. Mano dukkho atÊtÈnÈgato, ko pana vÈdo paccuppannassa. 
EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ manasmiÑ 
anapekkho hoti, anÈgataÑ manaÑ nÈbhinandati, paccuppannassa manassa 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hotÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. AjjhattÈnattÈtÊtÈnÈgatasutta 

 9. CakkhuÑ bhikkhave anattÈ atÊtÈnÈgataÑ, ko pana vÈdo 
paccuppannassa. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ 
cakkhusmiÑ anapekkho hoti, anÈgataÑ cakkhuÑ nÈbhinandati, 
paccuppannassa cakkhussa nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. 
SotaÑ anattÈ -pa-. GhÈnaÑ anattÈ -pa-. JivhÈ anattÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko pana 
vÈdo paccuppannÈya. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtÈya 
jivhÈya anapekkho hoti, anÈgataÑ jivhaÑ nÈbhinandati, paccuppannÈya 
jivhÈya nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. KÈyo anattÈ -pa-. 
Mano anattÈ atÊtÈnÈgato, ko pana vÈdo paccuppannassa. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtasmiÑ manasmiÑ anapekkho hoti, 
anÈgataÑ manaÑ nÈbhinandati, paccappunnassa manassa nibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. BÈhirÈniccÈtÊtÈnÈgatasutta 

 10. R|pÈ bhikkhave aniccÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko pana vÈdo paccuppannÈnaÑ. 
EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtesu 
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r|pesu anapekkho hoti, anÈgate r|pe nÈbhinandati, paccuppannÈnaÑ 
r|pÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti. SaddÈ. GandhÈ. 
RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ aniccÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko pana vÈdo 
paccuppannÈnaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtesu 
dhammesu anapekkho hoti, anÈgate dhamme nÈbhinandati, paccuppannÈnaÑ 
dhammÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hotÊti.  . DasamaÑ. 
 

11. BÈhiradukkhÈtÊtÈnÈgatasutta 

 11. R|pÈ bhikkhave dukkhÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko pana vÈdo 
paccuppannÈnaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtesu 
r|pesu anapekkho hoti, anÈgate r|pe nÈbhinandati, paccuppannÈnaÑ 
r|pÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti -pa-. EkodasamaÑ. 
 

12. BÈhirÈnattÈtÊtÈnÈgatasutta 

 12. R|pÈ bhikkhave anattÈ atÊtÈnÈgatÈ, ko pana vÈdo paccuppannÈnaÑ. 
EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako atÊtesu r|pesu anapekkho hoti, 
anÈgate r|pe nÈbhinandati, paccuppannÈnaÑ r|pÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya 
nirodhÈya paÔipanno hoti. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ anattÈ 
atÊtÈnÈgatÈ, ko pana vÈdo paccuppannÈnaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako atÊtesu dhammesu anapekkho hoti, anÈgate dhamme 
nÈbhinandati, paccuppannÈnaÑ dhammÈnaÑ nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya 
paÔipanno hotÊti.  . DvÈdasamaÑ. 

Aniccavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AniccaÑ DukkhaÑ AnattÈ ca, tayo ajjhattabÈhirÈ. 
   Yadaniccena tayo vuttÈ, te te ajjhattabÈhirÈti. 
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2. Yamakavagga 
 

1. PaÔhamapubbesambodhasutta 

 13. SÈvatthinidÈnaÑ. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ 
anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi “ko nu kho cakkhussa 
assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑnissaraÓaÑ. Ko sotassa -pa-. Ko ghÈnassa. Ko 
jivhÈya. Ko kÈyassa. Ko manassa assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓan”ti. 
Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi, yaÑ kho cakkhuÑ paÔicca uppajjati 
sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ cakkhussa assÈdo. YaÑ cakkhuÑ aniccaÑ 
dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, ayaÑ cakkhussa ÈdÊnavo. Yo cakkhusmiÑ 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ cakkhussa nissaraÓaÑ. YaÑ 
sotaÑ -pa-. YaÑ ghÈnaÑ -pa-. YaÑ jivhaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ, ayaÑ jivhÈya assÈdo. YaÑ1 jivhÈ aniccÈ dukkhÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ jivhÈya ÈdÊnavo. Yo jivhÈya chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ jivhÈya nissaraÓaÑ. YaÑ kÈyaÑ -pa-. YaÑ 
manaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ manassa assÈdo. YaÑ2 
mano anicco dukkho vipariÓÈmadhammo, ayaÑ manassa ÈdÊnavo. Yo 
manasmiÑ chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ manassa 
nissaraÓanti. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imesaÑ channaÑ ajjhattikÈnaÑ 
ÈyatanÈnaÑ evaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca 
nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake 
loke samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti3 paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca 
khvÈhaÑ bhikkhave imesaÑ channaÑ ajjhattikÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ evaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ abbhaÒÒÈsiÑ, athÈhaÑ bhikkhave sadevake loke samÈrake 
sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya anuttaraÑ 
sammosambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca pana me 
dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti4, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni 
punabbhavoti.  . PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. YÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 2. Yo (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 
 3. SabbatthÈpi evameva itisaddena saha dissati. 
 4. Cetovimutti (SÊ, I, Ka) evamuparipi. 
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2. Dutiyapubbesambodhasutta 

 14. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi “ko nu kho r|pÈnaÑ assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ 
nissaraÓaÑ, ko saddÈnaÑ -pa-. Ko gandhÈnaÑ. Ko rasÈnaÑ. Ko 
phoÔÔhabbÈnaÑ. Ko dhammÈnaÑ assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓan”ti. 
Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi yaÑ kho r|pe paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ, ayaÑ r|pÈnaÑ assÈdo. YaÑ r|pÈ aniccÈ dukkhÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ r|pÈnaÑ ÈdÊnavo. Yo r|pesu chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ. YaÑ sadde. Gandhe. 
Rase. PhoÔÔhabbe. YaÑ dhamme paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, 
ayaÑ dhammÈnaÑ assÈdo. YaÑ dhammÈ aniccÈ dukkhÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ dhammÈnaÑ ÈdÊnavo. Yo dhammesu 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ dhammÈnaÑ nissaraÓanti. 
YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imesaÑ channaÑ bÈhirÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ evaÑ 
assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato 
yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ, neva tÈvÈhaÑ bhikkhave sadevake loke 
samÈrake sabrahmake sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
anuttaraÑ sammÈsambodhiÑ abhisambuddhoti paccaÒÒÈsiÑ. Yato ca 
khvÈhaÑ bhikkhave imesaÑ channaÑ bÈhirÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ 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 vimutti, ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni 
punabbhavoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhama-assÈdapariyesanasutta 

 15. CakkhussÈhaÑ bhikkhave assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo cakkhussa 
assÈdo, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ cakkhussa assÈdo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. 
CakkhussÈhaÑ bhikkhave ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo cakkhussa 
ÈdÊnavo, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ cakkhussa ÈdÊnavo, paÒÒÈya me so 
sudiÔÔho. CakkhussÈhaÑ bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ 
cakkhussa nissaraÓaÑ, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ cakkhussa nissaraÓaÑ, 
paÒÒÈya me taÑ sudiÔÔhaÑ. 
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SotassÈhaÑ bhikkhave. GhÈnassÈhaÑ bhikkhave. JivhÈyÈhaÑ bhikkhave 
assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo jivhÈya assÈdo, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ 
jivhÈya assÈdo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. JivhÈyÈhaÑ bhikkhave 
ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo jivhÈya ÈdÊnavo, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ 
jivhÈya ÈdÊnavo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. JivhÈyÈhaÑ bhikkhave 
nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ jivhÈya nissaraÓaÑ, tadajjhagamaÑ, 
yÈvatÈ jivhÈya nissaraÓaÑ, paÒÒÈya me taÑ sudiÔÔhaÑ -pa-. ManassÈhaÑ 
bhikkhave assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo manassa assÈdo, tadajjhagamaÑ, 
yÈvatÈ manassa assÈdo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. ManassÈhaÑ bhikkhave 
ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo manassa ÈdÊnavo, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ 
manassa ÈdÊnavo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. ManassÈhaÑ bhikkhave 
nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ manassa nissaraÓaÑ, tadajjhagamaÑ, 
yÈvatÈ manassa nissaraÓaÑ, paÒÒÈya me taÑ sudiÔÔhaÑ. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ 
bhikkhave imesaÑ channaÑ ajjhattikÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato 
ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ 
-pa- paccaÒÒÈsiÑ. ©ÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti, 
ayamantimÈ jÈti, natthi dÈni punabbhavoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Dutiya-assÈdapariyesanasutta 

 16. R|pÈnÈhaÑ bhikkhave assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo r|pÈnaÑ 
assÈdo, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ r|pÈnaÑ assÈdo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. 
R|pÈnÈhaÑ bhikkhave ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo r|pÈnaÑ ÈdÊnavo, 
tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ r|pÈnaÑ ÈdÊnavo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. 
R|pÈnÈhaÑ bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ r|pÈnaÑ 
nissaraÓaÑ, tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ, paÒÒÈya me taÑ 
sudiÔÔhaÑ. SaddÈnÈhaÑ bhikkhave. GandhÈnÈhaÑ bhikkhave. RasÈnÈhaÑ 
bhikkhave. PhoÔÔhabbÈnÈhaÑ bhikkhave. DhammÈnÈhaÑ bhikkhave 
assÈdapariyesanaÑ acariÑ, yo dhammÈnaÑ assÈdo, tadajjhagamaÑ, yavatÈ 
dhammÈnaÑ assÈdo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. DhammÈnÈhaÑ bhikkhave 
ÈdÊnavapariyesanaÑ acariÑ, yo dhammÈnaÑ ÈdÊnavo, tadajjhagamaÑ, 
yÈvatÈ dhammÈnaÑ ÈdÊnavo, paÒÒÈya me so sudiÔÔho. DhammÈnÈhaÑ 
bhikkhave nissaraÓapariyesanaÑ acariÑ, yaÑ dhammÈnaÑ nissaraÓaÑ, 
tadajjhagamaÑ, yÈvatÈ dhammÈnaÑ nissaraÓaÑ, 
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paÒÒÈya me taÑ sudiÔÔhaÑ. YÈvakÊvaÒcÈhaÑ bhikkhave imesaÑ channaÑ 
bÈhirÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato 
nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒÈsiÑ -pa- paccaÒÒÈsiÑ. 
©ÈÓaÒca pana me dassanaÑ udapÈdi, akuppÈ me vimutti, ayamantimÈ jÈti, 
natthi dÈni punabbhavoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamanoce-assÈdasutta 

 17. No cedaÑ bhikkhave cakkhussa assÈdo abhavissa, na yidaÑ sattÈ 
cakkhusmiÑ sÈrajjeyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi cakkhussa assÈdo, 
tasmÈ sattÈ cakkhusmiÑ sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave cakkhussa ÈdÊnavo 
abhavissa, na yidaÑ sattÈ cakkhusmiÑ nibbindeyyuÑ, yasmÈ ca kho 
bhikkhave atthi cakkhussa ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ cakkhusmiÑ nibbindanti. 
No cedaÑ bhikkhave cakkhussa nissaraÓaÑ abhavissa, na yidaÑ sattÈ 
cakkhusmÈ nissareyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi cakkhussa 
nissaraÓaÑ, tasmÈ sattÈ cakkhusmÈ nissaranti. No cedaÑ bhikkhave sotassa 
assÈdo abhavissa. No cedaÑ bhikkhave ghÈnassa assÈdo abhavissa. No 
cedaÑ bhikkhave jivhÈya assÈdo abhavissa, na yidaÑ sattÈ jivhÈya 
sÈrajjeyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi jivhÈya assÈdo, tasmÈ sattÈ 
jivhÈya sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave jivhÈya ÈdÊnavo abhavissa, na 
yidaÑ sattÈ jivhÈya nibbindeyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi jivhÈya 
ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ jivhÈya nibbindanti. No cedaÑ bhikkhave jivhÈya 
nissaraÓaÑ abhavissa, na yidaÑ sattÈ jivhÈya nissareyyuÑ, yasmÈ ca kho 
bhikkhave atthi jivhÈya nissaraÓaÑ, tasmÈ sattÈ jivhÈya nissaranti. No 
cedaÑ bhikkhave kÈyassa assÈdo abhavissa. No cedaÑ bhikkhave manassa 
assÈdo abhavissa, na yidaÑ sattÈ manasmiÑ sÈrajjeyyuÑ, yasmÈ ca kho 
bhikkhave atthi manassa assÈdo, tasmÈ sattÈ manasmiÑ sÈrajjanti. No 
cedaÑ bhikkhave manassa ÈdÊnavo abhavissa, na yidaÑ sattÈ manasmiÑ 
nibbindeyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi manassa ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ 
manasmiÑ nibbindanti. No cedaÑ bhikkhave manassa nissaraÓaÑ 
abhavissa, na yidaÑ sattÈ manasmÈ nissareyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave 
atthi manassa nissaraÓaÑ, tasmÈ sattÈ manasmÈ nissaranti. YÈvakÊvaÒca 
bhikkhave sattÈ imesaÑ channaÑ ajjhattikÈnaÑ 
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ÈyatanÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca 
nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒaÑsu, neva tÈva bhikkhave sattÈ 
sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ sabrahmakÈ sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya 
sadevamanussÈya nissaÔÈ visaÒÒuttÈ vippamuttÈ vimariyÈdÊkatena1 cetasÈ 
vihariÑsu. Yato ca kho bhikkhave sattÈ imesaÑ channaÑ ajjhattikÈnaÑ 
ÈyatanÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato nissaraÓaÒca 
nissaraÓato yathÈbh|taÑ abbhaÒÒaÑsu, atha bhikkhave sattÈ sadevakÈ lokÈ 
samÈrakÈ sabrahmakÈ sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya 
nissaÔÈ visaÒÒuttÈ vippamuttÈ vimariyÈdÊkatena cetasÈ viharantÊti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiyanoce-assÈdasutta 

 18. No cedaÑ bhikkhave r|pÈnaÑ assÈdo abhavissa, na yidaÑ sattÈ 
r|pesu sÈrajjeyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi r|pÈnaÑ assÈdo, tasmÈ 
sattÈ r|pesu sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave r|pÈnaÑ ÈdÊnavo abhavissa, na 
yidaÑ sattÈ r|pesu nibbindeyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi r|pÈnaÑ 
ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ r|pesu nibbindanti. No cedaÑ bhikkhave r|pÈnaÑ 
nissaraÓaÑ abhavissa, na yidaÑ sattÈ r|pehi nissareyyuÑ, yasmÈ ca kho 
bhikkhave atthi r|pÈnaÑ nissaraÓaÑ, tasmÈ sattÈ r|pehi nissaranti. No 
cedaÑ bhikkhave saddÈnaÑ. GandhÈnaÑ. RasÈnaÑ. PhoÔÔhabbÈnaÑ. 
DhammÈnaÑ assÈdo abhavissa, na yidaÑ sattÈ dhammesu sÈrajjeyyuÑ, 
yasmÈ ca kho bhikkhave atthi dhammÈnaÑ assÈdo, tasmÈ sattÈ dhammesu 
sÈrajjanti. No cedaÑ bhikkhave dhammÈnaÑ ÈdÊnavo abhavissa, na yidaÑ 
sattÈ dhammesu nibbindeyyuÑ, yasmÈ ca kho bhikkhave atthi dhammÈnaÑ 
ÈdÊnavo, tasmÈ sattÈ dhammesu nibbindanti. No cedaÑ bhikkhave 
dhammÈnaÑ nissaraÓaÑ abhavissa, na yidaÑ sattÈ dhammehi nissareyyuÑ, 
yasmÈ ca kho bhikkhave atthi dhammÈnaÑ nissaraÓaÑ, tasmÈ sattÈ 
dhammehi nissaranti. YÈvakÊvaÒca bhikkhave sattÈ imesaÑ channaÑ 
bÈhirÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca ÈdÊnavato 
nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ nÈbbhaÒÒaÑsu, neva tÈva bhikkhave 
sattÈ sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ sabrahmakÈ 
______________________________________________________________ 
 1. VimariyÈdikatena (SÊ, I), vipariyÈdikatena (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ pajÈya sadevamanussÈya nissaÔÈ visaÒÒuttÈ 
vippamuttÈ vimariyÈdÊkatena cetasÈ vihariÑsu. Yato ca kho bhikkhave sattÈ 
imesaÑ channaÑ bÈhirÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ assÈdaÒca assÈdato ÈdÊnavaÒca 
ÈdÊnavato nissaraÓaÒca nissaraÓato yathÈbh|taÑ abbhaÒÒaÑsu, atha 
bhikkhave sattÈ sadevakÈ lokÈ samÈrakÈ sabrahmakÈ sassamaÓabrÈhmaÓiyÈ 
pajÈya sadevamanussÈya nissaÔÈ visaÒÒuttÈ vippamuttÈ vimariyÈdÊkatena 
cetasÈ viharantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamÈbhinandasutta 

 19. Yo bhikkhave cakkhuÑ abhinandati, dukkhaÑ so abhinandati. Yo 
dukkhaÑ abhinandati, aparimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. Yo sotaÑ -pa-. 
Yo ghÈnaÑ -pa-. Yo jivhaÑ abhinandati, dukkhaÑ so abhinandati. Yo 
dukkhaÑ abhinandati, aparimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. Yo kÈyaÑ -pa-. 
Yo manaÑ abhinandati, dukkhaÑ so abhinandati. Yo dukkhaÑ abhinandati, 
aparimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Yo ca kho bhikkhave cakkhuÑ nÈbhinandati, dukkhaÑ so nÈbhinandati. 
Yo dukkhaÑ nÈbhinandati, parimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. Yo sotaÑ 
-pa-. Yo ghÈnaÑ -pa-. Yo jivhaÑ nÈbhinandati, dukkhaÑ so nÈbhinandati. 
Yo dukkhaÑ nÈbhinandati, parimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. Yo kÈyaÑ 
-pa-. Yo manaÑ nÈbhinandati, dukkhaÑ so nÈbhinandati. Yo dukkhaÑ 
nÈbhinandati, parimutto so dukkhasmÈti vadÈmi.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyÈbhinandasutta 

 20. Yo bhikkhave r|pe abhinandati, dukkhaÑ so abhinandati. Yo 
dukkhaÑ abhinandati, aparimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. Yo sadde -pa-. 
Gandhe. Rase. PhoÔÔhabbe. Dhamme abhinandati, dukkhaÑ so abhinandati. 
Yo dukkhaÑ abhinandati, aparimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. 

 Yo ca kho bhikkhave r|pe nÈbhinandati, dukkhaÑ so nÈbhinandati. Yo 
dukkhaÑ nÈbhinandati, parimutto so dukkhasmÈti vadÈmi. Yo sadde -pa-. 
Gandhe. Rase. PhoÔÔhabbe. Dhamme nÈbhinandati, dukkhaÑ so 
nÈbhinandati. Yo dukkhaÑ nÈbhinandati, parimutto so dukkhasmÈti vadÈmi.  
. AÔÔhamaÑ. 
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9. PaÔhamadukkhuppÈdasutta 

 21. Yo bhikkhave cakkhussa uppÈdo Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, 
dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo sotassa 
-pa-. Yo ghÈnassa. Yo jivhÈya. Yo kÈyassa. Yo manassa uppÈdo Ôhiti 
abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa 
pÈtubhÈvo. 

 Yo ca kho bhikkhave cakkhussa nirodho v|pasamo attha~gamo, 
dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaÓassa attha~gamo. Yo 
sotassa. Yo ghÈnassa. Yo jivhÈya. Yo kÈyassa. Yo manassa nirodho 
v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, 
jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyadukkhuppÈdasutta 

 22. Yo bhikkhave r|pÈnaÑ uppÈdo Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, 
dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. Yo saddÈnaÑ 
-pa-. Yo gandhÈnaÑ. Yo rasÈnaÑ. Yo phoÔÔhabbÈnaÑ. Yo dhammÈnaÑ 
uppÈdo Ôhiti abhinibbatti pÈtubhÈvo, dukkhasseso uppÈdo, rogÈnaÑ Ôhiti, 
jarÈmaraÓassa pÈtubhÈvo. 

 Yo ca kho bhikkhave r|pÈnaÑ nirodho v|pasamo attha~gamo, 
dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ v|pasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamo. Yo 
saddÈnaÑ -pa-. Yo gandhÈnaÑ. Yo rasÈnaÑ. Yo phoÔÔhabbÈnaÑ. Yo 
dhammÈnaÑ nirodho v|pasamo attha~gamo, dukkhasseso nirodho, rogÈnaÑ 
vupasamo, jarÈmaraÓassa attha~gamoti.  . DasamaÑ. 

Yamakavaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Sambodhena duve vuttÈ, AssÈdena apare duve. 
   No cetena duve vuttÈ, Abhinandena apare duve. 
   UppÈdena duve vuttÈ, vaggo tena pavuccatÊti. 
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3. Sabbavagga 
 

1. Sabbasutta 

 23. SÈvatthinidÈnaÑ. SabbaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha. 
KiÒca bhikkhave sabbaÑ. CakkhuÑ ceva r|pÈ ca sotaÒca1 saddÈ ca 
ghÈnaÒca gandhÈ ca jivhÈ ca rasÈ ca kÈyo ca phoÔÔhabbÈ ca mano ca 
dhammÈ ca, idaÑ vuccati bhikkhave sabbaÑ. Yo bhikkhave evaÑ vadeyya 
“ahametaÑ sabbaÑ paccakkhÈya aÒÒaÑ sabbaÑ paÒÒÈpessÈmÊ”ti, tassa 
vÈcÈvatthukamevassa2, puÔÔho ca na sampÈyeyya, uttariÑ ca vighÈtaÑ 
Èpajjeyya. TaÑ kissa hetu, yathÈ taÑ bhikkhave avisayasminti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PahÈnasutta 

 24. SabbappahÈnÈya3 vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi, taÑ suÓÈtha. 
Katamo ca bhikkhave sabbappahÈnÈya dhammo. CakkhuÑ bhikkhave 
pahÈtabbaÑ, r|pÈ pahÈtabbÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ pahÈtabbaÑ, 
cakkhusamphasso pahÈtabbo, yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
pahÈtabbaÑ -pa- JivhÈ pahÈtabbÈ, rasÈ pahÈtabbÈ, jivhÈviÒÒÈÓaÑ 
pahÈtabbaÑ, jivhÈsamphasso pahÈtabbo, yampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
pahÈtabbaÑ. KÈyo pahÈtabbo. Mano pahÈtabbo, dhammÈ pahÈtabbÈ, 
manoviÒÒÈÓaÑ pahÈtabbaÑ, manosamphasso pahÈtabbo, yampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi pahÈtabbaÑ. AyaÑ kho bhikkhave 
sabbappahÈnÈya dhammoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. AbhiÒÒÈpariÒÒÈpahÈnasutta 

 25. SabbaÑ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈnÈya vo bhikkhave dhammaÑ 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave sabbaÑ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ 
pahÈnÈya dhammo. CakkhuÑ bhikkhave abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbaÑ, r|pÈ 
abhiÒÒÈ pariÒÒÈ 
______________________________________________________________ 
 1. SotaÒceva (?) evamitarayugalesupi. 
 2. VÈcÈvatthurevassa (SÊ, I), vÈcÈvatthudevassa (SyÈ, KaÑ) 
 3. SabbaÑ pahÈnÈya (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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pahÈtabbÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbaÑ, cakkhusamphasso 
abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbo, yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi abhiÒÒÈ 
pariÒÒÈ pahÈtabbaÑ -pa-. JivhÈ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbÈ, rasÈ abhiÒÒÈ 
pariÒÒÈ pahÈtabbÈ, jivhÈviÒÒÈÓaÑ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbaÑ, 
jivhÈsamphasso abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbo, yampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbaÑ. KÈyo abhiÒÒÈ 
pariÒÒÈ pahÈtabbo. Mano abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbo, dhammÈ abhiÒÒÈ 
pariÒÒÈ pahÈtabbÈ, manoviÒÒÈÓaÑ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbaÑ, 
manosamphasso abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbo, yampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈtabbaÑ. AyaÑ kho 
bhikkhave sabbaÑ abhiÒÒÈ pariÒÒÈ pahÈnÈya dhammoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhama-aparijÈnanasutta 

 26. SabbaÑ bhikkhave anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ 
abhabbo dukkhakkhayÈya. KiÒca bhikkhave anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ 
avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. CakkhuÑ bhikkhave 
anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. 
R|pe anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo 
dukkhakkhayÈya. CakkhuviÒÒÈÓaÑ anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ 
appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. CakkhusamphassaÑ anabhijÈnaÑ 
aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ 
appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya -pa-. JivhaÑ anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ 
avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. Rase -pa-. JivhÈviÒÒÈÓaÑ 
-pa- jivhÈsamphassaÑ -pa-. YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. 
KÈyaÑ -pa-. ManaÑ anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ 
abhabbo dukkhakkhayÈya. Dhamme -pa-. ManoviÒÒÈÓaÑ -pa- 
manosamphassaÑ -pa- yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ 
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avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. IdaÑ kho bhikkhave 
sabbaÑ anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo 
dukkhakkhayÈya. 

 SabbaÑ ca kho bhikkhave abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ 
bhabbo dukkhakkhayÈya. KiÒca bhikkhave sabbaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ 
virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. CakkhuÑ bhikkhave 
abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. R|pe 
abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo 
dukkhakkhayÈya. CakkhusamphassaÑ abhijÈnÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ 
pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya -pa-. 
JivhaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. 
Rase -pa-. JivhÈviÒÒÈÓaÑ -pa-. JivhÈsamphassaÑ -pa-. YampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ 
bhabbo dukkhakkhayÈya. KÈyaÑ -pa-. ManaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ 
virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. Dhamme -pa-. ManoviÒÒÈÓaÑ 
-pa-. ManosamphassaÑ -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi abhijÈnaÑ 
parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. IdaÑ kho 
bhikkhave sabbaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo 
dukkhakkhayÈyÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Dutiya-aparijÈnanasutta 

 27. SabbaÑ bhikkhave anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ 
abhabbo dukkhakkhayÈya. KiÒca bhikkhave sabbaÑ anabhijÈnaÑ 
aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. YaÒca 
bhikkhave cakkhu ye ca r|pÈ yaÒca cakkhuviÒÒÈÓaÑ ye ca 
cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ -pa-. YÈ ca jivhÈ ye ca rasÈ yaÒca 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ ye ca jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ. Yo ca kÈyo ye ca 
phoÔÔhabbÈ yaÒca kÈyaviÒÒÈÓaÑ ye ca kÈyaviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ. Yo 
ca mano ye ca dhammÈ yaÒca manoviÒÒÈÓaÑ ye ca manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ 
dhammÈ. IdaÑ kho bhikkhave sabbaÑ anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ 
appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. 
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 SabbaÑ bhikkhave abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo 
dukkhakkhayÈya. KiÒca bhikkhave sabbaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ 
pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya. YaÒca bhikkhave cakkhu ye ca r|pÈ 
yaÒca cakkhuviÒÒÈÓaÑ ye ca cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ -pa-. YÈ ca 
jivhÈ ye ca rasÈ yaÒca jivhÈviÒÒÈÓaÑ ye ca jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ 
dhammÈ. Yo ca kÈyo ye ca phoÔÔhabbÈ yaÒca kÈyaviÒÒÈÓaÑ ye ca 
kÈyaviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ. Yo ca mano ye ca dhammÈ yaÒca 
manoviÒÒÈÓaÑ ye ca manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ. IdaÑ kho 
bhikkhave sabbaÑ abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo 
dukkhakkhayÈyÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Œdittasutta 

 28. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ GayÈyaÑ viharati GayÈsÊse saddhiÑ 
bhikkhusahassena. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–sabbaÑ 
bhikkhave ÈdittaÑ. KiÒca bhikkhave sabbaÑ ÈdittaÑ. Cakkhu1 bhikkhave 
ÈdittaÑ, r|pÈ ÈdittÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ ÈdittaÑ, cakkhusamphasso Èditto, 
yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi ÈdittaÑ. Kena ÈdittaÑ. RÈgagginÈ 
dosagginÈ mohagginÈ ÈdittaÑ, jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi Èdittanti vadÈmi -pa-. JivhÈ ÈdittÈ, rasÈ 
ÈdittÈ, jivhÈviÒÒÈÓaÑ ÈdittaÑ, jivhÈsamphasso Èditto, yampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi ÈdittaÑ. Kena ÈdittaÑ. RÈgagginÈ dosagginÈ 
mohagginÈ ÈdittaÑ, jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi Èdittanti vadÈmi -pa-. Mano Èditto, dhammÈ ÈdittÈ, 
manoviÒÒÈÓaÑ ÈdittaÑ, manosamphasso Èditto, yampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi ÈdittaÑ. Kena ÈdittaÑ. RÈgagginÈ dosagginÈ 
mohagginÈ ÈdittaÑ, jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi Èdittanti vadÈmi. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi 
nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, yampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ 
______________________________________________________________ 
 1. CakkhuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
tasmimpi nibbindati -pa- yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi 
nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. Idamavoca BhagavÈ. AttamanÈ 
te bhikkh| Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanduÑ. ImasmiÑ ca pana 
veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne tassa bhikkhusahassassa anupÈdÈya Èsavehi 
cittÈni vimucciÑs|ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Addhabh|tasutta 

 29. EvaÑ me sutaÑ–ekaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati 
VeÄuvane KalandakanivÈpe. Tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi–sabbaÑ 
bhikkhave addhabh|taÑ1. KiÒci bhikkhave sabbaÑ addhabh|taÑ. Cakkhu 
bhikkhave addhabh|taÑ, r|pÈ addhabh|tÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ addhabh|taÑ, 
cakkhusamphasso addhabh|to, yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
addhabh|taÑ. Kena addhabh|taÑ. JÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi addhabh|tanti vadÈmi -pa-. JivhÈ 
addhabh|to, rasÈ addhabh|tÈ, jivhÈviÒÒÈÓaÑ addhabh|taÑ, jivhÈsamphasso 
addhabh|to, yampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ 
vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi addhabh|taÑ. Kena 
addhabh|taÑ. JÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi addhabh|tanti vadÈmi. KÈyo addhabh|to -pa-. Mano 
addhabh|to, dhammÈ addhabh|tÈ, manoviÒÒÈÓaÑ addhabh|taÑ, 
manosamphasso addhabh|to, yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
addhabh|taÑ. Kena addhabh|taÑ. JÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi 
dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi addhabh|tanti, vadÈmi. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, r|pesupi 
nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati -pa- 
yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ 
virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Andhabh|taÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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hoti, khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. SamugghÈtasÈruppasutta 

 30. SabbamaÒÒitasamugghÈtasÈruppaÑ vo bhikkhave paÔipadaÑ 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. KatamÈ ca 
sÈ bhikkhave sabbamaÒÒitasamugghÈtasÈruppÈ paÔipadÈ. Idha bhikkhave 
bhikkhu cakkhuÑ na maÒÒati, cakkhusmiÑ na maÒÒati, cakkhuto na 
maÒÒati, cakkhuÑ meti na maÒÒati. R|pe na maÒÒati, r|pesu na maÒÒati, 
r|pato na maÒÒati, r|pÈ meti na maÒÒati. CakkhuviÒÒÈÓaÑ na maÒÒati, 
cakkhuviÒÒÈÓasmiÑ na maÒÒati, cakkhuviÒÒÈÓato na maÒÒati, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ meti na maÒÒati. CakkhusamphassaÑ na maÒÒati, 
cakkhusamphassasmiÑ na maÒÒati, cakkhusamphassato na maÒÒati, 
cakkhusamphasso meti na maÒÒati. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na 
maÒÒati, tasmimpi na maÒÒati, tatopi na maÒÒati, taÑ meti na maÒÒati -pa-. 
JivhaÑ na maÒÒati, jivhÈya na maÒÒati, jivhÈto na maÒÒati, jivhÈ meti na 
maÒÒati. Rase na maÒÒati, rasesu na maÒÒati, rasato na maÒÒati, rasÈ meti 
na maÒÒati. JivhÈviÒÒÈÓaÑ na maÒÒati, jivhÈviÒÒÈÓasmiÑ na maÒÒati, 
jivhÈviÒÒÈÓato na maÒÒati, jivhÈviÒÒÈÓaÑ meti na maÒÒati. 
JivhÈsamphassaÑ na maÒÒati, jivhÈsamphassasmiÑ na maÒÒati, 
jivhÈsamphassato na maÒÒati. jivhÈsamphasso meti na maÒÒati. YampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒati, tasmiÑpi na maÒÒati, tatopi na 
maÒÒati, taÑ meti na maÒÒati -pa-. ManaÑ na maÒÒati, manasmiÑ na 
maÒÒati, manato na maÒÒati, mano meti na maÒÒati. Dhamme na maÒÒati, 
dhammesu na maÒÒati, dhammato na maÒÒati, dhammÈ meti na maÒÒati. 
ManoviÒÒÈÓaÑ na maÒÒati, manoviÒÒÈÓasmiÑ na maÒÒati, manoviÒÒÈÓato 
na maÒÒati, manoviÒÒÈÓaÑ meti na maÒÒati. ManosamphassaÑ na maÒÒati, 
manosamphassasmiÑ na maÒÒati, manosamphassato na maÒÒati, 
manosamphasso meti na maÒÒati. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na 
maÒÒati, tasmimpi na maÒÒati, tatopi na maÒÒati, taÑ meti na maÒÒati. 
SabbaÑ na maÒÒati, sabbasmiÑ na maÒÒati, sabbato na maÒÒati, sabbaÑ 
meti na maÒÒati. So evaÑ 

 



254 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

amaÒÒamÈno na ca kiÒci loke upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, 
aparitassaÑ paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. AyaÑ kho 
sÈ bhikkhave sabbamaÒÒitasamugghÈtasÈruppÈ paÔipadÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamasamugghÈtasappÈyasutta 

 31. SabbamaÒÒitasamugghÈtasappÈyaÑ vo bhikkhave paÔipadaÑ 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha. KatamÈ ca sÈ bhikkhave 
sabbamaÒÒitasamugghÈtasappÈyÈ paÔipadÈ. Idha bhikkhave bhikkhu 
cakkhuÑ na maÒÒati, cakkhusmiÑ na maÒÒati, cakkhuto na maÒÒati, 
cakkhuÑ meti na maÒÒati. R|pe na maÒÒati -pa-. CakkhuviÒÒÈÓaÑ na 
maÒÒati. CakkhusamphassaÑ na maÒÒati. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒati, tasmimpi na maÒÒati, tatopi na 
maÒÒati, taÑ meti na maÒÒati. YaÑ hi bhikkhave maÒÒati, yasmiÑ maÒÒati, 
yato maÒÒati, yaÑ meti maÒÒati, tato taÑ hoti aÒÒathÈ, aÒÒathÈbhÈvÊ 
bhavasatto loko bhavamevÈbhinandati -pa-. JivhaÑ na maÒÒati, jivhÈya na 
maÒÒati, jivhÈto na maÒÒati, jivhÈmeti na maÒÒati. Rase na maÒÒati -pa-. 
JivhÈviÒÒÈÓaÑ na maÒÒati. JivhÈsamphassaÑ na maÒÒati. YampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒati, tasmimpi na maÒÒati, tatopi na 
maÒÒati, taÑ meti na maÒÒati. YaÑ hi bhikkhave maÒÒati, yasmiÑ maÒÒati, 
yato maÒÒati, yaÑ meti maÒÒati, tato taÑ hoti aÒÒathÈ, aÒÒathÈbhÈvÊ 
bhavasatto loko bhavamevÈbhinandati -pa-. ManaÑ na maÒÒati, manasmiÑ 
na maÒÒati, manato na maÒÒati, mano meti na maÒÒati. Dhamme na 
maÒÒati -pa-. ManoviÒÒÈÓaÑ na maÒÒati. ManosamphassaÑ na maÒÒati. 
YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒati, tasmimpi na maÒÒati, 
tatopi na maÒÒati, taÑ meti na maÒÒati. YaÑ hi bhikkhave maÒÒati, yasmiÑ 
maÒÒati, yato maÒÒati, yaÑ meti maÒÒati, tato taÑ hoti aÒÒathÈ, 
aÒÒathÈbhÈvÊ bhavasatto loko bhavamevÈbhinandati. YÈvatÈ bhikkhave 
khandhadhÈtu-ÈyatanaÑ, tampi na maÒÒati, tasmimpi na maÒÒati, tatopi na 
maÒÒati, taÑ meti na maÒÒati. So evaÑ amaÒÒamÈno na ca kiÒci loke 
upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva 
parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
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pajÈnÈti. AyaÑ kho sÈ bhikkhave sabbamaÒÒitasamugghÈtasappÈyÈ 
paÔipadÈti. NavamaÑ. 
 

10. DutiyasamugghÈtasappÈyasutta 

 32. SabbamaÒÒitasamugghÈtasappÈyaÑ vo bhikkhave paÔipadaÑ 
desessÈmi, taÑ suÓÈtha. KatamÈ ca sÈ bhikkhave 
sabbamaÒÒitasamugghÈtasappÈyÈ paÔipadÈ. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave 
cakkhu 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. R|pÈ -pa-. CakkhuviÒÒÈÓaÑ. 
Cakkhusamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante -pa-. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 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 -pa-. JivhÈ 
niccÈvÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. RasÈ. JivhÈviÒÒÈnaÑ. 
JivhÈsamphasso -pa-. YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi niccaÑ vÈ 
aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. DhammÈ. ManoviÒÒÈÓaÑ. 
Manosamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 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. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, r|pesupi 
nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, 
yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati -pa-. JivhÈyapi 
nibbindati, rasesupi -pa-. YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi 
nibbindati, manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, manoviÒÒÈÓepi 
nibbindati, manosamphassepi nibbindati, yampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
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pajÈnÈti. AyaÑ kho sÈ bhikkhave sabbamaÒÒitasamugghÈtasappÈyÈ 
paÔipadÈti.  . DasamaÑ. 

Sabbavaggo tatiyo.  
 

TassuddÈnaÑ 

   SabbaÑ ca dvepi PahÈnÈ, ParijÈnÈpare duve. 
   ŒdittaÑ Addhabh|taÒca, SÈruppÈ dve ca SappÈyÈ. 
   Vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

4. JÈtidhammavagga 
 

1-10. JÈtidhammÈdisuttadasaka 

 33. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho -pa-. SabbaÑ bhikkhave jÈtidhammaÑ. 
KiÒca bhikkhave sabbaÑ jÈtidhammaÑ. Cakkhu bhikkhave jÈtidhammaÑ. 
R|pÈ. CakkhuviÒÒÈÓaÑ. Cakkhusamphasso jÈtidhammo. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi jÈtidhammaÑ -pa-. JivhÈ. RasÈ. 
JivhÈviÒÒÈÓaÑ. JivhÈsamphasso. YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
jÈtidhammaÑ. KÈyo -pa-. Mano jÈtidhammo. DhammÈ jÈtidhammÈ. 
ManoviÒÒÈÓaÑ jÈtidhammaÑ. Manosamphasso jÈtidhammo. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi jÈtidhammaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ 
ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati. R|pesupi. CakkhuviÒÒÈÓepi. 
Cakkhusamphassepi -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . PaÔhamaÑ. 

 34. SabbaÑ bhikkhave jarÈdhammaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 35. SabbaÑ bhikkhave byÈdhidhammaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 36. SabbaÑ bhikkhave maraÓadhammaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 37. SabbaÑ bhikkhave sokadhammaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 

 38. SabbaÑ bhikkhave saÑkilesikadhammaÑ. (SaÑkhittaÑ.) 
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 39. SabbaÑ bhikkhave khayadhammaÑ.  . (SaÑkhittaÑ.) 

 40. SabbaÑ bhikkhave vayadhammaÑ.  . (SaÑkhittaÑ.) 

 41. SabbaÑ bhikkhave samudayadhammaÑ.  . (SaÑkhittaÑ.) 

 42. SabbaÑ bhikkhave nirodhadhammaÑ.  . (SaÑkhittaÑ.). DasamaÑ. 

JÈtidhammavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   JÈtijarÈbyÈdhimaraÓaÑ, Soko ca SaÑkilesikaÑ. 
   KhayavayasamudayaÑ, Nirodhadhammena te dasÈti. 

_____ 
 

5. Sabba-aniccavagga 
 

1-9. AniccÈdisuttanavaka 

 43. SÈvatthinidÈnaÑ. Tatra kho. SabbaÑ bhikkhave aniccaÑ. KiÒca 
bhikkhave sabbaÑ aniccaÑ. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ, r|pÈ aniccÈ, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, cakkhusamphasso anicco, yampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ -pa-.  . JivhÈ aniccÈ, rasÈ aniccÈ, 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, jivhÈsamphasso anicco, yampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ. KÈyo anicco -pa-. Mano anicco, 
dhammÈ aniccÈ, manoviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, manosamphasso anicco, 
yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, r|pesupi 
nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati, 
yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati -pa-. Manasmimpi 
nibbindati, dhammesupi nibbindati, manoviÒÒÈÓepi nibbindati, 
manosamphassepi nibbindati, yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi 
nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
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“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . PaÔhamaÑ. 

 44. SabbaÑ bhikkhave dukkhaÑ -pa-.  . DutiyaÑ. 

 45. SabbaÑ bhikkhave anattÈ -pa-.  . TatiyaÑ. 

 46. SabbaÑ bhikkhave abhiÒÒeyyaÑ -pa-.  . CatutthaÑ. 

 47. SabbaÑ bhikkhave pariÒÒeyyaÑ -pa-.  . PaÒcamaÑ. 

 48. SabbaÑ bhikkhave pahÈtabbaÑ -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 

 49. SabbaÑ bhikkhave sacchikÈtabbaÑ -pa-.  . SattamaÑ. 

 50. SabbaÑ bhikkhave abhiÒÒÈpariÒÒeyyaÑ -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 

 51. SabbaÑ bhikkhave upaddutaÑ -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10. UpassaÔÔhasutta 

 52. SabbaÑ bhikkhave upassaÔÔhaÑ1. KiÒca bhikkhave sabbaÑ 
upassaÔÔhaÑ. Cakkhu bhikkhave upassaÔÔhaÑ, r|pÈ upassaÔÔhÈ, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ upassaÔÔhaÑ, cakkhusamphasso upassaÔÔho, yampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi upassaÔÔhaÑ -pa-. JivhÈ upassaÔÔhÈ, rasÈ 
upassaÔÔhÈ, jivhÈviÒÒÈÓaÑ upassaÔÔhaÑ, jivhÈsamphasso upassaÔÔho, 
yampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ 
vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi upassaÔÔhaÑ. KÈyo upassaÔÔho. Mano 
upassaÔÔho, dhammÈ upassaÔÔhÈ, manoviÒÒÈÓaÑ upassaÔÔhaÑ, 
manosamphasso upassaÔÔho, yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
upassaÔÔhaÑ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi 
nibbindati, r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, 
cakkhusamphassepi nibbindati, yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
tasmimpi nibbindati -pa-. Manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, 
manoviÒÒÈÓepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati, yampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ 
vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. UpasaÔÔhaÑ. 
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hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . DasamaÑ. 

Sabba-aniccavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

  AniccaÑ DukkhaÑ AnattÈ, AbhiÒÒeyyaÑ PariÒÒeyyaÑ. 
  PahÈtabbaÑ SacchikÈtabbaÑ, AbhiÒÒeyyapariÒÒeyyaÑ1. 
  UpaddutaÑ UpassaÔÔhaÑ, vaggo tena pavuccatÊti. 

SaÄÈyatanavagge paÔhamapaÓÓÈsako samatto. 
 

Tassa vagguddÈnaÑ 

  AniccavaggaÑ YamakaÑ, SabbaÑ vaggaÑ JÈtidhammaÑ. 
  Aniccavaggena paÒÒÈsaÑ, paÒcamo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

(6) 1. AvijjÈvagga 
 

1. AvijjÈpahÈnasutta 

 53. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ nu 
kho bhante jÈnato kathaÑ passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊ”ti. 

 CakkhuÑ kho bhikkhu aniccato jÈnato passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ 
uppajjati. R|pe aniccato jÈnato passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ. CakkhusamphassaÑ. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccato jÈnato passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ 
uppajjati. SotaÑ. GhÈnaÑ. JivhaÑ. KÈyaÑ. ManaÑ aniccato jÈnato passato 
avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati. 
______________________________________________________________ 
 1. AbhiÒÒeyyaÑ pariÒÒeyyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ), abhiÒÒÈtaÑ pariÒÒeyyaÑ (I, Ka) 
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Dhamme. ManoviÒÒÈÓaÑ. ManosamphassaÑ. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccato jÈnato passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ 
uppajjati. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ 
uppajjatÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. SaÑyojanapahÈnasutta 

 54. KathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato saÑyojanÈ 
pahÊyantÊti. CakkhuÑ kho bhikkhu aniccato jÈnato passato saÑyojanÈ 
pahÊyanti. R|pe. CakkhuviÒÒÈÓaÑ. CakkhusamphassaÑ. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccato jÈnato passato saÑyojanÈ pahÊyanti. 
SotaÑ. GhÈnaÑ. JivhaÑ. KÈyaÑ. ManaÑ. Dhamme. ManoviÒÒÈÓaÑ. 
ManosamphassaÑ. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccato jÈnato 
passato saÑyojanÈ pahÊyanti. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato 
saÑyojanÈ pahÊyantÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. SaÑyojanasamugghÈtasutta 

 55. KathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato saÑyojanÈ 
samugghÈtaÑ gacchantÊti. CakkhuÑ kho bhikkhu anattato jÈnato passato 
saÑyojanÈ samugghÈtaÑ gacchanti. R|pe anattato. CakkhuviÒÒÈÓaÑ. 
CakkhusamphassaÑ. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anattato 
jÈnato passato saÑyojanÈ samugghÈtaÑ gacchanti. SotaÑ. GhÈnaÑ. JivhaÑ. 
KÈyaÑ. ManaÑ. Dhamme. ManoviÒÒÈÓaÑ. ManosamphassaÑ. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anattato jÈnato passato saÑyojanÈ 
samugghÈtaÑ gacchanti. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato saÑyojanÈ 
samugghÈtaÑ gacchantÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. ŒsavapahÈnasutta 

 56. KathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato ÈsavÈ pahÊyantÊti -pa-.  
. CatutthaÑ. 

 



 1. SaÄÈyatanasaÑyutta 261 

5. ŒsavasamugghÈtasutta 

 57. KathaÑ nu kho bhante jÈnato kathaÑ passato ÈsavÈ samugghÈtaÑ 
gacchantÊti -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. AnusayapahÈnasutta 

 58. KathaÑ nu kho -pa- anusayÈ pahÊyantÊti -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. AnusayasamugghÈtasutta 

 59. KathaÑ nu kho -pa- anusayÈ samugghÈtaÑ gacchantÊti. CakkhuÑ 
kho bhikkhu anattato jÈnato passato anusayÈ samugghÈtaÑ gacchanti -pa-. 
SotaÑ. GhÈnaÑ. JivhaÑ. KÈyaÑ. ManaÑ. Dhamme. ManoviÒÒÈÓaÑ. 
ManosamphassaÑ. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anattato jÈnato passato 
anusayÈ samugghÈtaÑ gacchanti. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato 
anusayÈ samugghÈtaÑ gacchantÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. SabbupÈdÈnapariÒÒÈsutta 

 60. SabbupÈdÈnapariÒÒÈya vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave sabbupÈdÈnapariÒÒÈya dhammo. CakkhuÒca 
paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, 
phassapaccayÈ vedanÈ, evaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusmimpi nibbindati, r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, 
cakkhusamphassepi nibbindati, vedanÈyapi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, 
virÈgÈ vimuccati, vimokkhÈ1 “pariÒÒÈtaÑ me upÈdÈnan”ti pajÈnÈti. SotaÒca 
paÔicca sadde ca uppajjati. GhÈnaÒca paÔicca gandhe ca. JivhaÒca paÔicca 
rase ca. KÈyaÒca paÔicca phoÔÔhabbe ca. ManaÒca paÔicca dhamme ca 
uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ. 
EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako manasmimpi nibbindati, 
dhammesupi nibbindati, manoviÒÒÈÓepi nibbindati, manosamphassepi 
nibbindati, vedanÈyapi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimokkhÈ1 “pariÒÒÈtaÑ me 
______________________________________________________________ 
 1. VimokkhaÑ (Ka), vimokkha (SyÈ, KaÑ) 
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upÈdÈnan”ti pajÈnÈti. AyaÑ kho bhikkhave sabbupÈdÈnapariÒÒÈya 
dhammoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamasabbupÈdÈnapariyÈdÈnasutta 

 61. SabbupÈdÈnapariyÈdÈnÈya vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave sabbupÈdÈnapariyÈdÈnÈya dhammo. 
CakkhuÒca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ vedanÈ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusmimpi nibbindati, r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, 
cakkhusamphassepi nibbindati, vedanÈyapi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, 
virÈgÈ vimuccati, vimokkhÈ “pariyÈdinnaÑ1 me upÈdÈnan”ti pajÈnÈti -pa-. 
JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ -pa-. ManaÒca paÔicca 
dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ 
vedanÈ. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako manasmimpi 
nibbindati, dhammesupi nibbindati, manoviÒÒÈÓepi nibbindati, 
manosamphassepi nibbindati, vedanÈyapi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, 
virÈgÈ vimuccati, vimokkhÈ “pariyÈdinnaÑ me upÈdÈnan”ti pajÈnÈti. AyaÑ 
kho bhikkhave sabbupÈdÈnapariyÈdÈnÈya dhammoti.  . NavamaÑ. 
 

 10. DutiyasabbupÈdÈnapariyÈdÈnasutta 

 62. SabbupÈdÈnapariyÈdÈnÈya vo bhikkhave dhammaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave sabbupÈdÈnapariyÈdÈnÈya dhammo. TaÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, cakkhu 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. R|pÈ -pa-. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
Cakkhusamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante -pa-. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
SotaÑ. GhÈnaÑ. JivhÈ. KÈyo. Mano. DhammÈ. ManoviÒÒÈÓaÑ. 
Manosamphasso. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi niccaÑ vÈ aniccaÑ 
vÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Sabbatthapi evameva dissati dantaja-nakÈreneva. 
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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. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkusmimpi 
nibbindati, r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, 
cakkhusamphassepi nibbindati. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
tasmimpi nibbindati -pa- jivhÈyapi nibbindati, rasesupi nibbindati, 
jivhÈviÒÒÈÓepi nibbindati, jivhÈsamphassepi nibbindati. YampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati -pa- manasmimpi nibbindati, dhammesupi 
nibbindati, manoviÒÒÈÓepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati. 
YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ 
virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈti. AyaÑ kho bhikkhave sabbupÈdÈpariyÈdÈnÈya dhammoti.  . 
DasamaÑ. 

AvijjÈvaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   AvijjÈ SaÑyojanÈ dve, Œsavena duve vuttÈ. 
   AnusayÈ apare dve, PariÒÒÈ dve PariyÈdinnaÑ. 
   Vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

(7) 2. MigajÈlavagga 
 

1. PaÔhamamigajÈlasutta 

 63. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ MigajÈlo yena BhagavÈ -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ MigajÈlo BhagavantaÑ etadavoca–
“ekavihÈrÊ ekavihÈrÊ”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante ekavihÈrÊ 
hoti, kittÈvatÈ ca pana sadutiyavihÈrÊ hotÊti. 

 Santi kho MigajÈla cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati 
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ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato 
uppajjati nandÊ1, nandiyÈ sati sÈrÈgo hoti, sÈrÈge sati saÑyogo hoti, 
nandisaÑyojanasaÑyutto kho MigajÈla bhikkhu “sadutiyavihÈrÊ”ti vuccati 
-pa-. Santi kho MigajÈla jivhÈviÒÒeyyÈrasÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, 
nandiyÈ sati sÈrÈgo hoti, sÈrÈge sati saÑyogo hoti, nandisaÑyojanasaÑyutto 
kho MigajÈla bhikkhu “sadutiyavihÈrÊ”ti vuccati. EvaÑvihÈrÊ ca MigajÈla 
bhikkhu kiÒcÈpi araÒÒavanapatthÈni pantÈni senÈsanÈni paÔisevati 
appasaddÈni appanigghosÈni vijanavÈtÈni manussarÈhasseyyakÈni2 
paÔisallÈnasÈruppÈni, atha kho “sadutiyavihÈrÊ”ti vuccati. TaÑ kissa hetu, 
taÓhÈ hissa dutiyÈ, sÈssa appahÊnÈ, tasmÈ “sadutiyavihÈrÊ”ti vuccati. 

 Santi ca kho MigajÈla cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya 
tiÔÔhato nandÊ nirujjhati, nandiyÈ asati sÈrÈgo na hoti, sÈrÈge asati saÑyogo 
na hoti, nandisaÑyojanavisaÑyutto kho MigajÈla bhikkhu “ekavihÈrÊ”ti 
vuccati -pa-. Santi ca kho MigajÈla jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi ca kho 
MigajÈla manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato nandÊ 
nirujjhati, nandiyÈ asati sÈrÈgo na hoti, sÈrÈge asati saÑyogo na hoti, 
nandisaÑyojanavippayutto kho MigajÈla bhikkhu “ekavihÈrÊ”ti vuccati. 
EvaÑvihÈrÊ ca MigajÈla bhikkhu kiÒcÈpi gÈmante viharati ÈkiÓÓo bhikkh|hi 
bhikkhunÊhi upÈsakehi upÈsikÈhi rÈj|hi rÈjamahÈmattehi titthiyehi 
titthiyasÈvakehi, atha kho “ekavihÈrÊ”ti vuccati. TaÑ kissa hetu, taÓhÈ hissa 
dutiyÈ, sÈssa pahÊnÈ, tasmÈ “ekavihÈrÊ”ti vuccatÊti.  . PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Nandi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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2. DutiyamigajÈlasutta 

 64. Atha kho ÈyasmÈ MigajÈlo yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ MigajÈlo BhagavantaÑ etadavoca–“sÈdhu 
me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 

 Santi kho MigajÈla cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, 
nandisamudayÈ dukkhasamudayo MigajÈlÈti vadÈmi -pa-. Santi ca kho 
MigajÈla jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi ca kho MigajÈla manoviÒÒeyyÈ 
dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce 
bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato 
abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, nandisamudayÈ 
dukkhasamudayo MigajÈlÈti vadÈmi. 

 Santi ca kho MigajÈla cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya 
tiÔÔhato nandÊ nirujjhati, nandinirodhÈ dukkhanirodho MigajÈlÈti vadÈmi 
-pa-. Santi ca kho MigajÈla jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ iÔÔhÈ kantÈ -pa-. Santi ca kho 
MigajÈla manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato nandÊ 
nirujjhati, nandinirodhÈ dukkhanirodho MigajÈlÈti vadÈmÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ MigajÈlo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. Atha kho ÈyasmÈ MigajÈlo eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto viharato nacirasseva yassatthÈya kulaputtÈ sammadeva agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajanti, tadanuttaraÑ brahmacariyapariyosÈnaÑ 
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diÔÔheva dhamme sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja vihÈsi, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
abbhaÒÒÈsi. AÒÒataro ca panÈyasmÈ MigajÈlo arahataÑ ahosÊti.  . DutiyaÑ. 

 

3. PaÔhamasamiddhimÈrapaÒhÈsutta 

 65. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha kho ÈyasmÈ Samiddhi yena BhagavÈ -pa- 
BhagavantaÑ etadavoca–“mÈro mÈro”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho 
bhante mÈro vÈ assamÈrapaÒÒatti vÈti. 

 Yattha kho Samiddhi atthi cakkhu, atthi r|pÈ, atthi cakkhu viÒÒÈÓaÑ, 
atthi cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, atthi tattha mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti 
vÈ. Atthi sotaÑ, atthi saddÈ, atthi sotaviÒÒÈÓaÑ, atthi sotaviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ 
dhammÈ, atthi tattha mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈ. Atthi ghÈnaÑ, atthi gandhÈ, 
atthi ghÈnaviÒÒÈÓaÑ, atthi ghÈnaviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, atthi tattha 
mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈ. Atthi jivhÈ, atthi rasÈ, atthi jivhÈviÒÒÈÓaÑ, atthi 
jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, atthi tattha mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈ. Atthi 
kÈyo, atthi phoÔÔhabbÈ, atthi kÈyaviÒÒÈÓaÑ, atthi kÈyaviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ 
dhammÈ, atthi tattha mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈ. Atthi mano, atthi dhammÈ, 
atthi manoviÒÒÈÓaÑ, atthi manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, atthi tattha 
mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈ. 

 Yattha ca kho Samiddhi natthi cakkhu, natthi r|pÈ, natthi 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ, natthi cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, natthi tattha 
mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈ. Natthi sotaÑ -pa-. Natthi ghÈnaÑ -pa-. Natthi 
jivhÈ, natthi rasÈ, natthi jivhÈviÒÒÈÓaÑ, natthi jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ 
dhammÈ, natthi tattha mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈ. Natthi kÈyo -pa-. Natthi 
mano, natthi dhammÈ, natthi manoviÒÒÈÓaÑ, natthi manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ 
dhammÈ, natthi tattha mÈro vÈ mÈrapaÒÒatti vÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. SamiddhisattapaÒhÈsutta 

 66. “Satto satto”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante satto vÈ assa 
sattapaÒÒatti vÈti -pa-.  . CatutthaÑ. 
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5. SamiddhidukkhapaÒhÈsutta 

 67. “DukkhaÑ dukkhan”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
dukkhaÑ vÈ assa dukkhapaÒÒatti vÈti -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SamiddhilokapaÒhÈsutta 

 68. “Loko loko”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante loko vÈ assa 
lokapaÒÒatti vÈti. Yattha kho Samiddhi atthi cakkhu, atthi r|pÈ, atthi 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ, atthi cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, atthi tattha loko 
vÈ lokapaÒÒatti vÈti -pa- atthi jivhÈ -pa- atthi mano, atthi dhammÈ, atthi 
manoviÒÒÈÓaÑ, atthi manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, atthi tattha loko vÈ 
lokapaÒÒatti vÈ. 

 Yattha ca kho Samiddhi natthi cakkhu, natthi r|pÈ, natthi 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ, natthi cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, natthi tattha 
loko vÈ lokapaÒÒatti vÈ -pa- natthi jivhÈ -pa- natthi mano, natthi dhammÈ, 
natthi manoviÒÒÈÓaÑ, natthi manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbÈ dhammÈ, natthi tattha 
loko vÈ lokapaÒÒatti vÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Upasena-ÈsÊvisasutta 

 69. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca Upaseno RÈjagahe 
viharanti SÊtavane SappasoÓÉikapabbhÈre. Tena kho pana samayena 
Èyasmato Upasenassa kÈye ÈsÊviso patito hoti. Atha kho ÈyasmÈ Upaseno 
bhikkh| Èmantesi “etha me Èvuso imaÑ kÈyaÑ maÒcakaÑ ÈropetvÈ 
bahiddhÈ nÊharatha, purÈyaÑ kÈyo idheva vikirati seyyathÈpi 
bhusamuÔÔhÊ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ UpasenaÑ etadavoca “na 
kho pana mayaÑ passÈma Èyasmato Upasenassa kÈyassa vÈ aÒÒathattaÑ 
indriyÈnaÑ vÈ vipariÓÈmaÑ, atha ca panÈyasmÈ Upaseno evamÈha ‘etha me 
Èvuso imaÑ kÈyaÑ maÒcakaÑ ÈropetvÈ bahiddhÈ nÊharatha, purÈyaÑ kÈyo 
idheva vikirati seyyathÈpi bhusamuÔÔhÊ’ti”. Yassa n|na Èvuso SÈriputta 
evamassa “ahaÑ cakkh|ti vÈ mama cakkh|ti vÈ -pa- ahaÑ jivhÈti vÈ 
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mama jivhÈti vÈ, ahaÑ manoti vÈ mama manoti vÈ”, tassa Èvuso SÈriputta 
siyÈ kÈyassa vÈ aÒÒathattaÑ indriyÈnaÑ vÈ vipariÓÈmo. MayhaÒca kho 
Èvuso SÈriputta na evaÑ hoti “ahaÑ cakkh|ti vÈ mama cakkh|ti vÈ -pa- 
ahaÑ jivhÈti vÈ mama jivhÈti vÈ, ahaÑ manoti vÈ mama manoti vÈ”, tassa 
mayhaÒca kho Èvuso SÈriputta kiÑ kÈyassa vÈ aÒÒathattaÑ bhavissati 
indriyÈnaÑ vÈ vipariÓÈmoti. 

 TathÈ hi panÈyasmato Upasenassa dÊgharattaÑ 
aha~kÈramama~kÈramÈnÈnusayo susam|hato, tasmÈ Èyasmato Upasenassa 
na evaÑ hoti “ahaÑ cakkh|ti vÈ mama cakkh|ti vÈ -pa- ahaÑ jivhÈti vÈ 
mama jivhÈti vÈ, ahaÑ manoti vÈ mama manoti vÈ”ti. Atha kho te bhikkh| 
Èyasmato Upasenassa kÈyaÑ maÒcakaÑ ÈropetvÈ bahiddhÈ nÊhariÑsu. Atha 
kho Èyasmato Upasenassa kÈyo tattheva vikiri seyyathÈpi bhusamuÔÔhÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. UpavÈÓasandiÔÔhikasutta 

 70. Atha kho ÈyasmÈ UpavÈÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ UpavÈÓo BhagavantaÑ etadavoca–
“sandiÔÔhiko dhammo sandiÔÔhiko dhammo”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu 
kho bhante sandiÔÔhiko dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko 
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti. 

 Idha pana UpavÈÓa bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ r|pappaÔisaÑvedÊ 
ca hoti r|parÈgappaÔisaÑvedÊ ca, santaÒca ajjhattaÑ r|pesu rÈgaÑ “atthi me 
ajjhattaÑ r|pesu rÈgo”ti pajÈnÈti, yaÑ taÑ UpavÈÓa bhikkhu cakkhunÈ 
r|paÑ disvÈ r|pappaÔisaÑvedÊ ca hoti r|parÈgappaÔisaÑvedÊ ca, santaÒca 
ajjhattaÑ r|pesu rÈgaÑ “atthi me ajjhattaÑ r|pesu rÈgo”ti pajÈnÈti. Evampi 
kho UpavÈÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko 
paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi -pa-.  

 Puna caparaÑ UpavÈÓa bhikkhu jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ 
rasappaÔisaÑvedÊ ca hoti rasarÈgappaÔisaÑvedÊ ca, santaÒca ajjhattaÑ rasesu 
rÈgaÑ “atthi me ajjhattaÑ rasesu rÈgo”ti pajÈnÈti, yaÑ taÑ UpavÈÓa 
bhikkhu jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ rasappaÔisaÑvedÊ ca hoti 
rasarÈgappaÔisaÑvedÊ ca, santaÒca ajjhattaÑ 
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rasesu rÈgaÑ “atthi me ajjhattaÑ rasesu rÈgo”ti pajÈnÈti. Evampi kho 
UpavÈÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hi -pa-. 

 Puna caparaÑ UpavÈÓa bhikkhu manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
dhammappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammarÈgappaÔisaÑvedÊ ca, santaÒca 
ajjhattaÑ dhammesu rÈgaÑ “atthi me ajjhattaÑ dhammesu rÈgo”ti pajÈnÈti, 
yaÑ taÑ UpavÈÓa bhikkhu manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
dhammappaÔisaÑvedÊ ca hoti dhammarÈgappaÔisaÑvedÊ ca, santaÒca 
ajjhattaÑ dhammesu rÈgaÑ “atthi me ajjhattaÑ dhammesu rÈgo”ti pajÈnÈti. 
Evampi kho UpavÈÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti -pa- paccattaÑ veditabbo 
viÒÒ|hi -pa-. 

 Idha pana UpavÈÓa bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ r|pappaÔisaÑvedÊ 
ca hoti no ca r|parÈgappaÔisaÑvedÊ, asantaÒca ajjhattaÑ r|pesu rÈgaÑ 
“natthi me ajjhattaÑ r|pesu rÈgo”ti pajÈnÈti, yaÑ taÑ UpavÈÓa bhikkhu 
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ r|pappaÔisaÑvedÊhi kho hoti no ca 
r|parÈgappaÔisaÑvedÊ, asantaÒca ajjhattaÑ r|pesu rÈgaÑ “natthi me 
ajjhattaÑ r|pesu rÈgo”ti pajÈnÈti. Evampi kho UpavÈÓa sandiÔÔhiko dhammo 
hoti akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hi -pa-. 

 Puna caparaÑ UpavÈÓa bhikkhu jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ 
rasappaÔisaÑvedÊhi kho hoti no ca rasarÈgappaÔisaÑvedÊ, asantaÒca 
ajjhattaÑ rasesu rÈgaÑ “natthi me ajjhattaÑ rasesu rÈgo”ti pajÈnÈti -pa-. 

 Puna caparaÑ upÈvÈÓa bhikkhu manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
dhammappaÔisaÑvedÊhi kho hoti no ca dhammarÈgappaÔisaÑvedÊ, asantaÒca 
ajjhattaÑ dhammesu rÈgaÑ “natthi me ajjhattaÑ dhammesu rÈgo”ti 
pajÈnÈti, yaÑ taÑ UpavÈÓa bhikkhu manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
dhammappaÔisaÑvedÊhi kho hoti no ca dhammarÈgappaÔisaÑvedÊ, asantaÒca 
ajjhattaÑ dhammesu rÈgaÑ “natthi me ajjhattaÑ dhammesu rÈgo”ti 
pajÈnÈti. Evampi kho UpavÈÓa sandiÔÔhiko dhammo hoti, akÈliko ehipassiko 
opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÔhamachaphassÈyatanasutta 

 71. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu channaÑ phassÈyatanÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, 
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avusitaÑ tena brahmacariyaÑ, ÈrakÈ so imasmÈ dhammavinayÈti. EvaÑ 
vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca–“etthÈhaÑ bhante 
anassasaÑ1, ahaÑ hi bhante channaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈmÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi bhikkhu, cakkhuÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso 
me attÈ”ti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. SÈdhu bhikkhu ettha ca te 
bhikkhu cakkhu “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ bhavissati, esevanto dukkhassa -pa- 
jivhaÑ “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassasÊti. No hetaÑ 
bhante. SÈdhu bhikkhu ettha ca te bhikkhu jivhÈ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
sudiÔÔhaÑ bhavissati, esevanto dukkhassa -pa- manaÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. SÈdhu 
bhikkhu ettha ca te bhikkhu mano “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ bhavissati, 
esevanto dukkhassÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyachaphassÈyatanasutta 

 72. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu channaÑ phassÈyatanÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, avusitaÑ tena brahmacariyaÑ, ÈrakÈ so imasmÈ 
dhammavinayÈti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca–
“etthÈhaÑ bhante anassasaÑ panassasaÑ, ahaÑ hi bhante channaÑ 
phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi bhikkhu, cakkhuÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti samanupassasÊti. EvaÑ bhante. SÈdhu bhikkhu ettha ca te 
bhikkhu cakkhu “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ bhavissati, evaÑ te etaÑ paÔhamaÑ 
phassÈyatanaÑ pahÊnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. AnassasiÑ (SÊ), anassÈsaÑ (SyÈ, KaÑ), anassÈsiÑ (I) 
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bhavissati ÈyatiÑ apunabbhavÈya -pa- jivhaÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, 
na meso attÈ”ti samanupassasÊti. EvaÑ bhante. SÈdhu bhikkhu ettha ca te 
bhikkhu jivhÈ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ bhavissati, evaÑ te etaÑ catutthaÑ 
phassÈyatanaÑ pahÊnaÑ bhavissati ÈyatiÑ apunabbhavÈya -pa- manaÑ 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassasÊti. EvaÑ bhante. 
SÈdhu bhikkhu ettha ca te bhikkhu mano “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya sudiÔÔhaÑ bhavissati, 
evaÑ te etaÑ chaÔÔhaÑ phassÈyatanaÑ pahÊnaÑ bhavissati ÈyatiÑ 
apunabbhavÈyÈti.  . DasamaÑ. 
 

11. TatiyachaphassÈyatanasutta 

 73. Yo hi koci bhikkhave bhikkhu channaÑ phassÈyatanÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, avusitaÑ tena brahmacariyaÑ, ÈrakÈ so imasmÈ 
dhammavinayÈti. EvaÑ vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca–
“etthÈhaÑ bhante anassasaÑ panassasaÑ, ahaÑ hi bhante channaÑ 
phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈmÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi bhikkhu, cakkhu 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. 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 bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, 
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.  . 
EkÈdasamaÑ. 
 

MigajÈlavaggo dutiyo. 
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TassuddÈnaÑ 

   MigajÈlena dve vuttÈ, cattÈro ca SamiddhinÈ. 
   Upaseno UpavÈÓo, ChaphassÈyatanikÈ tayoti. 

_____ 
 

(8) 3. GilÈnavagga 
 

1. PaÔhamagilÈnasutta 

 74. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ 
etadavoca–“amukasmiÑ bhante vihÈre aÒÒataro bhikkhu navo appaÒÒÈto 
ÈbÈdhiko dukkhito bÈÄhagilÈno, sÈdhu bhante BhagavÈ, yena so bhikkhu 
tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈ”ti. 

 Atha kho BhagavÈ navavÈdaÒca sutvÈ gilÈnavÈdaÒca “appaÒÒÈto 
bhikkh|”ti iti viditvÈ yena so bhikkhu tenupasa~kami. AddasÈ kho so 
bhikkhu BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna maÒcake samadhosi1. 
Atha kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “alaÑ bhikkhu mÈ tvaÑ 
maÒcake samadhosi, santimÈni ÈsanÈni paÒÒattÈni, tatthÈhaÑ nisÊdissÈmÊ”ti. 
NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “kacci te bhikkhu khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ 
vedanÈ paÔikkamanti, no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no 
abhikkamo”ti. Na me bhante khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ 
vedanÈ abhikkamanti, no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no 
paÔikkamoti. Kacci te bhikkhu na kiÒci kukkuccaÑ na koci vippaÔisÈroti. 
Taggha me bhante anappakaÑ kukkuccaÑ, anappako vippaÔisÈroti. Kacci 
pana taÑ2 bhikkhu attÈ sÊlato upavadatÊti. Na kho maÑ bhante attÈ sÊlato 
upavadatÊti3. No ce kira te bhikkhu attÈ sÊlato upavadati, atha kiÒca4 te 
kukkuccaÑ, ko ca vippaÔisÈroti. Na khvÈhaÑ bhante sÊlavisuddhatthaÑ 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. SamaÒcosi (SÊ), samatesi (SyÈ, KaÑ), samaÒcopi (I) 
 2. TvaÑ (SÊ), te (SyÈ, KaÑ, Ka) 3. No hetaÑ bhante (I, Ka) 
 4. Atha kismiÒca (SÊ), atha bhikkhu kismiÒca (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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ÈjÈnÈmÊti. No ce kira tvaÑ bhikkhu sÊlavisuddhatthaÑ mayÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈsi, atha kimatthaÑ carahi tvaÑ bhikkhu mayÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈsÊti. RÈgavirÈgatthaÑ khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu rÈgavirÈgatthaÑ mayÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈsi, rÈgavirÈgattho hi bhikkhu mayÈ dhammo desito. 
TaÑ kiÑ maÒÒasi bhikkhu, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante -pa-. SotaÑ. 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 bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, 
sotasmimpi nibbindati -pa- manasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, 
virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. Idamavoca BhagavÈ. Attamano so bhikkhu 
Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandi. ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ 
bhaÒÒamÈne tassa bhikkhuno virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi 
“yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyagilÈnasutta 

 75. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- BhagavantaÑ etadavoca–
amukasmiÑ bhante vihÈre aÒÒataro bhikkhu navo appaÒÒÈto ÈbÈdhiko 
dukkhito bÈÄhagilÈno, sÈdhu bhante BhagavÈ, yena so bhikkhu 
tenupasa~kamatu anukampaÑ upÈdÈyÈti. 

 Atha kho BhagavÈ navavÈdaÒca sutvÈ gilÈnavÈdaÒca “appaÒÒÈto 
bhikkh|”ti iti viditvÈ yena so bhikkhu tenupasa~kami, addasÈ kho so 
bhikkhu BhagavantaÑ d|ratova ÈgacchantaÑ, disvÈna maÒcake samadhosi. 
Atha kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “alaÑ bhikkhu mÈ tvaÑ 
maÒcake samadhosi, santimÈni ÈsanÈni paÒÒattÈni, tatthÈhaÑ nisÊdissÈmÊ”ti. 
NisÊdi BhagavÈ paÒÒatte Èsane, nisajja kho BhagavÈ taÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “kacci te bhikkhu khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ 
vedanÈ paÔikkamanti, no abhikkamanti, 
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paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no abhikkamo”ti. Na me bhante khamanÊyaÑ, 
na yÈpanÊyaÑ -pa-. Na kho maÑ1 bhante attÈ sÊlato upavadatÊti. No ce kira 
te bhikkhu attÈ sÊlato upavadati. Atha kiÒca te kukkuccaÑ, ko ca 
vippaÔisÈroti. Na khvÈhaÑ bhante sÊlavisuddhatthaÑ BhagavatÈ dhammaÑ 
desitaÑ ÈjÈnÈmÊti. No ce kira tvaÑ bhikkhu sÊlavisuddhatthaÑ mayÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈsi, atha kimatthaÑ carahi tvaÑ bhikkhu mayÈ 
dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈsÊti. AnupÈdÈparinibbÈnatthaÑ khvÈhaÑ bhante 
BhagavatÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈmÊti. 

 SÈdhu sÈdhu bhikkhu, sÈdhu kho tvaÑ bhikkhu 
anupÈdÈparinibbÈnatthaÑ mayÈ dhammaÑ desitaÑ ÈjÈnÈsi, 
anupÈdÈparinibbÈnattho hi bhikkhu mayÈ dhammo desito. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
bhikkhu, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante -pa-. SotaÑ. 
GhÈnaÑ. JivhÈ. KÈyo. Mano. ManoviÒÒÈÓaÑ. Manosamphasso. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 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. EvaÑ passaÑ 
bhikkhu sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati -pa- manasmimpi. 
ManoviÒÒÈÓepi. Manosamphassepi nibbindati. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ 
vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. 
Idamavoca BhagavÈ. Attamano so bhikkhu Bhagavato bhÈsitaÑ abhinandi. 
ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne tassa bhikkhussa 
anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimuccÊti2.  . DutiyaÑ. 
 

3. RÈdha-aniccasutta 

 76. Atha kho ÈyasmÈ RÈdho -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 
RÈdho BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena 
dhammaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Me (sabbattha) 2. VimuccatÊti (sabbattha) 
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desetu, yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto 
ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. YaÑ kho RÈdha aniccaÑ, tatra te chando 
pahÈtabbo. KiÒca RÈdha aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. Cakkhu 
aniccaÑ, r|pÈ aniccÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ. Cakkhusamphasso. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. 
JivhÈ. KÈyo. Mano anicco, tatra te chando pahÈtabbo. DhammÈ. 
ManoviÒÒÈÓaÑ. Manosamphasso. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. YaÑ kho RÈdha aniccaÑ, tatra te 
chando pahÈtabboti.  . TatiyaÑ. 
 

4. RÈdhadukkhasutta 

 77. YaÑ kho RÈdha dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. KiÒca RÈdha 
dukkhaÑ. Cakkhu kho RÈdha dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. R|pÈ. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ. Cakkhusamphasso. YampidaÑ cakkhusamphassa -pa-. 
AdukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. 
Mano dukkho. DhammÈ. ManoviÒÒÈÓaÑ. Manosamphasso. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. YaÑ kho 
RÈdha dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabboti.  . CatutthaÑ. 
 

5. RÈdha-anattasutta 

 78. Yo kho RÈdha anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. Ko ca RÈdha 
anattÈ. Cakkhu kho RÈdha anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. R|pÈ. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ. Cakkhusamphasso. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
-pa-. Mano anattÈ. DhammÈ. ManoviÒÒÈÓaÑ. Manosamphasso. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. Yo kho 
RÈdha anattÈ, tatra te chando pahÈtabboti.  . PaÒcamaÑ. 
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6. PaÔhama-avijjÈpahÈnasutta 

 79. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “atthi nu kho 
bhante eko dhammo, yassa pahÈnÈ bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ 
uppajjatÊ”ti. Atthi kho bhikkhu eko dhammo, yassa pahÈnÈ bhikkhuno avijjÈ 
pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti. Katamo pana bhante eko dhammo, yassa pahÈnÈ 
bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti. AvijjÈ kho bhikkhu eko 
dhammo, yassa pahÈnÈ bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti. KathaÑ 
pana bhante jÈnato kathaÑ passato bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ 
uppajjatÊti. CakkhuÑ kho bhikkhu aniccato jÈnato passato bhikkhuno avijjÈ 
pahÊyati, vijjÈ uppajjati. R|pe. CakkhuviÒÒÈÓaÑ. CakkhusamphassaÑ. 
YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccato jÈnato passato 
bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati -pa-. ManaÑ aniccato jÈnato 
passato bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati. Dhamme. ManoviÒÒÈÓaÑ. 
ManosamphassaÑ. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccato jÈnato 
passato bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjati. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato 
evaÑ passato bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dutiya-avijjÈpahÈnasutta 

 80. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- etadavoca “atthi nu kho bhante eko 
dhammo, yassa pahÈnÈ bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊ”ti. Atthi 
kho bhikkhu eko dhammo, yassa pahÈnÈ bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ 
uppajjatÊti. Katamo pana bhante eko dhammo, yassa pahÈnÈ bhikkhuno 
avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti. AvijjÈ kho bhikkhu eko dhammo, yassa 
pahÈnÈ bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti. KathaÑ pana bhante 
jÈnato kathaÑ passato avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti. Idha bhikkhu 
bhikkhuno sutaÑ hoti “sabbe dhammÈ nÈlaÑ abhinivesÈyÈ”ti. EvaÒcetaÑ 
bhikkhu bhikkhuno sutaÑ hoti “sabbe 
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dhammÈ nÈlaÑ abhinivesÈyÈ”ti. So sabbaÑ dhammaÑ abhijÈnÈti, sabbaÑ 
dhammaÑ abhiÒÒÈya sabbaÑ dhammaÑ parijÈnÈti, sabbaÑ dhammaÑ 
pariÒÒÈya sabbanimittÈni aÒÒato passati. CakkhuÑ aÒÒato passati. R|pe. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ. CakkhusamphassaÑ. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aÒÒato passati -pa-. ManaÑ aÒÒato passati. 
Dhamme. ManoviÒÒÈÓaÑ. ManosamphassaÑ. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aÒÒato passati. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato 
evaÑ passato bhikkhuno avijjÈ pahÊyati, vijjÈ uppajjatÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. Sambahulabhikkhusutta 

 81. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu -pa- 
ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha no 
bhante aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ amhe evaÑ pucchanti ‘kimatthiyaÑ Èvuso 
samaÓe Gotame brahmacariyaÑ vussatÊ”ti, evaÑ puÔÔhÈ mayaÑ bhante 
tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkaroma, dukkhassa kho 
Èvuso pariÒÒatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. Kacci mayaÑ 
bhante evaÑ puÔÔhÈ evaÑ byÈkaramÈnÈ vuttavÈdino ceva Bhagavato homa, 
na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhÈma, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkaroma, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgacchatÊti. 

 Taggha tumhe bhikkhave evaÑ puÔÔhÈ evaÑ byÈkaramÈnÈ vuttavÈdino 
ceva me hotha, na ca maÑ abh|tena abbhÈcikkhatha, dhammassa 
cÈnudhammaÑ byÈkarotha, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo 
gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati. Dukkhassa hi bhikkhave pariÒÒatthaÑ mayi 
brahmacariyaÑ vussati, sace pana vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
evaÑ puccheyyuÑ “katamaÑ pana taÑ Èvuso dukkhaÑ, yassa pariÒÒÈya 
samaÓe Gotame brahmacariyaÑ vussatÊ”ti, evaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave 
tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha “cakkhu kho 
Èvuso dukkhaÑ, tassa pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussati. R|pÈ 
-pa-. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, tassa pariÒÒÈya 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussati -pa-. Mano dukkho -pa-. 
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YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, tassa pariÒÒÈya 
Bhagavati brahmacariyaÑ vussati. IdaÑ kho taÑ Èvuso dukkhaÑ, tassa 
pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊ”ti, evaÑ puÔÔhÈ tumhe 
bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈthÈti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. LokapaÒhÈsutta 

 82. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ -pa- ekamantaÑ nisinno 
kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca– 

 “Loko loko”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante “loko”ti 
vuccatÊti. LujjatÊti kho bhikkhu tasmÈ “loko”ti vuccati. KiÒca lujjati. Cakkhu 
kho bhikkhu lujjati, r|pÈ lujjanti, cakkhuviÒÒÈÓaÑ lujjati, cakkhusamphasso 
lujjati, yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi lujjati -pa-. JivhÈ lujjati -pa-. 
Mano lujjati. DhammÈ lujjanti. ManoviÒÒÈÓaÑ lujjati. Manosamphasso 
lujjati. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi lujjati. LujjatÊti kho bhikkhu 
tasmÈ “loko”ti vuccatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. PhaggunapaÒhÈsutta 

 83. Atha kho ÈyasmÈ Phagguno -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 
Phagguno BhagavantaÑ etadavoca– 

 Atthi nu kho bhante taÑ cakkhu, yena cakkhunÈ atÊte Buddhe 
parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe 
sabbadukkhavÊtivaÔÔe paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya -pa-. Atthi nu kho bhante 
sÈ jivhÈ, yÈya jivhÈya atÊte Buddhe parinibbute chinnapapaÒce 
chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivaÔÔe paÒÒÈpayamÈno 
paÒÒÈpeyya -pa-. Atthi nu kho so bhante mano, yena manena atÊte Buddhe 
parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe 
sabbadukkhavÊtivaÔÔe paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyyÈti. 

 Natthi kho taÑ phagguna cakkhu, yena cakkhunÈ atÊte Buddhe 
parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe 
sabbadukkhavÊtivaÔÔe paÒÒÈpayamÈno 
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paÒÒÈpeyya -pa-. Natthi kho sÈ phagguna jivhÈ, yÈya jivhÈya atÊte Buddhe 
parinibbute chinnapapaÒce chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe 
sabbadukkhavÊtivaÔÔe paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya -pa-. Natthi kho so 
phagguna mano, yena manena atÊte Buddhe parinibbute chinnapapaÒce 
chinnavaÔume pariyÈdinnavaÔÔe sabbadukkhavÊtivaÔÔe paÒÒÈpayamÈno 
paÒÒÈpeyyÈti.  . DasamaÑ. 

GilÈnavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   GilÈnena duve vuttÈ, RÈdhena apare tayo. 
   AvijjÈya ca dve vuttÈ, Bhikkhu Loko ca Phaggunoti. 

_____ 
 

(9) 4. Channavagga 
 

1. Palokadhammasutta 

 84. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ 
etadavoca– 

 “Loko loko”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante “loko”ti 
vuccatÊti. YaÑ kho Œnanda palokadhammaÑ, ayaÑ vuccati ariyassa vinaye 
loko. KiÒcÈnanda palokadhammaÑ. Cakkhu kho Œnanda palokadhammaÑ, 
r|pÈ palokadhammÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ palokadhammaÑ, cakkhusamphasso 
palokadhammo, yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ -pa-. Tampi 
palokadhammaÑ -pa-. JivhÈ palokadhammÈ, rasÈ palokadhammÈ, 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ palokadhammaÑ, jivhÈsamphasso palokadhammo, 
yampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ -pa-. Tampi palokadhammaÑ -pa-. Mano 
palokadhammo, dhammÈ palokadhammÈ, manoviÒÒÈÓaÑ palokadhammaÑ, 
manosamphasso palokadhammo, yampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
tampipalokadhammaÑ. YaÑ kho Œnanda palokadhammaÑ, ayaÑ vuccati 
ariyassa vinaye lokoti.  . PaÔhamaÑ. 
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2. SuÒÒatalokasutta 

 85. Atha kho ÈyasmÈ Œnando -pa- BhagavantaÑ etadavoca–“suÒÒo 
loko suÒÒo loko”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante “suÒÒo loko”ti 
vuccatÊti. YasmÈ ca kho Œnanda suÒÒaÑ attena vÈ attaniyena vÈ, tasmÈ 
“suÒÒo loko”ti vuccati. KiÒca Œnanda suÒÒaÑ attena vÈ attaniyena vÈ. 
Cakkhu kho Œnanda suÒÒaÑ attena vÈ attaniyena vÈ, r|pÈ suÒÒÈ attena vÈ 
attaniyena vÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ suÒÒaÑ attena vÈ attaniyena vÈ, 
cakkhusamphasso suÒÒo attena vÈ attaniyena vÈ -pa-. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi suÒÒaÑ attena vÈ attaniyena vÈ. YasmÈ ca kho 
Œnanda suÒÒaÑ attena vÈ attaniyena vÈ, tasmÈ “suÒÒo loko”ti vuccatÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. SaÑkhittadhammasutta 

 86. EkamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando BhagavantaÑ etadavoca 
“sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ 
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
vihareyyan”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi Œnanda, cakkhu 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. R|pÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. CakkhuviÒÒÈÓaÑ -pa-. 
YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 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 -pa-. JivhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. JivhÈviÒÒÈÓaÑ. 
JivhÈsamphasso -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 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, 
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eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ Œnanda sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusmimpi nibbindati -pa- cakkhusamphassepi nibbindati -pa-. 
YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ 
virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti 
pajÈnÈtÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Channasutta 

 87. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca 
MahÈcundo ÈyasmÈ ca Channo Gijjhak|Ôe pabbate viharanti. Tena kho pana 
samayena ÈyasmÈ Channo ÈbÈdhiko hoti dukkhito bÈÄhagilÈno. Atha kho 
ÈyasmÈ SÈriputto sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ 
MahÈcundo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈcundaÑ 
etadavoca “ÈyÈmÈvuso cunda yenÈyasmÈ Channo tenupasa~kamissÈma 
gilÈnapucchakÈ”ti. “EvamÈvuso”ti kho ÈyasmÈ MahÈcundo Èyasmato 
SÈriputtassa paccassosi. 

 Atha kho ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈcundo yenÈyasmÈ 
Channo tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdiÑsu, 
nisajja kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ ChannaÑ etadavoca “kacci te 
Èvuso Channa khamanÊyaÑ, kacci yÈpanÊyaÑ, kacci dukkhÈ vedanÈ 
paÔikkamanti no abhikkamanti, paÔikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no abhikkamo”ti. 

 Na me Èvuso SÈriputta khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ 
vedanÈ abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati, no 
paÔikkamo. SeyyathÈpi Èvuso balavÈ puriso tiÓhena sikharena1 muddhani2 
abhimattheyya3. Evameva kho Èvuso adhimattÈ vÈtÈ muddhani2 |hananti4. 
Na me Èvuso khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ -pa- no paÔikkamo. 
______________________________________________________________ 
 1. Khaggena (Ka) 2. MuddhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. Abhimantheyya (SÊ) 4. Upahananti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka), uhananti (Ka) 
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SeyyathÈpi Èvuso balavÈ puriso daÄhena varattakkhaÓÉena sÊse sÊsaveÔhaÑ 
dadeyya, evameva kho Èvuso adhimattÈ sÊse sÊsavedanÈ. Na me Èvuso 
khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ -pa- no paÔikkamo. SeyyathÈpi Èvuso dakkho 
goghÈtako vÈ goghÈtakantevÈsÊ vÈ tiÓhena govikantanena kucchiÑ 
parikanteyya, evameva kho adhimattÈ vÈtÈ kucchiÑ parikantanti. Na me 
Èvuso khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ -pa- no paÔikkamo. SeyyathÈpi Èvuso dve 
balavanto purisÈ dubbalataraÑ purisaÑ nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ a~gÈrakÈsuyÈ 
santÈpeyyuÑ samparitÈpeyyuÑ, evameva kho Èvuso adhimatto kÈyasmiÑ 
ÉÈho, na me Èvuso khamanÊyaÑ, na yÈpanÊyaÑ, bÈÄhÈ me dukkhÈ vedanÈ 
abhikkamanti no paÔikkamanti, abhikkamosÈnaÑ paÒÒÈyati no paÔikkamo, 
satthaÑ Èvuso SÈriputta ÈharissÈmi, nÈvaka~khÈmi1 jÊvitanti. 

 MÈ ÈyasmÈ Channo satthaÑ Èharesi, yÈpetÈyasmÈ Channo, yÈpentaÑ 
mayaÑ ÈyasmantaÑ ChannaÑ icchÈma, sace Èyasmato Channassa natthi 
sappÈyÈni bhojanÈni, ahaÑ Èyasmato Channassa sappÈyÈni bhojanÈni 
pariyesissÈmi. Sace Èyasmato Channassa natthi sappÈyÈni bhesajjÈni ahaÑ 
Èyasmato Channassa sappÈyÈni bhesajjÈni pariyesissÈmi. Sace Èyasmato 
Channassa natthi patir|pÈ upaÔÔhÈkÈ, ahaÑ ÈyasmantaÑ ChannaÑ 
upaÔÔhahissÈmi. MÈ ÈyasmÈ Channo satthaÑ Èharesi, yÈpetÈyasmÈ Channo, 
yÈpentaÑ mayaÑ ÈyasmantaÑ ChannaÑ icchÈmÈti. 

 Na me Èvuso SÈriputta natthi sappÈyÈni bhojanÈni, atthi me sappÈyÈni 
bhojanÈni. Napi me natthi sappÈyÈni bhesajjÈni, atthi me sappÈyÈni 
bhesajjÈni. Napi me natthi patir|pÈ upaÔÔhÈkÈ, atthi me patir|pÈ upaÔÔhÈkÈ. 
Api ca me Èvuso SatthÈ pariciÓÓo dÊgharattaÑ manÈpeneva, no amanÈpena. 
EtaÑ hi Èvuso sÈvakassa patir|paÑ, yaÑ SatthÈraÑ paricareyya 
manÈpeneva no amanÈpena, anupavajjaÑ2 Channo bhikkhu satthaÑ 
ÈharissatÊti evametaÑ Èvuso SÈriputta dhÈrehÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. NÈpi ka~khÈmi (Ka) 2. TaÑ anupavajjaÑ (bah|su) 
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 PuccheyyÈma mayaÑ ÈyasmantaÑ ChannaÑ kaÒcideva1 desaÑ, sace 
ÈyasmÈ Channo okÈsaÑ karoti paÒhassa veyyÈkaraÓÈyÈti. PucchÈvuso 
SÈriputta sutvÈ vedissÈmÈti. 

 CakkhuÑ Èvuso Channa cakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe 
dhamme “etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassasi -pa-. 
JivhaÑ Èvuso Channa jivhÈviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassati -pa-. ManaÑ Èvuso 
Channa manoviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassasÊti. 

 CakkhuÑ Èvuso SÈriputta cakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe 
dhamme “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassÈmi -pa-. 
JivhaÑ Èvuso SÈriputta jivhÈviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme 
“netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassÈmi -pa-. ManaÑ 
Èvuso SÈriputta manoviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassÈmÊti. 

 CakkhusmiÑ Èvuso Channa cakkhuviÒÒÈÓe cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu 
dhammesu kiÑ disvÈ kiÑ abhiÒÒÈya cakkhuÑ cakkhuviÒÒÈÓaÑ 
cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti samanupassasi -pa-. JivhÈya Èvuso Channa jivhÈviÒÒÈÓe 
jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu kiÑ disvÈ kiÑ abhiÒÒÈya jivhaÑ 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassasi. ManasmiÑ Èvuso Channa 
manoviÒÒÈÓe manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu kiÑ disvÈ kiÑ 
abhiÒÒÈya manaÑ manoviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassasÊti. 

 CakkhusmiÑ Èvuso SÈriputta cakkhuviÒÒÈÓe 
cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu nirodhaÑ disvÈ nirodhaÑ abhiÒÒÈya 
cakkhuÑ cakkhuviÒÒÈÓaÑ cakkhuviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso  
______________________________________________________________ 
 1. KiÒcideva (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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attÈ”ti samanupassÈmi -pa-. JivhÈya Èvuso SÈriputta jivhÈviÒÒÈÓe 
jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu nirodhaÑ disvÈ nirodhaÑ abhiÒÒÈya 
jivhaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ jivhÈviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe dhamme “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassÈmi -pa-. ManasmiÑ Èvuso 
SÈriputta manoviÒÒÈÓe manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbesu dhammesu nirodhaÑ 
disvÈ nirodhaÑ abhiÒÒÈya manaÑ manoviÒÒÈÓaÑ manoviÒÒÈÓaviÒÒÈtabbe 
dhamme “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”tisamanupassÈmÊti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ MahÈcundo ÈyasmantaÑ ChannaÑ etadavoca 
“tasmÈtiha Èvuso Channa idampi tassa Bhagavato sÈsanaÑ niccakappaÑ 
sÈdhukaÑ manasi kÈtabbaÑ, nissitassa calitaÑ anissitassa calitaÑ natthi, 
calite asati passaddhi hoti, passaddhiyÈ sati nati na hoti, natiyÈ asati 
Ègatigati na hoti, ÈgatigatiyÈ asati cut|papÈto na hoti, cut|papÈte asati 
nevidha na huraÑ na ubhayamantarena esevanto dukkhassÈ”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈcundo ÈyasmantaÑ ChannaÑ iminÈ 
ovÈdena ovaditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ Channo 
acirapakkantesu tesu Èyasmantesu satthaÑ Èharesi.  

 Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto BhagavantaÑ etadavoca “ÈyasmatÈ bhante 
Channena satthaÑ ÈharitaÑ, tassa kÈ gati ko abhisamparÈyo”ti. Nanu te 
SÈriputta Channena bhikkhunÈ sammukhÈyeva anupavajjatÈ byÈkatÈti. Atthi 
bhante PubbavijjanaÑ1 nÈma VajjigÈmo, tatthÈyasmato Channassa 
mittakulÈni suhajjakulÈni upavajjakulÈnÊti. Honti hete SÈriputta Channassa 
bhikkhuno mittakulÈni suhajjakulÈni upavajjakulÈni, na kho panÈhaÑ 
SÈriputta ettÈvatÈ “sa-upavajjo”ti vadÈmi, yo kho SÈriputta taÒca kÈyaÑ 
nikkhipati, aÒÒaÒca kÈyaÑ upÈdiyati, tamahaÑ “sa-upavajjo”ti vadÈmi, taÑ 
Channassa bhikkhuno natthi, anupavajjaÑ Channena bhikkhunÈ satthaÑ 
Èharitanti, evametaÑ SÈriputta dhÈrehÊti.  . CatutthaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PubbaviciraÑ (SÊ), pubbavijjhanaÑ (I), pubbajiraÑ (Ma 3. 310 piÔÔhe) 
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5. PuÓÓasutta 

 88. Atha1 kho ÈyasmÈ PuÓÓo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ PuÓÓo BhagavantaÑ 
etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, 
yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto vihareyyan”ti. 

 Santi kho PuÓÓa cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato uppajjati nandÊ, 
nandisamudayÈ dukkhasamudayo puÓÓÈti vadÈmi -pa-. Santi kho PuÓÓa 
jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi kho PuÓÓa manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati 
abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya 
tiÔÔhato uppajjati nandÊ, nandisamudayÈ dukkhasamudayo puÓÓÈti vadÈmi. 

 Santi kho PuÓÓa cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato nirujjhati 
nandÊ, nandinirodhÈ dukkhanirodho puÓÓÈti vadÈmi -pa-. Santi kho PuÓÓa 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa 
taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato nirujjhati nandÊ, 
nandinirodhÈ dukkhanirodho puÓÓÈti vadÈmi. 

 IminÈ tvaÑ2 PuÓÓa mayÈ saÑkhittena ovÈdena ovadito katamasmiÑ3 
janapade viharissasÊti. Atthi bhante SunÈparanto nÈma janapado, tatthÈhaÑ 
viharissÈmÊti. 

 CaÓÉÈ kho PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ, pharusÈ kho PuÓÓa 
SunÈparantakÈ manussÈ, sace taÑ PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ 
akkosissanti paribhÈsissanti, tatra te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace maÑ 
bhante 
______________________________________________________________ 
 1. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha (?) Ma 3. 311 passitabbaÑ. 2. IminÈ ca tvaÑ. 
 3. KatarasmiÑ (Ma 3. 312) 
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SunÈparantakÈ manussÈ akkosissanti paribhÈsissanti, tatra me evaÑ 
bhavissati “bhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime 
SunÈparantakÈ manussÈ, yaÑ me1 na yime pÈÓinÈ pahÈraÑ dentÊ”ti, 
evamettha2 BhagavÈ bhavissati, evamettha Sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana te PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ pÈÓinÈ pahÈraÑ dassanti, 
tatra pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ 
manussÈ pÈÓinÈ pahÈraÑ dassanti, tatra me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, 
yaÑ me1 na yime leÉÉunÈ pahÈraÑ dentÊ”ti, evamettha BhagavÈ bhavissati, 
evamettha Sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana te PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ leÉÉunÈ pahÈraÑ dassanti, 
tatra pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ 
manussÈ leÉÉunÈ pahÈraÑ dassanti, tatra me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, 
yaÑ me na yime daÓÉena pahÈraÑ dentÊ”ti, evamettha BhagavÈ bhavissati, 
evamettha Sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ daÓÉena pahÈraÑ dassanti, 
tatra pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ 
manussÈ daÓÉena pahÈraÑ dassanti, tatra me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, 
yaÑ me na yime satthena pahÈraÑ dentÊ”ti, evamettha BhagavÈ bhavissati, 
evamettha Sugata bhavissatÊti. 

 Sace pana te PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ satthena pahÈraÑ dassanti, 
tatra pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace me bhante SunÈparantakÈ 
manussÈ satthena pahÈraÑ dassanti, tatra me evaÑ bhavissati “bhaddakÈ 
vatime SunÈparantakÈ manussÈ, subhaddakÈ vatime SunÈparantakÈ manussÈ, 
yaÑ maÑ na yime tiÓhena satthena jÊvitÈ voropentÊ”ti, evamettha BhagavÈ 
bhavissati, evamettha Sugata bhavissatÊti. 
______________________________________________________________ 
 1. MaÑ (sabbattha) 2. Evammettha (?) 
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 Sace pana taÑ PuÓÓa SunÈparantakÈ manussÈ tiÓhena satthena jÊvitÈ 
voropessanti, tatra pana te PuÓÓa kinti bhavissatÊti. Sace maÑ bhante 
SunÈparantakÈ manussÈ tiÓhena satthena jÊvitÈ voropessanti, tatra me evaÑ 
bhavissati “santi kho tassa Bhagavato sÈvakÈ kÈyena ca jÊvitena ca 
aÔÔÊyamÈnÈ harÈyamÈnÈ jigucchamÈnÈ satthahÈrakaÑ pariyesanti, taÑ me 
idaÑ apariyiÔÔhaÒÒeva satthahÈrakaÑ laddhan”ti, evamettha BhagavÈ 
bhavissati, evamettha Sugata bhavissatÊti. 

 SÈdhu sÈdhu PuÓÓa, sakkhissasi kho tvaÑ PuÓÓa iminÈ dam|pasamena 
samannÈgato SunÈparantasmiÑ janapade vatthuÑ, yassa dÈni tvaÑ PuÓÓa 
kÈlaÑ maÒÒasÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo Bhagavato vacanaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ senÈsanaÑ 
saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena SunÈparanto janapado tena cÈrikaÑ 
pakkÈmi, anupubbena cÈrikaÑ caramÈno yena SunÈparanto janapado 
tadavasari, tatra sudaÑ ÈyasmÈ PuÓÓo SunÈparantasmiÑ janapade viharati. 
Atha kho ÈyasmÈ PuÓÓo tenevantaravassena paÒcamattÈni upÈsakasatÈni 
paÔivedesi1, tenevantaravassena paÒcamattÈni upÈsikÈsatÈni paÔivedesi, 
tenevantaravassena tisso vijjÈ sacchÈkÈsi, tenevantaravassena parinibbÈyi. 

 Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu -pa- 
ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “yo so bhante 
PuÓÓo nÈma kulaputto BhagavatÈ saÑkhittena ovÈdena ovadito, so 
kÈla~kato, tassa kÈ gati ko abhisamparÈyo”ti. PaÓÉito bhikkhave PuÓÓo 
kulaputto2, paccapÈdi3 dhammassÈnudhammaÑ, na ca maÑ 
dhammÈdhikaraÓaÑ vihesesi4, parinibbuto bhikkhave PuÓÓo kulaputtoti.  . 
PaÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔipÈdesi (SÊ, I), paÔidesesi (SyÈ, KaÑ) 2. Kulaputto ahosi (sabbattha) 
 3. SaccavÈdÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 4. ViheÔhesi (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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6. BÈhiyasutta 

 89. Atha kho ÈyasmÈ BÈhiyo yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ BÈhiyo BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu me 
bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ Bhagavato 
dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto vihareyyan”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi BÈhiya, cakkhu 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. R|pÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. CakkhuviÒÒÈÓaÑ. 
Cakkhusamphasso -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 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. EvaÑ passaÑ BÈhiya sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi 
nibbindati, r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, 
cakkhusamphassepi nibbindati -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. 

 Atha kho ÈyasmÈ BÈhiyo Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho ÈyasmÈ BÈhiyo 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 BÈhiyo arahataÑ ahosÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. PaÔhama-ejÈsutta 

 90. EjÈ bhikkhave rogo, ejÈ gaÓÉo, ejÈ sallaÑ, tasmÈtiha bhikkhave 
TathÈgato anejo viharati vÊtasallo, tasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi 
Èka~kheyya “anejo vihareyyaÑ1 vÊtasallo”ti. CakkhuÑ na maÒÒeyya, 
cakkhusmiÑ na maÒÒeyya, cakkhuto na maÒÒeyya, cakkhu meti na 
maÒÒeyya. R|pe na maÒÒeyya, r|pesu na maÒÒeyya, r|pato na maÒÒeyya, 
r|pÈ meti na maÒÒeyya. CakkhuviÒÒÈÓaÑ na maÒÒeyya, 
cakkhuviÒÒÈÓasmiÑ na maÒÒeyya, cakkhuviÒÒÈÓato na maÒÒeyya, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ meti na maÒÒeyya. CakkhusamphassaÑ na maÒÒeyya, 
cakkhusamphassasmiÑ na maÒÒeyya, cakkhusamphassato na maÒÒeyya, 
cakkhusamphasso meti na maÒÒeyya. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na 
maÒÒeyya, tasmimpi na maÒÒeyya, tatopi na maÒÒeyya, taÑ meti na 
maÒÒeyya. 

 SotaÑ na maÒÒeyya. GhÈnaÑ na maÒÒeyya. JivhaÑ na maÒÒeyya, 
jivhÈya na maÒÒeyya, jivhÈto na maÒÒeyya, jivhÈ meti na maÒÒeyya. Rase 
na maÒÒeyya. JivhÈviÒÒÈÓaÑ na maÒÒeyya. JivhÈsamphassaÑ na 
maÒÒeyya. YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ 
vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒeyya, tasmimpi na 
maÒÒeyya, tatopi na maÒÒeyya, taÑ meti na maÒÒeyya. 

 KÈyaÑ na maÒÒeyya. ManaÑ na maÒÒeyya, manasmiÑ na maÒÒeyya, 
manato na maÒÒeyya, mano meti na maÒÒeyya. Dhamme na maÒÒeyya. 
Mano viÒÒÈÓaÑ. ManosamphassaÑ. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na 
maÒÒeyya, tasmimpi na maÒÒeyya, tatopi na maÒÒeyya, taÑ meti na 
maÒÒeyya. SabbaÑ na maÒÒeyya, sabbasmiÑ na maÒÒeyya, sabbato na 
maÒÒeyya, sabbaÑ meti na maÒÒeyya. 

 So evaÑ amaÒÒamÈno na kiÒcipi loke upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na 
paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
SattamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vihareyya (SÊ, I, Ka) 
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8. Dutiya-ejÈsutta 

 91. EjÈ bhikkhave rogo, ejÈ gaÓÉo, ejÈ sallaÑ, tasmÈtiha bhikkhave 
TathÈgato anejo viharati vÊtasallo, tasmÈtiha bhikkhave bhikkhu cepi 
Èka~kheyya “anejo vihareyyaÑ vÊtasallo”ti. CakkhuÑ na maÒÒeyya, 
cakkhusmiÑ na maÒÒeyya, cakkhuto na maÒÒeyya, cakkhu meti na 
maÒÒeyya. R|pe na maÒÒeyya. CakkhuviÒÒÈÓaÑ. CakkhusamphassaÑ. 
YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒeyya, tasmimpi na 
maÒÒeyya, tatopi na maÒÒeyya, taÑ meti na maÒÒeyya. YaÑ hi bhikkhave 
maÒÒati, yasmiÑ maÒÒati, yato maÒÒati, yaÑ meti maÒÒati, tato taÑ hoti 
aÒÒathÈ, aÒÒathÈbhÈvÊ bhavasatto loko bhavameva abhinandati -pa-. 

 JivhaÑ na maÒÒeyya, jivhÈya na maÒÒeyya, jivhÈto na maÒÒeyya, jivhÈ 
meti na maÒÒeyya. Rase na maÒÒeyya. JivhÈviÒÒÈÓaÑ. JivhÈsamphassaÑ. 
YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒeyya, tasmimpi na 
maÒÒeyya, tatopi na maÒÒeyya, taÑ meti na maÒÒeyya. YaÑ hi bhikkhave 
maÒÒati, yasmiÑ maÒÒati, yato maÒÒati, yaÑ meti maÒÒati, tato taÑ hoti 
aÒÒathÈ, aÒÒathÈbhÈvÊ bhavasatto loko bhavameva abhinandati -pa-. 

 ManaÑ na maÒÒeyya, manasmiÑ na maÒÒeyya, manato na maÒÒeyya, 
mano meti na maÒÒeyya. ManoviÒÒÈÓaÑ. ManosamphassaÑ. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na maÒÒeyya, tasmimpi maÒÒeyya, tatopi na 
maÒÒeyya, taÑ meti na maÒÒeyya. YaÑ hi bhikkhave maÒÒati, yasmiÑ 
maÒÒati, yato maÒÒati, yaÑ meti maÒÒati, tato taÑ hoti aÒÒathÈ, 
aÒÒathÈbhÈvÊ bhavasatto loko bhavameva abhinandati. 

 YÈvatÈ bhikkhave khandhadhÈtu-ÈyatanÈ, tampi na maÒÒeyya, tasmimpi 
na maÒÒeyya, tatopi na maÒÒeyya, taÑ meti na maÒÒeyya. So evaÑ 
amaÒÒamÈno na kiÒci loke upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, 
aparitassaÑ paccattaÒÒeva parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 

 



 1. SaÄÈyatanasaÑyutta 291 

9. PaÔhamadvayasutta 

 92. DvayaÑ vo bhikkhave desessÈmi, taÑ suÓÈtha. KiÒca bhikkhave 
dvayaÑ, cakkhuÒceva r|pÈ ca, sotaÒceva saddÈ ca, ghÈnaÒceva gandhÈ ca, 
jivhÈ ceva rasÈ ca, kÈyo ceva phoÔÔhabbÈ ca, mano ceva dhammÈ ca. IdaÑ 
vuccati bhikkhave dvayaÑ. 

 Yo bhikkhave evaÑ vadeyya “ahametaÑ dvayaÑ paccakkhÈya aÒÒaÑ 
dvayaÑ paÒÒapessÈmÊ”ti. Tassa vÈcÈvatthukamevassa, puÔÔho ca na 
sampÈyeyya, uttariÑ ca vighÈtaÑ Èpajjeyya. TaÑ kissa hetu, yathÈ taÑ 
bhikkhave avisayasminti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dutiyadvayasutta 

 93. DvayaÑ bhikkhave paÔicca viÒÒÈÓaÑ sambhoti. KathaÒca 
bhikkhave dvayaÑ paÔicca viÒÒÈÓaÑ sambhoti, cakkhuÒca paÔicca r|pe ca 
uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ. Cakkhu aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi. R|pÈ 
aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino. ItthetaÑ dvayaÑ calaÒceva byathaÒca 
aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi. CakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ vipariÓÈmi 
aÒÒathÈbhÈvi. Yopi hetu yopi paccayo cakkhuviÒÒÈÓassa uppÈdÈya, sopi 
hetu sopi paccayo anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. AniccaÑ kho pana 
bhikkhave paccayaÑ paÔicca uppannaÑ cakkhuviÒÒÈÓaÑ, kuto niccaÑ 
bhavissati. YÈ kho bhikkhave imesaÑ tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ sa~gati 
sannipÈto samavÈyo, ayaÑ vuccati cakkhusamphasso. Cakkhusamphassopi 
anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yopi hetu yopi paccayo 
cakkhusamphassassa uppÈdÈya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ. AniccaÑ kho pana bhikkhave paccayaÑ paÔicca uppanno 
cakkhusamphasso, kuto nicco bhavissati. PhuÔÔho bhikkhave vedeti, phuÔÔho 
ceteti, phuÔÔho saÒjÈnÈti. Itthetepi dhammÈ calÈ ceva byathÈ ca aniccÈ 
vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino -pa-.  

 JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ, jivhÈ aniccÈ 
vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ1. RasÈ aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino. 
ItthetaÑ dvayaÑ calaÒceva byathaÒca aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi. 
JivhÈviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi. Yopi hetu yopi paccayo 
jivhÈviÒÒÈÓassa 
______________________________________________________________ 
 1. VipariÓÈminÊ aÒÒathÈbhÈvinÊ (?) 
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uppÈdÈya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. AniccaÑ 
kho pana bhikkhave paccayaÑ paÔicca uppannaÑ jivhÈviÒÒÈÓaÑ, kuto 
niccaÑ bhavissati. YÈ kho bhikkhave imesaÑ tiÓÓaÑ dhammÈnaÑ sa~gati 
sannipÈto samavÈyo, ayaÑ vuccati jivhÈsamphasso, jivhÈsamphassopi 
anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yopi hetu yopi paccayo jivhÈsamphassassa 
uppÈdÈya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. AniccaÑ 
kho pana bhikkhave paccayaÑ paÔicca uppanno jivhÈsamphasso, kuto nicco 
bhavissati. PhuÔÔho bhikkhave vedeti, phuÔÔho ceteti, phuÔÔho saÒjÈnÈti, 
itthetepi dhammÈ calÈ ceva byathÈ ca aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino 
-pa-. 

 ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, mano anicco 
vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. DhammÈ aniccÈ vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino. 
ItthetaÑ dvayaÑ calaÒceva byathaÒca aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi. 
ManoviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ vipariÓÈmi aÒÒathÈbhÈvi. Yopi hetu yopi paccayo 
manoviÒÒÈÓassa uppÈdÈya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ. AniccaÑ kho pana bhikkhave paccayaÑ paÔicca uppannaÑ 
manoviÒÒÈÓaÑ, kuto niccaÑ bhavissati. YÈ kho bhikkhave imesaÑ tiÓÓaÑ 
dhammÈnaÑ sa~gati sannipÈto samavÈyo, ayaÑ vuccati manosamphasso, 
manosamphassopi anicco vipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ. Yopi hetu yopi paccayo 
manosamphassassa uppÈdÈya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariÓÈmÊ 
aÒÒathÈbhÈvÊ. AniccaÑ kho pana bhikkhave paccayaÑ paÔicca uppanno 
manosamphasso, kuto nicco bhavissati. PhuÔÔho bhikkhave vedeti, phuÔÔho 
ceteti, phuÔÔho saÒjÈnÈti. Itthetepi dhammÈ calÈ ceva byathÈ ca aniccÈ 
vipariÓÈmino aÒÒathÈbhÈvino. EvaÑ kho bhikkhave dvayaÑ paÔicca 
viÒÒÈÓaÑ sambhotÊti.  . DasamaÑ. 

Channavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   PalokasuÒÒÈ SaÑkhittaÑ, Channo PuÓÓo ca BÈhiyo. 
   Ejena ca duve vuttÈ, Dvayehi apare duveti. 
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(10) 5. SaÄavagga 
 

1. Adanta-aguttasutta 

 94. SÈvatthinidÈnaÑ. Chayime bhikkhave phassÈyatanÈ adantÈ aguttÈ 
arakkhitÈ asaÑvutÈ dukkhÈdhivÈhÈ honti. Katame cha, cakkhu bhikkhave 
phassÈyatanaÑ adantaÑ aguttaÑ arakkhitaÑ asaÑvutaÑ dukkhÈdhivÈhaÑ 
hoti -pa-. JivhÈ bhikkhave phassÈyatanaÑ adantaÑ aguttaÑ arakkhitaÑ 
asaÑvutaÑ dukkhÈdhivÈhaÑ hoti -pa-. Mano bhikkhave phassÈyatanaÑ 
adantaÑ aguttaÑ arakkhitaÑ asaÑvutaÑ dukkhÈdhivÈhaÑ hoti. Ime kho 
bhikkhave cha phassÈyatanÈ adantÈ aguttÈ arakkhitÈ asaÑvutÈ 
dukkhÈdhivÈhÈ honti. 

 Chayime bhikkhave phassÈyatanÈ sudantÈ suguttÈ surakkhitÈ susaÑvutÈ 
sukhÈdhivÈhÈ honti. Katame cha, cakkhu bhikkhave phassÈyatanaÑ 
sudantaÑ suguttaÑ surakkhitaÑ susaÑvutaÑ sukhÈdhivÈhaÑ hoti v. JivhÈ 
bhikkhave phassÈyatanaÑ sudantaÑ suguttaÑ surakkhitaÑ susaÑvutaÑ 
sukhÈdhivÈhaÑ hoti -pa-. Mano bhikkhave phassÈyatanaÑ sudantaÑ 
suguttaÑ surakkhitaÑ susaÑvutaÑ sukhÈdhivÈhaÑ hoti. Ime kho bhikkhave 
cha phassÈyatanÈ sudantÈ suguttÈ surakkhitÈ susaÑvutÈ sukhÈdhivÈhÈ 
hontÊti. Idamavoca BhagavÈ -pa- etadavoca SatthÈ– 

   “SaÄeva1 phassÈyatanÈni bhikkhavo, 
   AsaÑvuto yattha dukkhaÑ nigacchati. 
   TesaÒca ye saÑvaraÓaÑ avedisuÑ, 
   SaddhÈdutiyÈ viharantÈnavassutÈ. 

   DisvÈna r|pÈni manoramÈni,  
   Athopi disvÈna amanoramÈni. 
   Manorame rÈgapathaÑ vinodaye,  
   Na cÈppiyaÑ meti manaÑ padosaye. 

   SaddaÒca sutvÈ dubhayaÑ piyÈppiyaÑ, 
   Piyamhi sadde na samucchito siyÈ. 
   Athoppiye dosagataÑ vinodaye,  
   Na cÈppiyaÑ meti manaÑ padosaye. 
______________________________________________________________ 
 1. ChaÄeva (Ka) 
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   GandhaÒca ghatvÈ surabhiÑ manoramaÑ,  
   Athopi ghatvÈ asuciÑ akantiyaÑ. 
   AkantiyasmiÑ paÔighaÑ vinodaye, 
   ChandÈnunÊto na ca kantiye siyÈ. 

   RasaÒca bhotvÈna asÈditaÒca sÈduÑ, 
   Athopi bhotvÈna asÈdumekadÈ. 
   SÈduÑ rasaÑ nÈjjhosÈya bhuÒje, 
   VirodhamÈsÈdusu nopadaÑsaye. 

   Phassena phuÔÔho na sukhena majje1, 
   Dukkhena phuÔÔhopi na sampavedhe. 
   PhassadvayaÑ sukhadukkhe upekkhe. 
   AnÈnuruddho aviruddha kenaci. 

   PapaÒcasaÒÒÈ itarÊtarÈ narÈ,  
   PapaÒcayantÈ upayanti saÒÒino. 
   ManomayaÑ gehasitaÒca sabbaÑ, 
   Panujja nekkhammasitaÑ irÊyati. 

   EvaÑ mano chassu yadÈ subhÈvito,  
   PhuÔÔhassa cittaÑ na vikampate kvaci. 
   Te rÈgadose abhibhuyya bhikkhavo. 
   Bhavattha2 jÈtimaraÓassa pÈragÈ”ti. 

PaÔhamaÑ. 
 

2. MÈlukyaputtasutta 

 95. Atha kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto3 yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto BhagavantaÑ etadavoca 
“sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, yamahaÑ 
Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ pahitatto 
vihareyyan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Majjhe (SyÈ, KaÑ, I) 2. Bhavatha (SÊ, SyÈ, KaÑ) 3. MÈlu~kyaputto (SÊ) 
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 Ettha dÈni MÈlukyaputta kiÑ dahare bhikkh| vakkhÈma “yatra hi nÈma 
tvaÑ bhikkhu jiÓÓo vuddho mahallako addhagato vayo-anuppatto 
saÑkhittena ovÈdaÑ yÈcasÊ”ti. KiÒcÈpÈhaÑ bhante jiÓÓo vuddho mahallako 
addhagato vayo-anuppatto, desetu me bhante BhagavÈ saÑkhittena 
dhammaÑ desetu Sugato saÑkhittena dhammaÑ, appeva nÈmÈhaÑ 
Bhagavato bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈneyyaÑ, appeva nÈmÈhaÑ Bhagavato 
bhÈsitassa dÈyÈdo assanti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi MÈlukyaputta, ye te cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ adiÔÔhÈ 
adiÔÔhapubbÈ, na ca passasi, na ca te hoti passeyyanti, atthi te tattha chando 
vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No hetaÑ bhante. 

 Ye te sotaviÒÒeyyÈ saddÈ assutÈ assutapubbÈ, na ca suÓÈsi, na ca te hoti 
suÓeyyanti, atthi te tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No hetaÑ bhante. 

  Ye te ghÈnaviÒÒeyyÈ gandhÈ aghÈyitÈ aghÈyitapubbÈ, na ca ghÈyasi, na 
ca te hoti ghÈyeyyanti, atthi te tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No 
hetaÑ bhante. 

 Ye te jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ asÈyitÈ asÈyitapubbÈ, na ca sÈyasi, na ca te 
hoti sÈyeyyanti, atthi te tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No hetaÑ 
bhante. 

 Ye te kÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ asaÑphuÔÔhÈ asaÑphuÔÔhapubbÈ, na ca 
phusasi, na ca te hoti phuseyyanti, atthi te tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ 
vÈti. No hetaÑ bhante. 

 Ye te manoviÒÒeyyÈ dhammÈ aviÒÒÈtÈ aviÒÒÈtapubbÈ, na ca vijÈnÈsi, 
na ca te hoti vijÈneyyanti, atthi te tattha chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No 
hetaÑ bhante. 

 Ettha ca te MÈlukyaputta diÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbesu dhammesu diÔÔhe 
diÔÔhamattaÑ bhavissati, sute sutamattaÑ bhavissati, mute mutamattaÑ 
bhavissati, viÒÒÈte viÒÒÈtamattaÑ bhavissati. Yato kho te MÈlukyaputta 
diÔÔhasutamutaviÒÒÈtabbesu dhammesu diÔÔhe diÔÔhamattaÑ bhavissati, sute 
sutamattaÑ 
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bhavissati, mute mutamattaÑ bhavissati, viÒÒÈte viÒÒÈtamattaÑ bhavissati, 
tato tvaÑ MÈlukyaputta na tena. Yato tvaÑ MÈlukyaputta na tena, tato tvaÑ 
MÈlukyaputta na tattha. Yato tvaÑ MÈlukyaputta na tattha, tato tvaÑ 
MÈlukyaputta nevidha na huraÑ na ubhayamantarena, esevanto dukkhassÈti. 

 Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena 
atthaÑ ÈjÈnÈmi– 

  R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
  SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa1 tiÔÔhati. 

  Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ r|pasambhavÈ. 
  AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, cittamass|pahaÒÒati. 
  EvaÑ Ècinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 

  SaddaÑ sutvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
  SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 

  Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ saddasambhavÈ. 
  AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, cittamass|pahaÒÒati. 
  EvaÑ Ècinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 

  GandhaÑ ghatvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
  SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 

  Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ gandhasambhavÈ. 
  AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, cittamass|pahaÒÒati. 
  EvaÑ Ècinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 

  RasaÑ bhotvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
  SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 

  Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ rasasambhavÈ. 
  AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, cittamass|pahaÒÒati. 
  EvaÑ Ècinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 
______________________________________________________________ 
 1. AjjhosÈya (SÊ) 
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  PhassaÑ phussa sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
  SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 

  Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ phassasambhavÈ. 
  AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, cittamass|pahaÒÒati. 
  EvaÑ Ècinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 

  DhammaÑ ÒatvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
  SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 

  Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ dhammasambhavÈ. 
  AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, cittamass|pahaÒÒati. 
  EvaÑ Ècinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati. 

  Na so rajjati r|pesu, r|paÑ disvÈ paÔissato. 
  Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 

  YathÈssa passato r|paÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
  KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
  EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 

  Na so rajjati saddesu, saddaÑ sutvÈ paÔissato. 
  Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 

  YathÈssa suÓato saddaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
  KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
  EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 

  Na so rajjati gandhesu, gandhaÑ ghatvÈ paÔissato. 
  Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 

  YathÈssa ghÈyato gandhaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
  KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
  EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 

  Na so rajjati rasesu, rasaÑ bhotvÈ paÔissato. 
  Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 
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  YathÈssa sÈyato rasaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
  KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
  EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 

  Na so rajjati phassesu, phassaÑ phussa paÔissato. 
  Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati.  

  YathÈssa phusato phassaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
  KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
  EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccati. 

  Na so rajjati dhammesu, dhammaÑ ÒatvÈ paÔissato. 
  Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati. 

  YathÈssajÈnato dhammaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
  KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
  EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccatÊti. 

 Imassa khvÈhaÑ bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. SÈdhu sÈdhu MÈlukyaputta, sÈdhu kho tvaÑ 
MÈlukyaputta mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈsi– 

  R|paÑ disvÈ sati muÔÔhÈ, piyaÑ nimittaÑ manasi karoto. 
  SÈrattacitto vedeti, taÒca ajjhosa tiÔÔhati. 

  Tassa vaÉÉhanti vedanÈ, anekÈ r|pasambhavÈ. 
  AbhijjhÈ ca vihesÈ ca, cittamass|pahaÒÒati. 
  EvaÑ Ècinato dukkhaÑ, ÈrÈ nibbÈna vuccati -pa-. 

  Na so rajjati dhammesu, dhammaÑ ÒatvÈ paÔissato. 
  Virattacitto vedeti, taÒca nÈjjhosa tiÔÔhati.  

  YathÈssa vijÈnato dhammaÑ, sevato cÈpi vedanaÑ. 
  KhÊyati nopacÊyati, evaÑ so caratÊ sato. 
  EvaÑ apacinato dukkhaÑ, santike nibbÈna vuccatÊti. 

 Imassa kho MÈlukyaputta mayÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vitthÈrena 
attho daÔÔhabboti. 
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 Atha kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkÈmi. Atha kho ÈyasmÈ MÈlukyaputto 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 MÈlukyaputto arahataÑ ahosÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. ParihÈnadhammasutta 

 96. ParihÈnadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi aparihÈnadhammaÒca 
cha ca abhibhÈyatanÈni, taÑ suÓÈtha. KathaÒca bhikkhave parihÈnadhammo 
hoti. Idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ uppajjanti pÈpakÈ 
akusalÈ sarasa~kappÈ1 saÑyojaniyÈ, taÒce bhikkhu adhivÈseti, nappajahati, 
na vinodeti, na byantÊkaroti2, na anabhÈvaÑ gameti, veditabbametaÑ 
bhikkhave bhikkhunÈ “parihÈyÈmi kusalehi dhammehi, parihÈnaÑ hetaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ”ti -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ uppajjanti 
-pa-. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ sarasa~kappÈ saÑyojaniyÈ, taÒce bhikkhu 
adhivÈseti, nappajahati, na vinodeti, na byantÊkaroti, na anabhÈvaÑ gameti, 
veditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “parihÈyÈmi kusalehi dhammehi, 
parihÈnaÑ hetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ”ti. EvaÑ kho bhikkhave 
parihÈnadhammo hoti. 

 KathaÒca bhikkhave aparihÈnadhammo hoti. Idha bhikkhave bhikkhuno 
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ sarasa~kappÈ saÑyojaniyÈ, 
taÒce bhikkhu nÈdhivÈseti, pajahati, vinodeti, byantÊkaroti, anabhÈvaÑ 
gameti, veditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “na parihÈyÈmi kusalehi 
dhammehi, aparihÈnaÑ hetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ”ti -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. AkusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) upari ÈsÊvisavagge sattamasutta 

pana “akusalÈ sarasa~kappÈ”tve va sabbattha dissati. 
 2. Byantikaroti (I), byantiÑ karoti (Ka) 
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 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ uppajjanti 
-pa-. Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ sarasa~kappÈ saÑyojaniyÈ, taÒce bhikkhu 
nÈdhivÈseti, pajahati, vinodeti, byantÊkaroti, anabhÈvaÑ gameti, 
veditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “na parihÈyÈmi kusalehi dhammehi, 
aparihÈnaÑ hetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ”ti. EvaÑ kho bhikkhave 
aparihÈnadhammo hoti. 

 KatamÈni ca bhikkhave cha abhibhÈyatanÈni. Idha bhikkhave 
bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ nuppajjanti pÈpakÈ akusalÈ sarasa~kappÈ 
saÑyojaniyÈ, veditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ abhibh|tametaÑ 
ÈyatanaÑ, abhibhÈyatanaÑ hetaÑ vuttaÑ BhagavatÈti -pa-. Puna caparaÑ 
bhikkhave bhikkhuno manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya nuppajjanti pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ saÑyojaniyÈ veditabbametaÑ bhikkhave 
bhikkhunÈ “abhibh|tametaÑ ÈyatanaÑ, abhibhÈyatanaÑ hetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ”ti. ImÈni vuccanti bhikkhave cha abhibhÈyatanÈnÊti.  . TatiyaÑ. 

 
4. PamÈdavihÈrÊsutta 

 97. PamÈdavihÈriÒca vo bhikkhave desessÈmi appamÈdavihÈraÒca, taÑ 
suÓÈtha. KathaÒca bhikkhave pamÈdavihÈrÊ hoti, cakkhundriyaÑ 
asaÑvutassa bhikkhave viharato cittaÑ byÈsiÒcati1 cakkhuviÒÒeyyesu 
r|pesu, tassa byÈsittacittassa pÈmojjaÑ na hoti, pÈmojje asati pÊti na hoti, 
pÊtiyÈ asati passaddhi na hoti, passaddhiyÈ asati dukkhaÑ hoti, dukkhino 
cittaÑ na samÈdhiyati, asamÈhite citte dhammÈ na pÈtubhavanti, 
dhammÈnaÑ apÈtubhÈvÈ pamÈdavihÈrÊ tveva sa~khaÑ gacchati -pa- 
jivhindriyaÑ asaÑvutassa bhikkhave viharato cittaÑ byÈsiÒcati 
jivhÈviÒÒeyyesu rasesu, tassa byasittacittassa -pa- pamÈdavihÈrÊ tveva 
sa~khaÑ gacchati -pa- manindriyaÑ asaÑvutassa bhikkhave viharato cittaÑ 
byÈsiÒcati manoviÒÒeyyesu dhammesu, tassa byÈsittacittassa pÈmojjaÑ na 
hoti, pÈmojje asati pÊti na hoti, pÊtiyÈ asati passaddhi na hoti, passaddhiyÈ 
asati dukkhaÑ hoti, dukkhino cittaÑ na samÈdhiyati, asamÈhite citte 
dhammÈ na 
______________________________________________________________ 
 1. ByÈsiccati (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
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pÈtubhavanti, dhammÈnaÑ apÈtubhÈvÈ pamÈdavihÈrÊ tveva sa~khaÑ 
gacchati. EvaÑ kho bhikkhave pamÈdavihÈrÊ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave appamÈdavihÈrÊ hoti. CakkhundriyaÑ saÑvutassa 
bhikkhave viharato cittaÑ na byÈsiÒcati cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu, tassa 
abyÈsittacittassa pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo 
passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ viharati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati, 
samÈhite citte dhammÈ pÈtubhavanti, dhammÈnaÑ pÈtubhÈvÈ 
appamÈdavihÈrÊ tveva sa~khaÑ gacchati -pa-. JivhindriyaÑ saÑvutassa 
bhikkhave viharato cittaÑ na byÈsiÒcati -pa- appamÈdavihÈrÊ tveva sa~khaÑ 
gacchati. ManindriyaÑ saÑvutassa bhikkhave viharato cittaÑ na byÈsiÒcati 
manoviÒÒeyyesu dhammesu, tassa abyÈsittacittassa pÈmojjaÑ jÈyati, 
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo 
sukhaÑ viharati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati, samÈhite citte dhammÈ 
pÈtubhavanti, dhammÈnaÑ pÈtubhÈvÈ appamÈdavihÈrÊ tveva sa~khaÑ 
gacchati. EvaÑ kho bhikkhave appamÈdavihÈrÊ hotÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SaÑvarasutta 

 98. SaÑvaraÒca vo bhikkhave desessÈmi asaÑvaraÒca, taÑ suÓÈtha. 
KathaÒca bhikkhave asaÑvaro hoti. Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ 
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu 
abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, veditabbametaÑ bhikkhave 
bhikkhunÈ “parihÈyÈmi kusalehi dhammehi, parihÈnaÑ hetaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈ”ti -pa-. Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi bhikkhave 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, 
veditabbametaÑ bhikkhave bhikkhunÈ “parihÈyÈmi kusalehi dhammehi, 
parihÈnaÑ hetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ”ti. EvaÑ kho bhikkhave asaÑvaro hoti. 

 KataÒca bhikkhave saÑvaro hoti. Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ 
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu 
nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, veditabbametaÑ bhikkhave 
bhikkhunÈ “na parihÈyÈmi kusalehi dhammehi, aparihÈnaÑ hetaÑ vuttaÑ 
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BhagavatÈ”ti -pa-. Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi bhikkhave 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati, 
veditabbametaÑ bhikkhunÈ “na parihÈyÈmi kusalehi dhammehi, aparihÈnaÑ 
hetaÑ vuttaÑ BhagavatÈ”ti. EvaÑ kho bhikkhave saÑvaro hotÊti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. SamÈdhisutta 

 99. SamÈdhiÑ bhikkhave bhÈvetha, samÈhito bhikkhave bhikkhu 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. KiÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “cakkhu aniccan”ti 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “r|pÈ aniccÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
“cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “cakkhusamphassa 
anicco”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
aniccanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- “mano aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 
DhammÈ. ManoviÒÒÈÓaÑ. Manosamphasso. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. SamÈdhiÑ 
bhikkhave bhÈvetha, samÈhito bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈtÊti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔisallÈnasutta 

 100. PaÔisallÈne1 bhikkhave yogamÈpajjatha, paÔisallÊno bhikkhave 
bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. KiÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “cakkhu 
aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “r|pÈ aniccÈ”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
“cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccan”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “cakkhusamphasso 
anicco”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
aniccanti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. PaÔisallÈne bhikkhave yogamÈpajjatha, 
paÔisallÊno bhikkhave bhikkhu yathÈbh|taÑ pajÈnÈtÊti.  . SattamaÑ. 

 
8. PaÔhamanatumhÈkasutta 

 101. YaÑ2 bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, kaÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. KiÒca bhikkhave na tumhÈkaÑ, cakkhu 
bhikkhave na  
______________________________________________________________ 
 1. PaÔisallÈnaÑ (SÊ, I, Ka), paÔisallÊnÈ (SyÈ, KaÑ) 2. Yampi (I, Ka) 
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tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. R|pÈ 
na tumhÈkaÑ te pajahatha, te vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya bhavissanti. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya 
sukhÈya bhavissati. Cakkhusamphasso na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, so vo 
pahÊno hitÈya sukhÈya bhavissati. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na 
tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati -pa-. 

 JivhÈ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, sÈ vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya 
bhavissati. RasÈ na tumhÈkaÑ te pajahatha, te vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya 
bhavissanti. JivhÈviÒÒÈÓaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. JivhÈsamphasso na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, so 
vo pahÊno hitÈya sukhÈya bhavissati. YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na 
tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati -pa-. 

 Mano na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, so vo pahÊno hitÈya sukhÈya 
bhavissati. DhammÈ na tumhÈkaÑ te pajahatha, te vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya 
bhavissati. ManoviÒÒÈÓaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. Manosamphasso na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, so 
vo pahÊno hitÈya sukhÈya bhavissati. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na 
tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave yaÑ imasmiÑ Jetavane tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ, 
taÑ jano hareyya vÈ Éaheyya vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ kareyya, api nu 
tumhÈkaÑ evamassa “amhe jano harati vÈ Éahati vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ 
karotÊ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, na hi no etaÑ bhante attÈ vÈ 
attaniyaÑ vÈti. Evameva kho bhikkhave cakkhu na tumhÈkaÑ taÑ 
pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati. R|pÈ na tumhÈkaÑ. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ. Cakkhusamphasso -pa-. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissatÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. DutiyanatumhÈkasutta 

 102. YaÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. KiÒca bhikkhave na tumhÈkaÑ, cakkhu 
bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya 
bhavissati. R|pÈ na tumhÈkaÑ te pajahatha, te vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya 
bhavissanti. CakkhuviÒÒÈÓaÑ na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. Cakkhusamphasso na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, 
so vo pahÊno hitÈya sukhÈya bhavissati -pa-. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. Yampi bhikkhave na tumhÈkaÑ taÑ pajahatha, 
taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Udakasutta 

 103. Udako1 sudaÑ bhikkhave RÈmaputto evaÑ vÈcaÑ bhÈsati “idaÑ 
jÈtu vedag|, idaÑ jÈtu sabbajÊ2, idaÑ jÈtu apalikhataÑ gaÓÉam|laÑ 
palikhaÓin”ti. TaÑ kho panetaÑ bhikkhave Udako RÈmaputto avedag|yeva 
samÈno “vedag|smÊ”ti bhÈsati, asabbajÊyeva samÈno “sabbajÊsmÊ”ti bhÈsati, 
apalikhataÑyeva gaÓÉam|laÑ “palikhataÑ me gaÓÉam|lan”ti bhÈsati. Idha 
kho taÑ bhikkhave bhikkhu sammÈ vadamÈno vadeyya “idaÑ jÈtu vedag|, 
idaÑ jÈtu sabbajÊ, idaÑ jÈtu apalikhataÑ gaÓÉam|laÑ palikhaÓin”ti. 

 KathaÒca bhikkhave vedag| hoti, yato kho bhikkhave bhikkhu channaÑ 
phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu vedag| 
hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sabbajÊ hoti, yato kho bhikkhave bhikkhu 
channaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ anupÈdÈvimutto hoti. EvaÑ 
kho bhikkhave bhikkhu sabbajÊ hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhuno apalikhataÑ gaÓÉam|laÑ palikhataÑ 
hoti. “GaÓÉo”ti kho bhikkhave imassetaÑ cÈtumahÈbh|tikassa kÈyassa 
______________________________________________________________ 
 1. Uddako (SÊ, I) 2. Sabbaji (I) 
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adhivacanaÑ mÈtÈpettikasambhavassa odanakummÈs|pacayassa 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammassa. 
“GaÓÉam|lan”ti kho bhikkhave taÓhÈyetaÑ adhivacanaÑ. Yato kho 
bhikkhave bhikkhuno taÓhÈ pahÊnÈ hoti, ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhuno 
apalikhataÑ gaÓÉam|laÑ palikhataÑ hoti. 

 Udako sudaÑ bhikkhave RÈmaputto evaÑ vÈcaÑ bhÈsati “idaÑ jÈtu 
vedag|, idaÑ jÈtu sabbajÊ, idaÑ jÈtu apalikhataÑ gaÓÉam|laÑ palikhaÓin”ti. 
TaÑ kho panetaÑ bhikkhave Udako RÈmaputto avedag|yeva samÈno 
“vedag|smÊ”ti bhÈsati, asabbajÊyeva samÈno “sabbajÊsmÊ”ti bhÈsati, 
apalikhataÑyeva gaÓÉam|laÑ “palikhataÑ me gaÓÉam|lan”ti bhÈsati. Idha 
kho taÑ bhikkhave bhikkhu sammÈ vadamÈno vadeyya “idaÑ jÈtu vedag|, 
idaÑ jÈtu sabbajÊ, idaÑ jÈtu apalikhataÑ gaÓÉam|laÑ palikhaÓin”ti.  . 
DasamaÑ. 

SaÄavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dve saÑgayhÈ ParihÈnaÑ, PamÈdavihÈrÊ ca SaÑvaro. 
   SamÈdhi PaÔisallÈnaÑ, dve NatumhÈkena Uddakoti. 

SaÄÈyatanavagge dutiyapaÓÓasako samatto. 
 

Tassa vagguddÈnaÑ 

   AvijjÈ MigajÈlaÒca, GilÈnaÑ ChannaÑ catutthakaÑ. 
   SaÄavaggena paÒÒÈsaÑ, dutiyo paÓÓÈsako ayanti. 

PaÔhamasatakaÑ. 
_____ 

 
(11) 1. Yogakkhemivagga 

 
1. Yogakkhemisutta 

 104. SÈvatthinidÈnaÑ. YogakkhemipariyÈyaÑ vo bhikkhave 
dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave 
yogakkhemipariyÈyo dhammapariyÈyo. Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ 
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manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, te TathÈgatassa pahÊnÈ 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, 
tesaÒca pahÈnÈya akkhÈsi yogaÑ, tasmÈ “TathÈgato yogakkhemÊ”ti vuccati 
-pa-. Santi bhikkhave manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, te TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tesaÒca pahÈnÈya 
akkhÈsi yogaÑ, tasmÈ “TathÈgato yogakkhemÊ”ti vuccati. AyaÑ kho 
bhikkhave yogakkhemipariyÈyo dhammapariyÈyoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. UpÈdÈyasutta 

 105. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya uppajjati ajjhattaÑ 
sukhaÑ dukkhanti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ. CakkhusmiÑ kho 
bhikkhave sati cakkhuÑ upÈdÈya uppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ dukkhaÑ -pa-. 
ManasmiÑ sati manaÑ upÈdÈya uppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ dukkhaÑ. TaÑ 
kiÑ maÒÒatha bhikkhave, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya 
uppajjeyya ajjhattaÑ sukhaÑ dukkhanti. No hetaÑ bhante -pa-. JivhÈ niccÈ 
vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ 
vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, 
api nu taÑ anupÈdÈya uppajjeyya ajjhattaÑ sukhaÑ dukkhanti. No hetaÑ 
bhante -pa-. Mano nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YaÑ panÈniccaÑ, 
dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya uppajjeyya ajjhattaÑ sukhaÑ 
dukkhanti. No hetaÑ bhante. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusmimpi nibbindati -pa- Manasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, 
virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  
. DutiyaÑ. 
 

3. Dukkhasamudayasutta 

 106. Dukkhassa bhikkhave samudayaÒca attha~gamaÒca desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave dukkhassa samudayo, cakkhuÒca paÔicca 
r|pe ca uppajjati 
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cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. AyaÑ dukkhassa samudayo -pa-. JivhaÒca paÔicca 
rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ 
vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. AyaÑ dukkhassa samudayo -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 dukkhassa 
attha~gamo -pa-. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓaÑ -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. Lokasamudayasutta 

 107. Lokassa bhikkhave samudayaÒca attha~gamaÒca desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. 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 
sokaparidevadukkhamadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. AyaÑ kho 
bhikkhave lokassa samudayo -pa-. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati 
jivhÈviÒÒÈÓaÑ -pa-. ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, 
tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, 
taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ 
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bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ soka 
paridevadukkhadomanassupÈyÈsÈ 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, bhavanirodhÈ jÈtinirodho, 
jÈtinirodhÈ jarÈmaraÓaÑ soka parideva dukkhadomanassupÈyÈsÈ nirujjhanti, 
evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. AyaÑ kho 
bhikkhave lokassa attha~gamo -pa-. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati -pa-. 
ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva taÓhÈya 
asesavirÈganirodhÈ upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ -pa- evametassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. AyaÑ kho bhikkhave lokassa 
attha~gamoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. Seyyohamasmisutta 

 108. KismiÑ nu kho bhikkhave sati kiÑ upÈdÈya kiÑ abhinivissa 
“seyyohamasmÊ”ti vÈ hoti, “sadisohamasmÊ”ti vÈ hoti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ 
hotÊti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ. CakkhusmiÑ kho bhikkhave 
sati cakkhuÑ upÈdÈya cakkhuÑ abhinivissa “seyyohamasmÊ”ti vÈ hoti, 
“sadisohamasmÊ”ti vÈ hoti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ hoti -pa-. JivhÈya sati -pa-. 
ManasmiÑ sati manaÑ upÈdÈya manaÑ abhinivissa “seyyohamasmÊ”ti vÈ 
hoti, “sadisohamasmÊ”ti vÈ hoti, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ hoti. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya 
“seyyohamasmÊ”ti vÈ assa, “sadisohamasmÊ”ti vÈ assa, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ 
assÈti. No hetaÑ bhante -pa-. JivhÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. 
Mano nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YaÑ panÈniccaÑ, dukkhaÑ  
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vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ panÈniccaÑ dukkhaÑ 
vipariÓÈmadhammaÑ, api nu taÑ anupÈdÈya “seyyohamasmÊ”ti vÈ assa, 
“sadisohamasmÊ”ti vÈ assa, “hÊnohamasmÊ”ti vÈ assÈti. No hetaÑ bhante. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati 
-pa- manasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. SaÑyojaniyasutta 

 109. SaÑyojaniye ca bhikkhave dhamme desessÈmi saÑyojanaÒca, taÑ 
suÓÈtha. Katame ca bhikkhave saÑyojaniyÈ dhammÈ, katamaÒca 
saÑyojanaÑ. CakkhuÑ bhikkhave saÑyojaniyo dhammo. Yo tattha 
chandarÈgo taÑ tattha saÑyojanaÑ -pa-. JivhÈ saÑyojaniyo dhammo -pa-. 
Mano saÑyojaniyo dhammo. Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ. 
Ime vuccanti bhikkhave saÑyojaniyÈ dhammÈ, idaÑ saÑyojananti.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. UpÈdÈniyasutta 

 110. UpÈdÈniye ca bhikkhave dhamme desessÈmi upÈdÈnaÒca, taÑ 
suÓÈtha. Katame ca bhikkhave upÈdÈniyÈ dhammÈ, katamaÒca upÈdÈnaÑ. 
CakkhuÑ bhikkhave upÈdÈniyo dhammo. Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha 
upÈdÈnaÑ -pa-. JivhÈ upÈdÈniyo dhammo -pa-. Mano upÈdÈniyo dhammo. 
Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha upÈdÈnaÑ. Ime vuccanti bhikkhave 
upÈdÈniyÈ dhammÈ, idaÑ upÈdÈnanti.  . SattamaÑ. 
 

8. AjjhattikÈyatanaparijÈnanasutta 

 111. CakkhuÑ bhikkhave anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ 
appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. SotaÑ. GhÈnaÑ. JivhaÑ. KÈyaÑ. 
ManaÑ anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo 
dukkhakkhayÈya. CakkhuÒca kho bhikkhave abhijÈnaÑ parijÈnaÑ 
virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈya -pa-. JivhaÑ. KÈyaÑ. ManaÑ 
abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈyÈti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
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9. BÈhirÈyatanaparijÈnanasutta 

 112. R|pe bhikkhave anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ 
abhabbo dukkhakkhayÈya. Sadde. Gandhe. Rase. PhoÔÔhabbe. Dhamme 
anabhijÈnaÑ aparijÈnaÑ avirÈjayaÑ appajahaÑ abhabbo dukkhakkhayÈya. 
R|pe ca kho bhikkhave abhijÈnaÑ parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo 
dukkhakkhayÈya. Sadde. Gandhe. Rase. PhoÔÔhabbe. Dhamme abhijÈnaÑ 
parijÈnaÑ virÈjayaÑ pajahaÑ bhabbo dukkhakkhayÈyÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Upassutisutta 

 113. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈtike1 viharati GiÒjakÈvasathe. Atha 
kho BhagavÈ rahogato paÔisallÊno imaÑ dhammapariyÈyaÑ abhÈsi 
“cakkhuÑ ca paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ 
upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ 
jarÈmaraÓaÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ sambhavanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. JivhaÒca paÔicca 
rase ca uppajjati -pa-. ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati 
manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, 
vedanÈpaccayÈ taÓhÈ, taÓhÈpaccayÈ upÈdÈnaÑ, upÈdÈnapaccayÈ bhavo, 
bhavapaccayÈ jÈti, jÈtipaccayÈ jarÈmaraÓaÑ 
sokaparidevadukkhamanassupÈyÈsÈ sambhavanti. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 

 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 -pa-. JivhaÒca paÔicca rase ca uppajjati 
-pa-. ManaÒca paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓaÑ, tiÓÓaÑ sa~gati 
phasso, phassapaccayÈ vedanÈ, vedanÈpaccayÈ taÓhÈ. TassÈyeva taÓhÈya 
asesavirÈganirodhÈ 
______________________________________________________________ 
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upÈdÈnanirodho, upÈdÈnanirodhÈ -pa-. Evametassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hotÊ”ti. 

 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 bhante. UggaÓhÈhi tvaÑ bhikkhu imaÑ dhammapariyÈyaÑ, 
pariyÈpuÓÈhi tvaÑ bhikkhu imaÑ dhammapariyÈyaÑ, dhÈrehi tvaÑ bhikkhu 
imaÑ dhammapariyÈyaÑ, atthasaÑhitoyaÑ bhikkhu dhammapariyÈyo 
Èdibrahmacariyakoti.  . DasamaÑ. 

Yogakkhemivaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Yogakkhemi UpÈdÈya, DukkhaÑ Loko ca Seyyo ca. 
   SaÑyojanaÑ UpÈdÈnaÑ, dve ParijÈnaÑ UpassutÊti. 

_____ 
 

(12) 2. LokakÈmaguÓavagga 
 

1. PaÔhamamÈrapÈsasutta 

 114. Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu ÈvÈsagato mÈrassa, mÈrassa 
vasaÑ gato2, paÔimukka’ssa mÈrapÈso. Baddho so mÈrabandhanena, 
yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato -pa-. 

 Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu ÈvÈsagato mÈrassa, mÈrassa 
vasaÑ gato, paÔimukka’ssa mÈrapÈso. Baddho so mÈrabandhanena -pa-. 
______________________________________________________________ 
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 Santi bhikkhave manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu ÈvÈsagato mÈrassa, mÈrassa 
vasaÑ gato, paÔimukka’ssa mÈrapÈso. Baddho so mÈrabandhanena, 
yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato -pa-. 

 Santi ca kho bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu nÈvÈsagato mÈrassa, 
na mÈrassa vasaÑ gato, ummukka’ssa mÈrapÈso. Mutto so mÈrabandhanena, 
na yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato -pa-. 

 Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu nÈvÈsagato mÈrassa, 
na mÈrassa vasaÑ gato, ummukka’ssa mÈrapÈso. Mutto so mÈrabandhanena, 
na yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato -pa-. 

 Santi bhikkhave manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈyÈ tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu nÈvÈsagato mÈrassa, 
na mÈrassa vasaÑ gato, ummukka’ssa mÈrapÈso. Mutto so mÈrabandhanena, 
na yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimatoti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. DutiyamÈrapÈsasutta 

 115. Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu baddho cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu 
ÈvÈsagato mÈrassa, mÈrassa vasaÑ gato, paÔimukka’ssa mÈrapÈso. Baddho 
so mÈrabandhanena, yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato -pa-. 

 Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi bhikkhave 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu 
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abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu 
baddho manoviÒÒeyyesu dhammesu ÈvÈsagato mÈrassa, mÈrassa vasaÑ 
gato, paÔimukka’ssa mÈrapÈso. Baddho so mÈrabandhanena, 
yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato -pa-. 

 Santi ca kho bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu mutto 
cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi, nÈvÈsagato mÈrassa, na mÈrassa vasaÑ gato, 
ummukka’ssa mÈrapÈso. Mutto so mÈrabandhanena, na yathÈkÈmakaraÓÊyo 
pÈpimato -pa-. 

 Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi bhikkhave 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. TaÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu mutto manoviÒÒeyyehi dhammehi, nÈvÈsagato 
mÈrassa, na mÈrassa vasaÑ gato, ummukka’ssa mÈrapÈso. Mutto so 
mÈrabandhanena, na yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimatoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Lokantagamanasutta 

 116. NÈhaÑ bhikkhave gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ1 
patteyyanti vadÈmi, na ca panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ 
dukkhassa antakiriyaÑ vadÈmÊti. IdaÑ vatvÈ BhagavÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ 
pÈvisi. Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘nÈhaÑ bhikkhave 
gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyanti vadÈmi, na ca 
panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ dukkhassa antakiriyaÑ 
vadÈmÊ’ti, ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 
______________________________________________________________ 
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 Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando 
Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ. YaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinno 
kho te bhikkh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ– 

 IdaÑ kho no Èvuso Œnanda BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “nÈhaÑ 
bhikkhave gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyanti 
vadÈmi, na ca panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ dukkhassa 
antakiriyaÑ vadÈmÊ”ti. TesaÑ no Èvuso amhÈkaÑ acirapakkantassa 
Bhagavato etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ 
uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, 
‘nÈhaÑ bhikkhave gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ 
patteyyanti vadÈmi, na ca panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ 
dukkhassa antakiriyaÑ vadÈmÊ’ti, ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena 
uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ 
vibhajeyyÈ”ti. TesaÑ no Èvuso amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho Èvuso 
ÈyasmÈ Œnando Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ 
sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena 
uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ 
vibhajituÑ. YaÑn|na mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kameyyÈma, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 
VibhajatÈyasmÈ Œnandoti. 

 SeyyathÈpi Èvuso puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa tiÔÔhato sÈravato atikkammeva m|laÑ 
atikkammeva khandhaÑ sÈkhÈpalÈse sÈraÑ pariyesitabbaÑ maÒÒeyya, 
evaÑsampadamidaÑ ÈyasmantÈnaÑ Satthari sammukhÊbh|te taÑ 
BhagavantaÑ 
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atisitvÈ amhe etamatthaÑ paÔipucchitabbaÑ maÒÒatha1. So hÈvuso BhagavÈ 
jÈnaÑ jÈnÈti passaÑ passati cakkhubh|to ÒÈÓabh|to dhammabh|to 
brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ amatassa dÈtÈ dhammassÈmÊ 
TathÈgato, so ceva panetassa kÈlo ahosi, yaÑ BhagavantaÑyeva etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo BhagavÈ byÈkareyya, tathÈ vo dhÈreyyÈthÈti. 

 AddhÈvuso Œnanda BhagavÈ jÈnaÑ jÈnÈti passaÑ passati cakkhubh|to 
ÒÈÓabh|to dhammabh|to brahmabh|to vattÈ pavattÈ atthassa ninnetÈ 
amatassa dÈtÈ dhammassÈmÊ TathÈgato, so ceva panetassa kÈlo ahosi, yaÑ 
BhagavantaÑyeva etamatthaÑ paÔipuccheyyÈma. YathÈ no BhagavÈ 
byÈkareyya, tathÈ naÑ dhÈreyyÈma. Api cÈyasmÈ Œnando Satthu ceva 
saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ 
Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena 
atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, vibhajatÈyasmÈ Œnando 
agaruÑ karitvÈti. 

 TenahÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvamÈvusoti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
Œnando etadavoca– 

 YaÑ kho vo Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “nÈhaÑ bhikkhave 
gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyanti vadÈmi, na ca 
panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ dukkhassa antakiriyaÑ 
vadÈmÊ”ti. Imassa khvÈhaÑ Èvuso BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. Yena 
kho Èvuso lokasmiÑ lokasaÒÒÊ hoti lokamÈnÊ, ayaÑ vuccati ariyassa vinaye 
loko. Kena cÈvuso lokasmiÑ lokasaÒÒÊ hoti lokamÈnÊ, cakkhunÈ kho Èvuso 
lokasmiÑ lokasaÒÒÊ hoti lokamÈnÊ. Sotena kho Èvuso. GhÈnena kho Èvuso. 
JivhÈya kho Èvuso lokasmiÑ lokasaÒÒÊ hoti 
______________________________________________________________ 
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lokamÈnÊ. KÈyena kho Èvuso. Manena kho Èvuso lokasmiÑ lokasaÒÒÊ hoti 
lokamÈnÊ. Yena kho Èvuso lokasmiÑ lokasaÒÒÊ hoti lokamÈnÊ, ayaÑ vuccati 
ariyassa vinaye loko. YaÑ kho vo Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ 
uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, 
“nÈhaÑ bhikkhave gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ 
patteyyanti vadÈmi, na ca panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ 
dukkhassa antakiriyaÑ vadÈmÊ”ti. Imassa khvÈhaÑ Èvuso BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ 
vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. Œka~khamÈnÈ ca pana tumhe Èyasmanto 
BhagavantaÑyeva upasa~kamitvÈ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha. YathÈ vo 
BhagavÈ byÈkaroti, tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈti. 

 “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paÔissutvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| 
BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 YaÑ kho no bhante BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “nÈhaÑ bhikkhave 
gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyanti vadÈmi, na ca 
panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ dukkhassa antakiriyaÑ 
vadÈmÊ”ti. TesaÑ no bhante amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato 
etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘nÈhaÑ 
bhikkhave gamanena lokassa antaÑ ÒÈteyyaÑ daÔÔheyyaÑ patteyyanti 
vadÈmi, na ca panÈhaÑ bhikkhave appatvÈ lokassa antaÑ dukkhassa 
antakiriyaÑ vadÈmÊ’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 
TesaÑ no bhante amhÈkaÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando Satthu 
ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. Atha kho 
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mayaÑ bhante yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamimha, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipucchimha, tesaÑ no bhante 
ÈyasmatÈ Œnandena imehi ÈkÈrehi imehi padehi imehi byaÒjanehi attho 
vibhattoti. 

 PaÓÉito bhikkhave Œnando, mahÈpaÒÒo bhikkhave Œnando. MaÑ cepi 
tumhe bhikkhave etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, ahampi taÑ evamevaÑ 
byÈkareyyaÑ. YathÈ taÑ Œnandena byÈkataÑ, eso cevetassa attho, evaÒca 
naÑ dhÈreyyÈthÈti.  . TatiyaÑ. 
 

4. KÈmaguÓasutta 

 117. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi “yeme paÒca kÈmaguÓÈ cetaso 
samphuÔÔhapubbÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, tatra me cittaÑ bahulaÑ 
gacchamÈnaÑ gaccheyya paccuppannesu vÈ appaÑ vÈ anÈgatesu”. Tassa 
mayhaÑ bhikkhave etadahosi “yeme paÒca kÈmaguÓÈ cetaso 
samphuÔÔhapubbÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, tatra me attar|pena appamÈdo 
sati cetaso Èrakkho karaÓÊyo”. TasmÈtiha bhikkhave tumhÈkampi ye te 
paÒca kÈmaguÓÈ cetaso samphuÔÔhapubbÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, tatra vo 
cittaÑ bahulaÑ gacchamÈnaÑ gaccheyya paccuppannesu vÈ appaÑ vÈ 
anÈgatesu. TasmÈtiha bhikkhave tumhÈkampi ye te paÒca kÈmaguÓÈ cetaso 
samphuÔÔhapubbÈ atÊtÈ niruddhÈ vipariÓatÈ, tatra vo attar|pehi appamÈdo 
sati cetaso Èrakkho karaÓÊyo. TasmÈtiha bhikkhave se Èyatane veditabbe, 
yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe -pa- 
yattha jivhÈ ca nirujjhati rasasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe -pa- 
yattha mano ca nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbeti. 
IdaÑ vatvÈ BhagavÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ pÈvisi. 

 Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi 
“idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘tasmÈtiha bhikkhave se 
Èyatane veditabbe, yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se 
Èyatane veditabbe -pa- yattha jivhÈ ca nirujjhati rasasaÒÒÈ ca nirujjhati 
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se Èyatane veditabbe -pa- yattha mano ca nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca 
nirujjhati se Èyatane veditabbe’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena 
uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ 
vibhajeyyÈ”ti. 

 Atha kho tesaÑ bhikkh|naÑ etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando 
Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa 
vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajituÑ. YaÑn|na 
mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ paÔipuccheyyÈmÈ”ti. 

 Atha kho te bhikkh| yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho 
te bhikkh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavocuÑ– 

 IdaÑ kho no Èvuso Œnanda BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ 
vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “tasmÈtiha 
bhikkhave se Èyatane veditabbe. Yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca 
nirujjhati se Èyatane veditabbe -pa-. Yattha jivhÈ ca nirujjhati rasasaÒÒÈ ca 
nirujjhati se Èyatanena veditabbe -pa-. Yattha mano ca nirujjhati 
dhammasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe”ti. TesaÑ no Èvuso 
amhÈkaÑ acirapakkantassa Bhagavato etadahosi “idaÑ kho no Èvuso 
BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘tasmÈtiha bhikkhave se Èyatane veditabbe. 
Yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe 
-pa-. Yattha jivhÈ ca nirujjhati rasasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe 
-pa-. Yattha mano ca nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane 
veditabbe’ti. Ko nu kho imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. 
TesaÑ no Èvuso amhÈkaÑ etadahosi “AyaÑ kho ÈyasmÈ Œnando Satthu 
ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti 
cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ 
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saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈmÈ”ti. VibhajatÈyasmÈ Œnandoti. 

 SeyyathÈpi Èvuso puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno mahato rukkhassa -pa- vibhajatÈyasmÈ Œnando agaruÑ karitvÈti. 

 TenahÈvuso suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊti. 
“EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
Œnando etadavoca– 

 “YaÑ kho vo Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘tasmÈtiha bhikkhave se 
Èyatane veditabbe. Yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se 
Èyatane veditabbe -pa-. Yattha mano ca nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca 
nirujjhati se Èyatane veditabbe’ti. Imassa khvÈhaÑ Èvuso BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ ÈjÈnÈmi, saÄÈyatananirodhaÑ no etaÑ Èvuso BhagavatÈ sandhÈya 
bhÈsitaÑ ‘tasmÈtiha bhikkhave se Èyatane veditabbe. Yattha cakkhu ca 
nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe -pa-. Yattha mano ca 
nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe’ti. AyaÑ kho 
Èvuso BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, ‘tasmÈtiha bhikkhave se Èyatane veditabbe. 
Yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe 
-pa-. Yattha mano ca nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane 
veditabbe’ti. Imassa khvÈhaÑ Èvuso BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa 
uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa evaÑ vitthÈrena atthaÑ ÈjÈnÈmi. 
Œka~khamÈnÈ ca pana tumhe Èyasmanto BhagavantaÑyeva upasa~kamatha, 
upasa~kamitvÈ etamatthaÑ puccheyyÈtha. YathÈ vo BhagavÈ byÈkaroti, 
tathÈ naÑ dhÈreyyÈthÈ”ti. 

 



320 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

 “EvamÈvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato Œnandassa paÔissutvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| 
BhagavantaÑ etadavocuÑ– 

 YaÑ kho no bhante BhagavÈ saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena 
atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ vihÈraÑ paviÔÔho, “tasmÈtiha bhikkhave se 
Èyatane veditabbe. Yattha cakkhu ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se 
Èyatane veditabbe -pa-. Yattha jivhÈ ca nirujjhati rasasaÒÒÈ ca nirujjhati se 
Èyatane veditabbe -pa-. Yattha mano ca nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca 
nirujjhati se Èyatane veditabbe”ti. TesaÑ no bhante amhÈkaÑ 
acirapakkantassa Bhagavato etadahosi “idaÑ kho no Èvuso BhagavÈ 
saÑkhittena uddesaÑ uddisitvÈ vitthÈrena atthaÑ avibhajitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ 
vihÈraÑ paviÔÔho, ‘tasmÈtiha bhikkhave se Èyatane veditabbe. Yattha cakkhu 
ca nirujjhati r|pasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe -pa-. Yattha mano 
ca nirujjhati dhammasaÒÒÈ ca nirujjhati se Èyatane veditabbe’ti. Ko nu kho 
imassa BhagavatÈ saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ 
avibhattassa vitthÈrena atthaÑ vibhajeyyÈ”ti. TesaÑ no bhante amhÈkaÑ 
etadahosi “ayaÑ kho ÈyasmÈ Œnando Satthu ceva saÑvaÓÓito, sambhÈvito 
ca viÒÒ|naÑ sabrahmacÈrÊnaÑ, pahoti cÈyasmÈ Œnando imassa BhagavatÈ 
saÑkhittena uddesassa uddiÔÔhassa vitthÈrena atthaÑ avibhattassa vitthÈrena 
atthaÑ vibhajituÑ, yaÑn|na mayaÑ yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kameyyÈma, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ 
paÔipuccheyyÈmÈ”ti. Atha kho mayaÑ bhante yenÈyasmÈ Œnando 
tenupasa~kamimha, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etamatthaÑ 
paÔipucchimha, tesaÑ no bhante ÈyasmatÈ Œnandena imehi ÈkÈrehi imehi 
padehi imehi byaÒjanehi attho vibhattoti. 

 PaÓÉito bhikkhave Œnando, mahÈpaÒÒo bhikkhave Œnando. MaÑ cepi 
tumhe bhikkhave etamatthaÑ paÔipuccheyyÈtha, ahampi haÑ evamevaÑ 
byÈkareyyaÑ. YathÈ taÑ Œnandena byÈkataÑ, eso cevetassa attho, evaÒca 
naÑ dhÈreyyÈthÈti.  . CatutthaÑ. 
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5. SakkapaÒhasutta 

 118. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Atha kho Sakko DevÈnamindo yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
Ôhito kho Sakko DevÈnamindo BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante 
hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti. 
Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme 
parinibbÈyantÊ”ti. Santi kho DevÈnaminda cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati 
abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya 
tiÔÔhato tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno DevÈnaminda 
bhikkhu no parinibbÈyati -pa-. 

 Santi kho DevÈnaminda jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi kho 
DevÈnaminda manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato tannissitaÑ 
viÒÒÈÓaÑ hoti tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno DevÈnaminda bhikkhu no 
parinibbÈyati. AyaÑ kho DevÈnaminda hetu ayaÑ paccayo, yena 
midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti. 

 Santi ca kho DevÈnaminda cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati 
nÈjjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya 
tiÔÔhato na tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti na tadupÈdÈnaÑ, anupÈdÈno 
DevÈminda bhikkhu parinibbÈyati -pa-. 

 Santi kho DevÈnaminda jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi kho 
DevÈnaminda manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato na 
tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti na tadupÈdÈnaÑ, anupÈdÈno DevÈnaminda 
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bhikkhu parinibbÈyati. AyaÑ kho DevÈnaminda hetu ayaÑ paccayo, yena 
midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. PaÒcasikhasutta 

 119. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati Gijjhak|Ôe pabbate. 
Atha kho PaÒcasikho gandhabbadevaputto yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ 
Ôhito kho PaÒcasikho gandhabbadevaputto BhagavantaÑ etadavoca “ko nu 
kho bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no 
parinibbÈyanti. Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ 
diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊ”ti. Santi kho PaÒcasikha cakkhuviÒÒeyyÈ 
r|pÈ -pa-. Santi kho PaÒcasikha manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati 
ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato 
tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno PaÒcasikha bhikkhu no 
parinibbÈyati. AyaÑ kho PaÒcasikha hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce 
sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti. 

 Santi ca kho PaÒcasikha cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ -pa-. 
Santi kho PaÒcasikha manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato na 
tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti na tadupÈdÈnaÑ, anupÈdÈno PaÒcasikha bhikkhu 
parinibbÈyati. AyaÑ kho PaÒcasikha hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce 
sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. SÈriputtasaddhivihÈrikasutta 

 120. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ etadavoca 
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“saddhivihÈriko Èvuso SÈriputta bhikkhu sikkhaÑ paccakkhÈya 
hÊnÈyÈvatto”ti. EvametaÑ Èvuso hoti indriyesu aguttadvÈrassa bhojane 
amattaÒÒuno jÈgariyaÑ ananuyuttassa, so vatÈvuso bhikkhu indriyesu 
aguttadvÈro bhojane amattaÒÒ| jÈgariyaÑ ananuyutto yÈvajÊvaÑ 
paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ santÈnessatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjati. So vatÈvuso bhikkhu indriyesu guttadvÈro bhojane mattaÒÒ| 
jÈgariyaÑ anuyutto yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ 
santÈnessatÊti ÔhÈnametaÑ vijjati. 

 KathaÒcÈvuso indriyesu guttadvÈro hoti, idhÈvuso bhikkhu cakkhunÈ 
r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒcanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ 
sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ 
asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ, 
manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. EvaÑ kho Èvuso indriyesu guttadvÈro hoti. 

  KathaÒcÈvuso bhojane mattaÒÒ| hoti, idhÈvuso bhikkhu paÔisa~khÈ 
yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti neva davÈya na madÈya na maÓÉanÈya na 
vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya vihiÑs|paratiyÈ 
brahmacariyÈnuggahÈya iti purÈÓaÒca vedanaÑ paÔiha~khÈmi navaÒca 
vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro 
cÈti. EvaÑ kho Èvuso bhojane mattaÒÒ| hoti. 

 KathaÒcÈvuso jÈgariyaÑ anuyutto hoti, idhÈvuso bhikkhu divasaÑ 
ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti, rattiyÈ 
paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ 
parisodheti, rattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ dakkhiÓena passena sÊhaseyyaÑ 
kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi 
karitvÈ rattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ paccuÔÔhÈya ca~kamena nisajjÈya 
ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti. EvaÑ kho Èvuso 
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jÈgariyaÑ anuyutto hoti. TasmÈtihÈvuso evaÑ sikkhitabbaÑ “indriyesu 
guttadvÈrÈ bhavissÈma, bhojane mattaÒÒuno jÈgariyaÑ anuyuttÈ”ti. EvaÑ hi 
vo Èvuso sikkhitabbanti.  . SattamaÑ. 
 

8. RÈhulovÈdasutta 

 121. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Atha kho Bhagavato rahogatassa paÔisallÊnassa 
evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “paripakkÈ kho RÈhulassa 
vimuttiparipÈcaniyÈ dhammÈ, yaÑn|nÈhaÑ RÈhulaÑ uttariÑ ÈsavÈnaÑ 
khaye vineyyan”ti. Atha kho BhagavÈ pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya SÈvatthiyaÑ piÓÉÈya caritvÈ pacchÈbhattaÑ 
piÓÉapÈtapaÔikkanto ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ Èmantesi “gaÓhÈhi RÈhula 
nisÊdanaÑ, yena AndhavanaÑ tenupasa~kamissÈma divÈvihÈrÈyÈ”ti. “EvaÑ 
bhante”ti kho ÈyasmÈ RÈhulo Bhagavato paÔissutvÈ nisÊdanaÑ ÈdÈya 
BhagavantaÑ piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. 

 Tena kho pana samayena anekÈni devatÈsahassÈni BhagavantaÑ 
anubandhÈni honti “ajja BhagavÈ ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ uttariÑ ÈsavÈnaÑ 
khaye vinessatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ AndhavanaÑ ajjhogÈhetvÈ 
aÒÒatarasmiÑ rukkham|le paÒÒatte Èsane nisÊdi. ŒyasmÈpi kho RÈhulo 
BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
ÈyasmantaÑ RÈhulaÑ BhagavÈ etadavoca– 

 “TaÑ kiÑ maÒÒasi RÈhula, cakkhu niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈ”ti. 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. (  )1 R|pÈ niccÈ vÈ aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante -pa-. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. 
Cakkhusamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ 
viÒÒÈÓagataÑ, tampi 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, 
______________________________________________________________ 
 1. (TaÑ kiÑ maÒÒasi) evamitaresupi. (Ma 3. 325) 
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esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante -pa-. JivhÈ niccÈ vÈ aniccÈ 
vÈti. AniccÈ bhante -pa-. JivhÈviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante. JivhÈsamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. YampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ 
viÒÒÈÓagataÑ, tampi 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 -pa-. 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. DhammÈ niccÈ vÈ aniccÈ 
vÈti. AniccÈ bhante -pa-. ManoviÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ 
bhante -pa-. Manosamphasso nicco vÈ anicco vÈti. Anicco bhante. 
YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ 
sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, tampi 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.  

 EvaÑ passaÑ RÈhula sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, 
r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, cakkhusamphassepi 
nibbindati, yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈgataÑ 
saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, tasmimpi nibbindati -pa- 
jivhÈyapi nibbindati, rasesupi nibbindati, jivhÈviÒÒÈÓepi nibbindati, 
jivhÈsamphassepi nibbindati, yampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati 
vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ viÒÒÈÓagataÑ, tasmimpi 
nibbindati -pa- manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, 
manoviÒÒÈÓepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati, yampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedanÈgataÑ saÒÒÈgataÑ sa~khÈragataÑ 
viÒÒÈÓagataÑ, tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, 
vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. 
 Idamavoca BhagavÈ, attamano ÈyasmÈ RÈhulo Bhagavato bhÈsitaÑ 
abhinandi. ImasmiÑ ca pana veyyÈkaraÓasmiÑ bhaÒÒamÈne Èyasmato 
RÈhulassa anupÈdÈya Èsavehi cittaÑ vimucci, 
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anekÈnaÒca devatÈsahassÈnaÑ virajaÑ vÊtamalaÑ dhammacakkhuÑ udapÈdi 
“yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman”ti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. SaÑyojaniyadhammasutta 

 122. SaÑyojaniye ca bhikkhave dhamme desessÈmi saÑyojanaÒca, taÑ 
suÓÈtha. Katame ca bhikkhave saÑyojaniyÈ dhammÈ, katamaÑ ca 
saÑyojanaÑ. Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, ime vuccanti bhikkhave saÑyojaniyÈ 
dhammÈ. Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ -pa-. Santi 
bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi bhikkhave manoviÒÒeyyÈ dhammÈ 
iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, ime vuccanti 
bhikkhave saÑyojaniyÈ dhammÈ. Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha 
saÑyojananti.  . NavamaÑ. 
 

10. UpÈdÈniyadhammasutta 

 123. UpÈdÈniye ca bhikkhave dhamme desessÈmi upÈdÈnaÒca, taÑ 
suÓÈtha. Katame ca bhikkhave upÈdÈniyÈ dhammÈ, katamaÑ ca upÈdÈnaÑ. 
Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, ime vuccanti bhikkhave upÈdÈniyÈ dhammÈ. Yo 
tattha chandarÈgo, taÑ tattha upÈdÈnaÑ -pa-. Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ 
rasÈ -pa-. Santi bhikkhave manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, ime vuccanti bhikkhave upÈdÈniyÈ 
dhammÈ. Yo tattha chandarÈgo, taÑ tattha upÈdÈnanti.  . DasamaÑ. 

LokakÈmaguÓÈvaggo dutiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MÈrapÈsena dve vuttÈ, LokakÈmaguÓena ca. 
   Sakko PaÒcasikho ceva, SÈriputto ca RÈhulo. 
   SaÑyojanaÑ UpÈdÈnaÑ, vaggo tena pavuccatÊti. 
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(13) 3. Gahapativagga 
 

1. VesÈlÊsutta 

 124. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho Uggo gahapati VesÈliko yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
Uggo gahapati VesÈliko BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko 
paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti. Ko 
pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme 
parinibbÈyantÊ”ti. 

 Santi kho gahapati cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato tannissitaÑ 
viÒÒÈÓaÑ hoti tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno gahapati bhikkhu no parinibbÈyati 
-pa-. Santi kho gahapati jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi kho gahapati 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ 
abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti 
tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno gahapati bhikkhu no parinibbÈyati. AyaÑ kho 
gahapati hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no 
parinibbÈyanti. 

 Santi ca kho gahapati cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato na 
tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti na tadupÈdÈnaÑ, anupÈdÈno gahapati bhikkhu 
parinibbÈyati -pa-. Santi kho gahapati jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi kho 
gahapati manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato na 
tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti, na tadupÈdÈnaÑ, 
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anupÈdÈno gahapati bhikkhu parinibbÈyati. AyaÑ kho gahapati hetu ayaÑ 
paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊti.  . 
PaÔhamaÑ  
 

2.VajjÊsutta 

 125. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VajjÊsu viharati HatthigÈme. Atha kho 
Uggo gahapati HatthigÈmako yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Uggo gahapati HatthigÈmako 
BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti. Ko pana bhante hetu 
ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊ”ti. 
(YathÈ purimasuttantaÑ, evaÑ vittÈretabbaÑ.) AyaÑ kho gahapati hetu 
ayaÑ paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. NÈÄandasutta 

 126. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati PÈvÈrikambavane. 
Atha kho UpÈli gahapati yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ 
nisinno kho UpÈli gahapati BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho bhante hetu 
ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti. Ko 
pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme 
parinibbÈyantÊ”ti. (YathÈ purimasuttantaÑ, evaÑ vitthÈretabbaÑ.) AyaÑ 
kho gahapati hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme 
parinibbÈyantÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. BhÈradvÈjasutta 

 127. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ PiÓÉolabhÈradvÈjo KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Atha kho rÈjÈ Udeno yenÈyasmÈ PiÓÉolabhÈradvÈjo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ PiÓÉolabhÈradvÈjena saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Udeno ÈyasmantaÑ PiÓÉolabhÈradvÈjaÑ 
etadavoca “ko nu kho bho BhÈradvÈja 
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hetu ko paccayo, yenime daharÈ bhikkh| sus|1 kÈÄakesÈ bhadrena 
yobbanena samannÈgatÈ paÔhamena vayasÈ anikÊÄitÈvino kÈmesu yÈvajÊvaÑ 
paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caranti, addhÈnaÒca ÈpÈdentÊ”ti. 
VuttaÑ kho etaÑ mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena “etha tumhe bhikkhave mÈtumattÊsu mÈtucittaÑ 
upaÔÔhapetha, bhaginimattÊsu bhaginicittaÑ upaÔÔhapetha, dhÊtumattÊsu 
dhÊtucittaÑ upaÔÔhapethÈ”ti. AyaÑ kho mahÈrÈja hetu ayaÑ paccayo, 
yenime daharÈ bhikkh| sus| kÈÄakesÈ bhadrena yobbanena samannÈgatÈ 
paÔhamena vayasÈ anikÊÄitÈvino kÈmesu yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ caranti, addhÈnaÒca ÈpÈdentÊti. 

 LolaÑ2 kho bho BhÈradvÈja cittaÑ appekadÈ mÈtumattÊsupi 
lobhadhammÈ uppajjanti, bhaginimattÊsupi lobhadhammÈ uppajjanti, 
dhÊtumattÊsupi lobhadhammÈ uppajjanti, atthi nu kho bho BhÈradvÈja aÒÒo 
ca hetu aÒÒo ca paccayo, yenime daharÈ bhikkh| sus| kÈÄakesÈ -pa- 
addhÈnaÒca ÈpÈdentÊti.  

 VuttaÑ kho etaÑ mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena, etha tumhe bhikkhave imameva kÈyaÑ uddhaÑ 
pÈdatalÈ adho kesamatthakÈ tacapariyantaÑ p|raÑ nÈnappakÈrassa asucino 
paccavekkhatha. Atthi imasmiÑ kÈye kesÈ lomÈ nakhÈ dantÈ taco, maÑsaÑ 
nhÈru3 aÔÔhi aÔÔhimiÒjaÑ4 vakkaÑ, hadayaÑ yakanaÑ kilomakaÑ pihakaÑ 
papphÈsaÑ, antaÑ antaguÓaÑ udariyaÑ karÊsaÑ, pittaÑ semhaÑ pubbo 
lohitaÑ sedo medo, assu vasÈ kheÄo si~ghÈÓikÈ lasikÈ muttanti. Ayampi kho 
mahÈrÈja hetu ayaÑ paccayo, yenime daharÈ bhikkh| sus| kÈÄakesÈ -pa- 
addhÈnaÒca ÈpÈdentÊti. Ye te bho BhÈradvÈja bhikkh| bhÈvitakÈyÈ 
bhÈvitasÊlÈ bhÈvitacittÈ bhÈvitapaÒÒÈ, tesaÑ taÑ sukaraÑ hoti. Ye ca kho te 
bho BhÈradvÈja bhikkh| abhÈvitakÈyÈ abhÈvitasÊlÈ abhÈvitacittÈ 
abhÈvitapaÒÒÈ, tesaÑ taÑ dukkaraÑ hoti. AppekadÈ bho BhÈradvÈja 
asubhato  
______________________________________________________________ 
 1. Susu (SÊ, Ka) 2. LoÄaÑ (SyÈ, KaÑ) 
 3. NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 4. AÔÔhimiÒjÈ (SÊ) 
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manasi karissÈmÊti1 subhatova2 Ègacchati. Atthi nu kho bho BhÈradvÈja 
aÒÒo ca kho hetu aÒÒo ca paccayo, yenime daharÈ bhikkh| sus| kÈÄakesÈ 
-pa- addhÈnaÒca ÈpÈdentÊti. 

 VuttaÑ kho etaÑ mahÈrÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena, etha tumhe bhikkhave indriyesu guttadvÈrÈ viharatha, 
cakkhunÈ r|paÑ disvÈ mÈ nimittaggÈhino ahuvattha, mÈnubyaÒjanaggÈhino, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjatha, rakkhatha cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjatha. Sotena saddaÑ sutvÈ -pa-. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya 
rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
mÈ nimittaggÈhino ahuvattha, mÈnubyaÒjanaggÈhino, yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjatha, rakkhatha 
manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ ÈpajjathÈti. Ayampi kho mahÈrÈja hetu 
ayaÑ paccayo, yenime daharÈ bhikkh| sus| kÈÄakesÈ bhadrena yobbanena 
samannÈgatÈ paÔhamena vayasÈ anikÊÄitÈvino kÈmesu yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caranti, addhÈnaÒca ÈpÈdentÊti. 

 AcchariyaÑ bho BhÈradvÈja, abbhutaÑ bho BhÈradvÈja, yÈva 
subhÈsitaÑ cidaÑ3 bho BhÈradvÈja tena BhagavatÈ jÈnatÈ passatÈ ArahatÈ 
SammÈsambuddhena. Esova kho bho BhÈradvÈja hetu esa paccayo, yenime 
daharÈ bhikkh| sus| kÈÄakesÈ bhadrena yobbanena samannÈgatÈ paÔhamena 
vayasÈ anikÊÄitÈvino kÈmesu yÈvajÊvaÑ paripuÓÓaÑ 
parisuddhaÑ brahmacariyaÑ caranti, addhÈnaÒca ÈpÈdentÊti. Ahampi kho 
bho4 BhÈradvÈja yasmiÑ samaye arakkhiteneva kÈyena arakkhitÈya vÈcÈya 
arakkhitena cittena anupaÔÔhitÈya satiyÈ asaÑvutehi indriyehi antepuraÑ 
pavisÈmi, ativiya maÑ tasmiÑ samaye lobhadhammÈ parisahanti. YasmiÑ 
ca khvÈhaÑ bho BhÈradvÈja samaye rakkhiteneva kÈyena rakkhitÈya vÈcÈya 
rakkhitena cittena upaÔÔhitÈya satiyÈ saÑvutehi indriyehi antepuraÑ 
pavisÈmi, na maÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Manasi karissÈmÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Subhato vÈ (SÊ), subhato ca (SyÈ, KaÑ) 
 3. YÈva subhÈsitamidaÑ (SÊ) 4. Ahampi bho (SÊ, I) 
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tathÈ tasmiÑ samaye lobhadhammÈ parisahanti. AbhikkantaÑ bho 
BhÈradvÈja, abhikkantaÑ bho BhÈradvÈja, seyyathÈpi bho BhÈradvÈja 
nikkujjitaÑ1 vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ 
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ”ti. EvamevaÑ bhotÈ BhÈradvÈjena anekapariyÈyena 
dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bho BhÈradvÈja taÑ BhagavantaÑ saraÓaÑ 
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ 
BhÈradvÈjo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  . CatutthaÑ. 
 

5. SoÓasutta 

 128. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha kho SoÓo gahapatiputto yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho SoÓo gahapatiputto BhagavantaÑ etadavoca “ko nu 
kho bhante hetu, ko paccayo yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no 
parinibbÈyanti, ko pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacce sattÈ 
diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊ”ti. (YathÈ purimasuttantaÑ, evaÑ 
vitthÈretabbaÑ.) AyaÑ kho SoÓa hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce sattÈ 
diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Ghositasutta 

 129. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Œnando KosambiyaÑ viharati 
GhositÈrÈme. Atha kho Ghosito gahapati yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami 
-pa- ekamantaÑ nisinno kho Ghosito gahapati ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ 
etadavoca “dhÈtunÈnattaÑ dhÈtunÈnattanti bhante Œnanda vuccati, kittÈvatÈ 
nu kho bhante dhÈtunÈnattaÑ vuttaÑ BhagavatÈ”ti. SaÑvijjati kho gahapati 
cakkhudhÈtu r|pÈ ca manÈpÈ cakkhuviÒÒÈÓaÒca, sukhavedaniyaÑ phassaÑ 
paÔicca uppajjati sukhÈ vedanÈ, saÑvijjati kho gahapati cakkhudhÈtu r|pÈ ca 
amanÈpÈ cakkhuviÒÒÈÓaÒca, dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati 
dukkhÈ vedanÈ, saÑvijjati kho gahapati cakkhudhÈtu r|pÈ ca manÈpÈ 
upekkhÈvedaniyÈ cakkhuviÒÒÈÓaÒca adukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ 
paÔicca uppajjati 
______________________________________________________________ 
 1. NikujjitaÑ (I) 
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adukkhamasukhÈ vedanÈ -pa-. SaÑvijjati kho gahapati jivhÈdhÈtu rasÈ ca 
manÈpÈ jivhÈviÒÒÈÓaÒca, sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati sukhÈ 
vedanÈ, saÑvijjati kho gahapati jivhÈdhÈtu rasÈ ca amanÈpÈ 
jivhÈviÒÒÈÓaÒca, dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati dukkhÈ 
vedanÈ, saÑvijjati kho gahapati jivhÈdhÈtu rasÈ ca upekkhÈvedaniyÈ 
jivhÈviÒÒÈÓaÒca, adukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati 
adukkhamasukhÈ vedanÈ -pa-. SaÑvijjati kho gahapati manodhÈtu dhammÈ 
ca manÈpÈ manoviÒÒÈÓaÒca, sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati 
sukhÈ vedanÈ, saÑvijjati kho gahapati manodhÈtu dhammÈ ca amanÈpÈ 
manoviÒÒÈÓaÒca, dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati dukkhÈ 
vedanÈ, saÑvijjati kho gahapati manodhÈtu dhammÈ ca upekkhÈvedaniyÈ 
manoviÒÒÈÓaÒca, adukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppajjati 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. EttÈvatÈ kho gahapati dhÈtunÈnattaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. HÈliddikÈnisutta 

 130. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno AvantÊsu viharati 
Kuraraghare1 PapÈte2 pabbate. Atha kho HÈliddikÈni3 gahapati yenÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho HÈliddikÈni 
gahapati ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “vuttamidaÑ bhante 
BhagavatÈ dhÈtunÈnattaÑ paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati vedanÈnÈnattan”ti. KathaÑ nu kho bhante dhÈtunÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
vedanÈnÈnattanti. Idha gahapati bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ manÈpaÑ 
itthetanti pajÈnÈti, cakkhuviÒÒÈÓaÑ sukhavedaniyaÒca4 phassaÑ paÔicca 
uppajjati sukhÈ vedanÈ. CakkhunÈ kho paneva5 r|paÑ disvÈ amanÈpaÑ 
itthetanti pajÈnÈti, cakkhuviÒÒÈÓaÑ dukkhavedaniyaÒca phassaÑ paÔicca 
uppajjati dukkhÈ vedanÈ. CakkhunÈ kho paneva r|paÑ disvÈ  
______________________________________________________________ 
 1. Kulaghare (SyÈ, Ka) 
 2. Pavatte (SÊ,I), sampavatte (SyÈ, KaÑ, Ka) ettheva aÔÔhamapiÔÔhepi. 
 3. HÈliddakÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ)    
 4. SukhavedaniyaÑ, sukhavedaniyaÑ (SÊ, I), sukhavedaniyaÒca, 
 sukhavedaniyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) evaÑ “dukkhavedaniyaÒca 

adukkhamasukhavedaniyaÒcÈ”ti padesupi. AÔÔhakathÈÔÊkÈ oloketabbÈ. 
 5. PanevaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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upekkhÈÔÔhÈniyaÑ1 itthetanti pajÈnÈti, cakkhuviÒÒÈÓaÑ 
adukkhamasukhavedaniyaÒca phassaÑ paÔicca uppajjati adukkhamasukhÈ 
vedanÈ. 

 Puna caparaÑ gahapati bhikkhu sotena saddaÑ sutvÈ -pa- ghÈnena 
gandhaÑ ghÈyitvÈ -pa- jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa- kÈyena phoÔÔhabbaÑ 
phusitvÈ -pa- manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya manÈpaÑ itthetanti pajÈnÈti, 
manoviÒÒÈÓaÑ sukhavedaniyaÒca phassaÑ paÔicca uppajjati sukhÈ vedanÈ. 
ManasÈ kho paneva dhammaÑ viÒÒÈya amanÈpaÑ itthetanti pajÈnÈti, 
manoviÒÒÈÓaÑ dukkhavedaniyaÒca phassaÑ paÔicca uppajjati dukkhÈ 
vedanÈ. ManasÈ kho paneva dhammaÑ viÒÒÈya upekkhÈÔÔhÈniyaÑ itthetanti 
pajÈnÈti, manoviÒÒÈÓaÑ adukkhamasukhavedaniyaÒca phassaÑ paÔicca 
uppajjati adukkhamasukhÈ vedanÈ. EvaÑ kho gahapati dhÈtunÈnattaÑ 
paÔicca uppajjati phassanÈnattaÑ, phassanÈnattaÑ paÔicca uppajjati 
vedanÈnÈnattanti.  . SattamaÑ. 
 

8. Nakulapitusutta 

 131. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Bhaggesu viharati SusumÈragire 
BhesakaÄÈvane migadÈye. Atha kho NakulapitÈ gahapati yena BhagavÈ 
tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ nisinno kho NakulapitÈ gahapati 
BhagavantaÑ etadavoca”ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yena 
midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti, ko pana bhante hetu 
ko paccayo, yena midhekacce sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊ”ti. Santi 
kho gahapati cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato tannissitaÑ 
viÒÒÈÓaÑ hoti, tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno gahapati bhikkhu no parinibbÈyati 
-pa-. Santi kho gahapati jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi kho gahapati 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati, tassa taÑ 
abhinandato abhivadato ajjhosÈya tiÔÔhato tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti, 
tadupÈdÈnaÑ, sa-upÈdÈno gahapati bhikkhu no  
______________________________________________________________ 
 1. UpekkhÈvedaniyaÑ (Ka) 
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parinibbÈyati. AyaÑ kho gahapati hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce 
sattÈ diÔÔheva dhamme no parinibbÈyanti. 

 Santi ca kho gahapati cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ anabhinandato anabhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato na 
tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti, na tadupÈdÈnaÑ, anupÈdÈno gahapati bhikkhu 
parinibbÈyati -pa-. Santi kho gahapati jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi kho 
gahapati manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati, tassa taÑ nÈbhinandato nÈbhivadato anajjhosÈya tiÔÔhato na 
tannissitaÑ viÒÒÈÓaÑ hoti, na tadupÈdÈnaÑ, anupÈdÈno gahapati bhikkhu 
parinibbÈyati. AyaÑ kho gahapati hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacce 
sattÈ diÔÔheva dhamme parinibbÈyantÊti.  . AÔÔhamaÑ. 

 
9. Lohiccasutta  

 132. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈkaccÈno AvantÊsu viharati 
Makkarakate1 araÒÒakuÔikÈyaÑ. Atha kho Lohiccassa brÈhmaÓassa 
sambahulÈ antevÈsikÈ kaÔÔhahÈrakÈ mÈÓavakÈ yenÈyasmato MahÈkaccÈnassa 
araÒÒakuÔikÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ parito parito kuÔikÈya 
anuca~kamanti anuvicaranti uccÈsaddÈ mahÈsaddÈ kÈnici kÈnici seleyyakÈni 
karonti2 “ime pana muÓÉakÈ samaÓakÈ ibbhÈ kaÓhÈ3 bandhupÈdÈpaccÈ 
imesaÑ bharatakÈnaÑ sakkatÈ garukatÈ mÈnitÈ p|jitÈ apacitÈ”ti. Atha kho 
ÈyasmÈ MahÈkaccÈno vihÈrÈ nikkhamitvÈ te mÈÓavake etadavoca “mÈ 
mÈÓavakÈ saddamakattha, dhammaÑ vo bhÈsissÈmÊ”ti. EvaÑ vutte te 
mÈÓavakÈ tuÓhÊ ahesuÑ. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkaccÈno te mÈÓavake 
gÈthÈhi ajjhabhÈsi– 

   “SÊluttamÈ pubbatarÈ ahesuÑ, 
   Te brÈhmaÓÈ ye purÈÓaÑ saranti. 
   GuttÈni dvÈrÈni surakkhitÈni, 
   AhesuÑ tesaÑ abhibhuyya kodhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. MakkarakaÔe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. SelissakÈni karontÈ (SÊ) 3. KiÓhÈ (SÊ, I) 
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   Dhamme ca jhÈne ca ratÈ ahesuÑ,  
   Te brÈhmaÓÈ ye purÈÓaÑ saranti. 

   Ime ca vokkamma japÈmaseti,  
   Gottena mattÈ visamaÑ caranti. 
   KodhÈbhibh|tÈ puthu-attadaÓÉÈ1, 
   VirajjamÈnÈ sataÓhÈtaÓhesu. 

   AguttadvÈrassa bhavanti moghÈ, 
   Supineva laddhaÑ purisassa vittaÑ. 
   AnÈsakÈ thaÓÉilasÈyikÈ ca, 
   PÈto sinÈnaÒca tayo ca vedÈ. 

   KharÈjinaÑ jaÔÈpa~ko, mantÈ sÊlabbataÑ tapo. 
   KuhanÈ va~kadaÓÉÈ ca, udakÈcamanÈni ca. 
   VaÓÓÈ ete brÈhmaÓÈnaÑ, katÈ kiÒcikkhabhÈvanÈ. 

   CittaÒca susamÈhitaÑ, vippasannamanÈvilaÑ. 
   AkhilaÑ sabbabh|tesu, so maggo brahmapattiyÈ”ti. 

 Atha kho te mÈÓavakÈ kupitÈ anattamanÈ yena Lohicco brÈhmaÓo 
tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ LohiccaÑ brÈhmaÓaÑ etadavocuÑ 
“yagghe bhavaÑ jÈneyya samaÓo MahÈkaccÈno brÈhmaÓÈnaÑ mante2 
ekaÑsena apavadati paÔikkosatÊ”ti. EvaÑ vutte Lohicco brÈhmaÓo kupito 
ahosi anattamano. Atha kho Lohiccassa brÈhmaÓassa etadahosi “na kho 
pana metaÑ patir|paÑ, yohaÑ aÒÒadatthu mÈÓavakÈnaÑyeva sutvÈ 
samaÓaÑ MahÈkaccÈnaÑ akkoseyyaÑ3 paribhÈseyyaÑ, yaÑn|nÈhaÑ 
upasa~kamitvÈ puccheyyan”ti. 

  Atha kho Lohicco brÈhmaÓo tehi mÈÓavakehi saddhiÑ yenÈyasmÈ 
MahÈkaccÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkaccÈnena 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Lohicco 
______________________________________________________________ 
 1. KodhÈbhibh|tÈsuputhuttadaÓÉÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. MantaÑ (Ka) 
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brÈhmaÓo ÈyasmantaÑ MahÈkaccÈnaÑ etadavoca “ÈgamaÑsu nu khvidha 
bho kaccÈna amhÈkaÑ sambahulÈ antevÈsikÈ kaÔÔhahÈrakÈ mÈÓavakÈ”ti. 
ŒgamaÑsu khvidha te brÈhmaÓa sambahulÈ antevÈsikÈ kaÔÔhahÈrakÈ 
mÈÓavakÈti. Ahu pana bhoto kaccÈnassa tehi mÈÓavakehi saddhiÑ kocideva 
kathÈsallÈpoti. Ahu kho me brÈhmaÓa tehi mÈÓavakehi saddhiÑ kocideva 
kathÈsallÈpoti. YathÈ kathaÑ pana bhoto kaccÈnassa tehi mÈÓavakehi 
saddhiÑ ahosi kathÈsallÈpoti. EvaÑ kho me brÈhmaÓa tehi mÈÓavakehi 
saddhiÑ ahosi kathÈsallÈpo– 

    SÊluttamÈ pubbatarÈ ahesuÑ, 
    Te brÈhmaÓÈ ye purÈÓaÑ saranti -pa-. 
    AkhilaÑ sabbabh|tesu, 
    So maggo brahmapattiyÈti. 

 EvaÑ kho me brÈhmaÓa tehi mÈÓavakehi saddhiÑ ahosi kathÈsallÈpoti. 

 AguttadvÈroti1 bhavaÑ KaccÈno Èha, kittÈvatÈ nu kho bho KaccÈna 
aguttadvÈro hotÊti. Idha brÈhmaÓa ekacco cakkhunÈ r|paÑ disvÈ piyar|pe 
r|pe adhimuccati, appiyar|pe r|pe byÈpajjati, anupaÔÔhitakÈyassati2 ca 
viharati parittacetaso, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ 
nirujjhanti. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya 
rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
piyar|pe dhamme adhimuccati. Appiyar|pe ca dhamme byÈpajjati. 
AnupaÔÔhitakÈyassati ca viharati parittacetaso, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti, evaÑ kho brÈhmaÓa aguttadvÈro 
hotÊti. AcchariyaÑ bho KaccÈna, abbhutaÑ bho KaccÈna, yÈvaÒcidaÑ bhotÈ 
KaccÈnena aguttadvÈrova samÈno aguttadvÈroti akkhÈto. 
______________________________________________________________ 
 1. AguttadvÈro aguttadvÈroti (Ka)       
 2. AnupaÔÔhitÈya satiyÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) upari ÈsÊvisavagge avassutasutte pana 

“anupaÔÔhitakÈyassatÊ”tveva sabbattha dissati. 
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 GuttadvÈroti bhavaÑ KaccÈno Èha, kittÈvatÈ nu kho bho KaccÈna 
guttadvÈro hotÊti. Idha brÈhmaÓa bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ piyar|pe 
r|pe nÈdhimuccati, appiyar|pe r|pe na byÈpajjati, upaÔÔhitakÈyassati ca 
viharati appamÈÓacetaso, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. 
Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. 
KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya piyar|pe 
dhamme nÈdhimuccati, appiyar|pe dhamme na byÈpajjati, upaÔÔhitakÈyassati 
ca viharati appamÈÓacetaso, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
aparisesÈ nirujjhanti, evaÑ kho brÈhmaÓa guttadvÈro hotÊti. 

 AcchariyaÑ bho KaccÈna, abbhutaÑ bho KaccÈna, yÈvaÒcidaÑ bhotÈ 
KaccÈnena guttadvÈrova samÈno guttadvÈroti akkhÈto. AbhikkantaÑ bho 
KaccÈna, abhikkantaÑ bho KaccÈna, seyyathÈpi bho KaccÈna nikkujjitaÑ 
vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya m|Ähassa vÈ maggaÑ 
Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto r|pÈni 
dakkhantÊ”ti. EvamevaÑ bhotÈ KaccÈnena anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bho KaccÈna taÑ BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi, 
dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ bhavaÑ KaccÈno dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gataÑ. YathÈ ca bhavaÑ KaccÈno 
Makkarakate upÈsakakulÈni upasa~kamati, evameva LohiccakulaÑ 
upasa~kamatu, tattha ye mÈÓavakÈ vÈ mÈÓavikÈ vÈ bhavantaÑ KaccÈnaÑ 
abhivÈdessanti, paccuÔÔhissanti, ÈsanaÑ vÈ udakaÑ vÈ dassanti, tesaÑ taÑ 
bhavissati dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. VerahaccÈnisutta 

 133. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ UdÈyÊ KÈmaÓÉÈyaÑ viharati Todeyyassa 
brÈhmaÓassa Ambavane. Atha kho VerahaccÈnigottÈya brÈhmaÓiyÈ antevÈsÊ 
mÈÓavako yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ 
UdÈyinÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho taÑ 
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mÈÓavakaÑ ÈyasmÈ UdÈyÊ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi sampahaÑsesi. Atha kho so mÈÓavako ÈyasmatÈ UdÈyinÈ 
dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito samuttejito sampahaÑsito 
uÔÔhÈyÈsanÈ yena VerahaccÈnigottÈ brÈhmaÓÊ, tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ VerahaccÈnigottaÑ brÈhmaÓiÑ etadavoca “yagghe bhoti 
jÈneyyÈsi1, samaÓo UdÈyÊ dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ 
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ, kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ pakÈsetÊ”ti. Tena hi tvaÑ mÈÓavaka mama vacanena 
samaÓaÑ UdÈyiÑ nimantehi svÈtanÈya bhattenÈti. “EvaÑ bhotÊ”ti kho so 
mÈÓavako VerahaccÈnigottÈya brÈhmaÓiyÈ paÔissutvÈ yenÈyasmÈ UdÈyÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “adhivÈsetu 
kira bhavaÑ UdÈyÊ amhÈkaÑ ÈcariyabhariyÈya VerahaccÈnigottÈya 
brÈhmaÓiyÈ svÈtanÈya bhattan”ti, adhivÈsesi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
tuÓhÊbhÈvena. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ tassÈ rattiyÈ accayena 
pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena VerahaccÈnigottÈya 
brÈhmaÓiyÈ nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. 
Atha kho VerahaccÈnigottÈ brÈhmaÓÊ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ paÓÊtena 
khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho 
VerahaccÈnigottÈ brÈhmaÓÊ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ 
pÈdukÈ ÈrohitvÈ ucce Èsane nisÊditvÈ sÊsaÑ oguÓÔhitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ 
etadavoca “bhaÓa samaÓadhamman”ti. “Bhavissati bhagini samayo”ti vatvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkami2. 

 Dutiyampi kho so mÈÓavako yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ UdÈyinÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ 
kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho 
taÑ mÈÓavakaÑ ÈyasmÈ UdÈyÊ dhammiyÈ kathÈya sandassesi samÈdapesi 
samuttejesi sampahaÑsesi. Dutiyampi kho so mÈÓavako ÈyasmatÈ UdÈyinÈ 
dhammiyÈ kathÈya sandassito samÈdapito samuttejito sampahaÑsito 
uÔÔhÈyÈsanÈ yena VerahaccÈnigottÈ brÈhmaÓÊ tenupasa~kami, 
______________________________________________________________ 
 1. Bhoti jÈneyya (SÊ, I, Ka), bhotÊ jÈneyya (SyÈ, KaÑ) 2. PakkÈmi (SyÈ, KaÑ, I) 
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upasa~kamitvÈ VerahaccÈnigottaÑ brÈhmaÓiÑ etadavoca “yagghe bhoti 
jÈneyyÈsi, samaÓo UdÈyÊ dhammaÑ deseti ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ 
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ pakÈsetÊ”ti. EvamevaÑ pana tvaÑ mÈÓavaka samaÓassa 
UdÈyissa vaÓÓaÑ bhÈsasi, samaÓo panudÈyÊ “bhaÓa samaÓadhamman”ti 
vutto samÈno “bhavissati bhagini samayo”ti vatvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkantoti. 
TathÈ hi pana tvaÑ bhoti pÈdukÈ ÈrohitvÈ ucce Èsane nisÊditvÈ sÊsaÑ 
oguÓÔhitvÈ etadavoca “bhaÓa samaÓadhamman”ti. Dhammagaruno hi te 
bhavanto dhammagÈravÈti. Tena hi tvaÑ mÈÓavaka mama vacanena 
samaÓaÑ UdÈyiÑ nimantehi svÈtanÈya bhattenÈti. “EvaÑ bhotÊ”ti kho so 
mÈÓavako VerahaccÈnigottÈya brÈhmaÓiyÈ paÔissutvÈ yenÈyasmÈ UdÈyÊ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “adhivÈsetu 
kira bhavaÑ UdÈyÊ amhÈkaÑ ÈcariyabhariyÈya VerahaccÈnigottÈya 
brÈhmaÓiyÈ svÈtanÈya bhattan”ti. AdhivÈsesi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ tassÈ rattiyÈ accayena pubbaÓhasamayaÑ 
nivÈsetvÈ pattacÊvaramÈdÈya yena VerahaccÈnigottÈya brÈhmaÓiyÈ 
nivesanaÑ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi. Atha kho 
VerahaccÈnigottÈ brÈhmaÓÊ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ paÓitena khÈdanÊyena 
bhojanÊyena sahatthÈ santappesi sampavÈresi. Atha kho VerahaccÈnigottÈ 
brÈhmaÓÊ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ bhuttÈviÑ onÊtapattapÈÓiÑ pÈdukÈ orohitvÈ 
nÊce Èsane nisÊditvÈ sÊsaÑ vivaritvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca 
“kismiÑ nu kho bhante sati arahanto sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, kismiÑ 
asati arahanto sukhadukkhaÑ na paÒÒapentÊ”ti. CakkhusmiÑ kho bhagini 
sati arahanto sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, cakkhusmiÑ asati arahanto 
sukhadukkhaÑ na paÒÒapenti -pa-. JivhÈya sati arahanto sukhadukkhaÑ 
paÒÒapenti, jivhÈya asati arahanto sukhadukkhaÑ na paÒÒapenti -pa-. 
ManasmiÑ sati arahanto sukhadukkhaÑ paÒÒapenti, manasmiÑ asati 
arahanto sukhadukkhaÑ na paÒÒapentÊti. 

 EvaÑ vutte VerahaccÈnigottÈ brÈhmaÓÊ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca 
“abhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ 
vÈ 
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ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, 
andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti, 
evamevaÑ ayyena UdÈyinÈ anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ 
ayya UdÈyi taÑ BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi, dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, upÈsikaÑ maÑ ayyo UdÈyÊ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . DasamaÑ. 

Gahapativaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   VesÈlÊ Vajji NÈÄandÈ, BhÈradvÈja SoÓo ca Ghosito. 
   HÈliddiko NakulapitÈ, Lohicco VerahaccÈnÊti. 

_____ 
 

(14) 4. Devadahavagga  
 

1. Devadahasutta 

 134. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati DevadahaÑ nÈma 
SakyÈnaÑ nigamo, tatra kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi nÈhaÑ bhikkhave 
sabbesaÑyeva bhikkh|naÑ chasu phassÈyatanesu appamÈdena karaÓÊyanti 
vadÈmi, na ca panÈhaÑ bhikkhave sabbesaÑyeva bhikkh|naÑ chasu 
phassÈyatanesu nappamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. Ye te bhikkhave bhikkh| 
arahanto khÊÓÈsavÈ vusitavanto katakaraÓÊyÈ ohitabhÈrÈ anuppattasadatthÈ 
parikkhÊÓabhavasaÑyojanÈ sammadaÒÒÈ vimuttÈ, tesÈhaÑ bhikkhave 
bhikkh|naÑ chasu phassÈyatanesu nÈppamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ 
kissa hetu, kataÑ tesaÑ appamÈdena, abhabbÈ te pamajjituÑ. Ye ca kho te 
bhikkhave bhikkh| sekkhÈ1 appattamÈnasÈ anuttaraÑ yogakkhemaÑ 
patthayamÈnÈ viharanti, tesÈhaÑ bhikkhave bhikkh|naÑ chasu 
phassÈyatanesu appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi. TaÑ kissa hetu, santi 
bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ manoramÈpi amanoramÈpi, tyÈssa phussa 
phussa cittaÑ na pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso apariyÈdÈnÈ ÈraddhaÑ hoti 
vÊriyaÑ asallÊnaÑ, upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ2, passaddho kÈyo asÈraddho, 
samÈhitaÑ cittaÑ ekaggaÑ. ImaÑ khvÈhaÑ bhikkhave  
______________________________________________________________ 
 1. SekhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. ApammuÔÔhÈ (SÊ), appamuÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ) 
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appamÈdaphalaÑ sampassamÈno tesaÑ bhikkh|naÑ chasu phassÈyatanesu 
appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmi -pa-. Santi bhikkhave manoviÒÒeyyÈ 
dhammÈ manoramÈpi amanoramÈpi, tyÈssa phussa phussa cittaÑ na 
pariyÈdÈya tiÔÔhanti, cetaso apariyÈdÈnÈ ÈraddhaÑ hoti vÊriyaÑ asallÊnaÑ, 
upaÔÔhitÈ sati asammuÔÔhÈ, passaddho kÈyo asÈraddho, samÈhitaÑ cittaÑ 
ekaggaÑ. ImaÑ khvÈhaÑ bhikkhave appamÈdaphalaÑ sampassamÈno tesaÑ 
bhikkh|naÑ chasu1 phassÈyatanesu appamÈdena karaÓÊyanti vadÈmÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. KhaÓasutta 

 135. LÈbhÈ vo bhikkhave, suladdhaÑ vo bhikkhave, khaÓo vo 
paÔiladdho brahmacariyavÈsÈya. DiÔÔhÈ mayÈ bhikkhave chaphassÈyatanikÈ 
nÈma nirayÈ, tattha yaÑ kiÒci cakkhunÈ r|paÑ passati, aniÔÔhar|paÑyeva 
passati, no iÔÔhar|paÑ, akantar|paÑyeva passati, no kantar|paÑ, 
amanÈpar|paÑyeva passati, no manÈpar|paÑ. YaÑ kiÒci sotena saddaÑ 
suÓÈti -pa-. YaÑ kiÒci ghÈnena gandhaÑ ghÈyati. YaÑ kiÒci jivhÈya rasaÑ 
sÈyati. YaÑ kiÒci kÈyena phoÔÔhabbaÑ phusati. YaÑ kiÒci manasÈ 
dhammaÑ vijÈnÈti, aniÔÔhar|paÑyeva vijÈnÈti, no iÔÔhar|paÑ, 
akantar|paÑyeva vijÈnÈti, no kantar|paÑ, amanÈpar|paÑyeva vijÈnÈti, no 
manÈpar|paÑ, lÈbhÈ vo bhikkhave, suladdhaÑ vo bhikkhave, khaÓo vo 
paÔiladdho brahmacariyavÈsÈya. DiÔÔhÈ mayÈ bhikkhave chaphassÈyatanikÈ 
nÈma saggÈ, tattha yaÑ kiÒci cakkhunÈ r|paÑ passati, iÔÔhar|paÑyeva 
passati, no aniÔÔhar|paÑ, kantar|paÑyeva passati, no akantar|paÑ 
manÈpar|paÑyeva passati, no amanÈpar|paÑ -pa-. YaÑ kiÒci jivhÈya 
rasaÑ sÈyati -pa-. YaÑ kiÒci manasÈ dhammaÑ vijÈnÈti, iÔÔhar|paÑyeva 
vijÈnÈti, no aniÔÔhar|paÑ, kantar|paÑyeva vijÈnÈti, no akantar|paÑ. 
ManÈpar|paÑyeva vijÈnÈti, no amanÈpar|paÑ. LÈbhÈ vo bhikkhave, 
suladdhaÑ vo bhikkhave, khaÓo vo paÔiladdho brahmacariyavÈsÈyÈti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhamar|pÈrÈmasutta 

 136. R|pÈrÈmÈ bhikkhave devamanussÈ r|paratÈ r|pasammuditÈ, 
r|pavipariÓÈmavirÈganirodhÈ dukkhÈ bhikkhave devamanussÈ viharanti. 
SaddÈrÈmÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Chassu (SÊ) 
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bhikkhave devamanussÈ saddaratÈ saddasammuditÈ, 
saddavipariÓÈmavirÈganirodhÈ dukkhÈ bhikkhave devamanussÈ viharanti. 
GandhÈrÈmÈ. RasÈrÈmÈ. PhoÔÔhabbÈrÈmÈ. DhammÈrÈmÈ bhikkhave 
devamanussÈ dhammaratÈ dhammasammuditÈ, 
dhammavipariÓÈmavirÈganirodhÈ dukkhÈ bhikkhave devamanussÈ viharanti. 
TathÈgato ca kho bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho r|pÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ viditvÈ na r|pÈrÈmo na r|parato na r|pasammudito, 
r|pavipariÓÈmavirÈganirodhÈ sukho bhikkhave TathÈgato viharati. 
SaddÈnaÑ. GandhÈnaÑ. RasÈnaÑ. PhoÔÔhabbÈnaÑ. DhammÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ viditvÈ na dhammÈrÈmo na dhammarato na 
dhammasammudito, dhammavipariÓÈmavirÈganirodhÈ sukho bhikkhave 
TathÈgato viharati. Idamavoca BhagavÈ, idaÑ vatvÈna Sugato athÈparaÑ 
etadavoca SatthÈ– 

   R|pÈ saddÈ rasÈ gandhÈ, phassÈ dhammÈ ca kevalÈ. 
   IÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ ca, yÈvatatthÊti vuccati. 

   Sadevakassa lokassa, ete vo sukhasammatÈ. 
   Yattha cete nirujjhanti, taÑ tesaÑ dukkhasammataÑ. 

   SukhaÑ1 diÔÔhamariyebhi, sakkÈyassa nirodhanaÑ. 
   PaccanÊkamidaÑ hoti, sabbalokena passataÑ. 

   YaÑ pare sukhato Èhu, tadariyÈ Èhu dukkhato. 
   YaÑ pare dukkhato Èhu, tadariyÈ sukhato vid|. 

   Passa dhammaÑ durÈjÈnaÑ, samm|Ähettha aviddasu. 
   NivutÈnaÑ tamo hoti, andhakÈro apassataÑ. 

   SataÒca vivaÔaÑ hoti, Èloko passatÈmiva. 
   Santike na vijÈnanti, maggÈ2 dhammassa akovidÈ. 

   BhavarÈgaparetebhi, bhavarÈgÈnusÈrÊbhi3. 
   MÈradheyyÈnupannehi, nÈyaÑ dhammo susambudho. 
______________________________________________________________ 
 1. Sukhanti (SÊ) 2. MagÈ (SÊ) 
 3. BhavasotÈnusÈribhi (SyÈ, KaÑ, I), bhavasotÈnusÈrihi (SÊ) 
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   Ko nu aÒÒatra mariyebhi, padaÑ sambuddhumarahati. 
   YaÑ padaÑ sammadaÒÒÈya, parinibbanti anÈsavÈti. 

TatiyaÑ. 
 

4. Dutiyar|pÈrÈmasutta 

 137. R|pÈrÈmÈ bhikkhave devamanussÈ r|paratÈ r|pasammuditÈ, 
r|pavipariÓÈmavirÈganirodhÈ dukkhÈ bhikkhave devamanussÈ viharanti. 
SaddÈrÈmÈ. GandhÈrÈmÈ. RasÈrÈmÈ. PhoÔÔhabbÈrÈmÈ. DhammÈrÈmÈ 
bhikkhave devamanussÈ dhammaratÈ dhammasammuditÈ, 
dhammavipariÓÈmavirÈganirodhÈ dukkhÈ bhikkhave devamanussÈ viharanti. 
TathÈgato ca bhikkhave ArahaÑ SammÈsambuddho r|pÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ na 
r|pÈrÈmo na r|parato na r|pasammudito, r|pavipariÓÈmavirÈganirodhÈ 
sukho bhikkhave TathÈgato viharati. SaddÈnaÑ. GandhÈnaÑ. RasÈnaÑ. 
PhoÔÔhabbÈnaÑ. DhammÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ na dhammÈrÈmo na 
dhammarato na dhammasammudito, dhammavipariÓÈmavirÈganirodhÈ 
sukho bhikkhave TathÈgato viharatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamanatumhÈkasutta 

 138. YaÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. KiÒca bhikkhave na tumhÈkaÑ. Cakkhu 
bhikkhave na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya 
bhavissati -pa-. JivhÈ na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, sÈ vo pahÊnÈ hitÈya 
sukhÈya bhavissati -pa-. Mano na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, so vo pahÊno 
hitÈya sukhÈya bhavissati. SeyyathÈpi bhikkhave yaÑ imasmiÑ Jetavane 
tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ, taÑ jano hareyya vÈ Éaheyya vÈ yathÈpaccayaÑ vÈ 
kareyya, api nu tumhÈkaÑ evamassa “amhe jano harati vÈ Éahati vÈ 
yathÈpaccayaÑ vÈ karotÊ”ti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu. Na hi no 
etaÑ bhante attÈ vÈ attaniyaÑ vÈti. Evameva kho bhikkhave cakkhu na 
tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ hitÈya sukhÈya bhavissati -pa-. 
JivhÈ na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, sÈ vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya bhavissati 
-pa-. Mano na 
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tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, so vo pahÊno hitÈya sukhÈya bhavissatÊti.  . 
PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyanatumhÈkasutta 

 139. YaÑ bhikkhave na tumhÈkaÑ, taÑ pajahatha, taÑ vo pahÊnaÑ 
hitÈya sukhÈya bhavissati. KiÒca bhikkhave na tumhÈkaÑ. R|pÈ bhikkhave 
na tumhÈkaÑ, te pajahatha, te vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya bhavissanti. SaddÈ. 
GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ na tumhÈkaÑ, te pajahatha, te vo 
pahÊnÈ hitÈya sukhÈya bhavissanti. SeyyathÈpi bhikkhave yaÑ imasmiÑ 
Jetavane tiÓakaÔÔha -pa- Evameva kho bhikkhave r|pÈ na tumhÈkaÑ, te 
pajahatha, te vo pahÊnÈ hitÈya sukhÈya bhavissantÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Ajjhatta-aniccahetusutta 

 140. CakkhuÑ bhikkhave aniccaÑ, yopi hetu yopi paccayo cakkhussa 
uppÈdÈya, sopi anicco, aniccasambh|taÑ bhikkhave cakkhu kuto niccaÑ 
bhavissati -pa-. JivhÈ aniccÈ, yopi hetu yopi paccayo jivhÈya uppÈdÈya, sopi 
anicco, aniccasambh|tÈ bhikkhave jivhÈ kuto niccÈ bhavissati -pa-. Mano 
anicco, yopi bhikkhave hetu yopi paccayo manassa uppÈdÈya, sopi anicco, 
aniccasambh|to bhikkhave mano kuto nicco bhavissati. EvaÑ passaÑ 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati -pa- jivhÈyapi 
nibbindati -pa- manasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ 
vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. Ajjhattadukkhahetusutta 

 141. CakkhuÑ bhikkhave dukkhaÑ, yopi hetu yopi paccayo cakkhussa 
uppÈdÈya, sopi dukkho, dukkhasambh|taÑ bhikkhave cakkhu kuto sukhaÑ 
bhavissati -pa-. JivhÈ dukkhÈ, yopi hetu yopi paccayo jivhÈya uppÈdÈya, 
sopi dukkho, dukkhasambh|tÈ bhikkhave jivhÈ kuto sukhÈ bhavissati -pa-. 
Mano dukkho, yopi hetu yopi paccayo manassa uppÈdÈya, sopi dukkho, 
dukkhasambh|to bhikkhave mano kuto sukho bhavissati. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. AjjhattÈnattahetusutta 

 142. CakkhuÑ bhikkhave anattÈ, yopi hetu yopi paccayo cakkhussa 
uppÈdÈya, sopi anattÈ, anattasambh|taÑ bhikkhave cakkhu kuto attÈ 
bhavissati -pa-. JivhÈ anattÈ, yopi hetu yopi paccayo jivhÈya uppÈdÈya, sopi 
anattÈ, anattasambh|tÈ bhikkhave jivhÈ kuto attÈ bhavissati -pa-. Mano 
anattÈ, yopi hetu yopi paccayo manassa uppÈdÈya, sopi anattÈ, 
anattasambh|to bhikkhave mano kuto attÈ bhavissati. EvaÑ passaÑ -pa- 
nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. BÈhirÈniccahetusutta 

 143. R|pÈ bhikkhave aniccÈ, yopi hetu yopi paccayo r|pÈnaÑ 
uppÈdÈya, sopi anicco, aniccasambh|tÈ bhikkhave r|pÈ kutoniccÈ 
bhavissanti. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ aniccÈ, yopi hetu 
yopi paccayo dhammÈnaÑ uppÈdÈya, sopi anicco, aniccasambh|tÈ 
bhikkhave dhammÈ kuto niccÈ bhavissanti. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . DasamaÑ. 
 

11. BÈhiradukkhahetusutta 

 144. R|pÈ bhikkhave dukkhÈ, yopi hetu yopi paccayo r|pÈnaÑ 
uppÈdÈya, sopi dukkho, dukkhasambh|tÈ bhikkhave r|pÈ kuto sukhÈ 
bhavissanti. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ dukkhÈ, yopi hetu 
yopi paccayo dhammÈnaÑ uppÈdÈya, sopi dukkho, dukkhasambh|tÈ 
bhikkhave dhammÈ kuto sukhÈ bhavissanti. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. BÈhirÈnattahetusutta 

 145. R|pÈ bhikkhave anattÈ, yopi hetu yopi paccayo r|pÈnaÑ 
uppÈdÈya, sopi anattÈ, anattasambh|tÈ bhikkhave r|pÈ kuto attÈ bhavissanti. 
SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ anattÈ, yopi hetu yopi paccayo 
dhammÈnaÑ uppÈdÈya, sopi anattÈ, anattasambh|tÈ bhikkhave 
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dhammÈ kuto attÈ bhavissanti. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
r|pesupi nibbindati. Saddesupi. Gandhesupi. Rasesupi. PhoÔÔhabbesupi. 
Dhammesupi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . DvÈdasamaÑ. 

Devadahavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Devadaho KhaÓo R|pÈ, dve NatumhÈkameva ca. 
   HetunÈpi tayo vuttÈ, duve AjjhattabÈhirÈti. 

_____ 
 

(15) 5. NavapurÈÓavagga 
 

1. Kammanirodhasutta 

 146. NavapurÈÓÈni bhikkhave kammÈni desessÈmi kammanirodhaÑ 
kammanirodhagÈminiÑ ca paÔipadaÑ, taÑ suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi 
karotha, bhÈsissÈmÊti. KatamaÒca bhikkhave purÈÓakammaÑ. Cakkhu 
bhikkhave purÈÓakammaÑ abhisa~khataÑ abhisaÒcetayitaÑ vedaniyaÑ 
daÔÔhabbaÑ -pa-. JivhÈ purÈÓakammÈ abhisa~khatÈ abhisaÒcetayitÈ vedaniyÈ 
daÔÔhabbÈ -pa-. Mano purÈÓakammo abhisa~khato abhisaÒcetayito vedaniyo 
daÔÔhabbo. IdaÑ vuccati bhikkhave purÈÓakammaÑ. KatamaÒca bhikkhave 
navakammaÑ. YaÑ kho bhikkhave etarahi kammaÑ karoti kÈyena vÈcÈya 
manasÈ, idaÑ vuccati bhikkhave navakammaÑ. Katamo ca bhikkhave 
kammanirodho. Yo kho bhikkhave kÈyakammavacÊkammamanokammassa 
nirodhÈ vimuttiÑ phusati, ayaÑ vuccati bhikkhave kammanirodho. KatamÈ 
ca bhikkhave kammanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Ayameva ariyo aÔÔha~giko 
maggo, seyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ 
sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo sammÈsati sammÈsamÈdhi, 
ayaÑ vuccati bhikkhave kammanirodhagÈminÊ paÔipadÈ. Iti kho bhikkhave 
desitaÑ mayÈ purÈÓakammaÑ,  
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desitaÑ navakammaÑ, desito kammanirodho, desitÈ kammanirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ, yaÑ kho bhikkhave SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ 
anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni bhikkhave 
rukkham|lÈni, etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha bhikkhave, mÈ pamÈdattha, mÈ 
pacchÈvippaÔisÈrino ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. AniccanibbÈnasappÈyasutta 

 147. NibbÈnasappÈyaÑ vo bhikkhave paÔipadaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha -pa-. KatamÈ ca sÈ bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈ. Idha 
bhikkhave bhikkhu cakkhuÑ aniccanti passati, r|pÈ aniccÈti passati, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccanti passati, cakkhusamphasso aniccoti passati, 
yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti passati -pa-. JivhÈ 
aniccÈti passati, rasÈ aniccÈti passati, jivhÈviÒÒÈÓaÑ aniccanti passati, 
jivhÈsamphasso aniccoti passati, yampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
aniccanti passati -pa-. Mano aniccoti passati, dhammÈ aniccÈti passati, 
manoviÒÒÈÓaÑ aniccanti passati, manosamphasso aniccoti passati, 
yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti passati. AyaÑ kho sÈ 
bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. DukkhanibbÈnasappÈyasutta 

 148. NibbÈnasappÈyaÑ vo bhikkhave paÔipadaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha -pa-. KatamÈ ca sÈ bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈ. Idha 
bhikkhave cakkhuÑ dukkhanti passati, r|pÈ dukkhÈti passati, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ dukkhanti passati, cakkhusamphasso dukkhoti passati, 
yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhanti passati -pa-. JivhÈ 
dukkhÈti passati -pa- mano dukkhoti passati, dhammÈ dukkhÈti passati, 
manoviÒÒÈÓaÑ dukkhanti passati, manosamphasso dukkhoti passati, 
yampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 

 



348 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

tampi dukkhanti passati. AyaÑ kho sÈ bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈti.  
. TatiyaÑ. 
 

4. AnattanibbÈnasappÈyasutta 

 149. NibbÈnasappÈyaÑ vo bhikkhave paÔipadaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha -pa-. KatamÈ ca sÈ bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈ. Idha 
bhikkhave bhikkhu cakkhuÑ anattÈti passati, r|pÈ anattÈti passati, 
cakkhuviÒÒÈÓaÑ anattÈti passati, cakkhusamphasso anattÈti passati, 
yampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anattÈti passati -pa- mano anattÈti 
passati, dhammÈ anattÈti passati, manoviÒÒÈÓaÑ anattÈti passati, 
manosamphasso anattÈti passati, yampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
anattÈti passati. AyaÑ kho sÈ bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. NibbÈnasappÈyapaÔipadÈsutta 

 150. NibbÈnasappÈyaÑ vo bhikkhave paÔipadaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha -pa-. KatamÈ ca sÈ bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈ. TaÑ kiÑ 
maÒÒatha bhikkhave cakkhu 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. R|pÈ niccÈ vÈ 
aniccÈ vÈti. AniccÈ bhante. CakkhuviÒÒÈÓaÑ, Cakkhusamphasso -pa-. 
YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 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. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi 
nibbindati, r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, 
cakkhusamphassepi nibbindati -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
tasmimpi nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈti. AyaÑ kho sÈ bhikkhave nibbÈnasappÈyÈ paÔipadÈti.  . 
PaÒcamaÑ. 
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6. AntevÈsikasutta 

 151. AnantevÈsikamidaÑ bhikkhave brahmacariyaÑ vussati 
anÈcariyakaÑ, santevÈsiko bhikkhave bhikkhu sÈcariyako dukkhaÑ na 
phÈsu1 viharati, anantevÈsiko bhikkhave bhikkhu anÈcariyako sukhaÑ phÈsu 
viharati. KathaÒca bhikkhu santevÈsiko sÈcariyako dukkhaÑ na phÈsu 
viharati. Idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ uppajjanti 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ saÒÒojaniyÈ, tyÈssa anto vasanti. 
Antassa vasanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ santevÈsikoti vuccati. Te 
naÑ samudÈcaranti. SamudÈcaranti naÑ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ 
sÈcariyakoti vuccati -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ uppajjanti 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ saÒÒojaniyÈ, tyÈssa anto vasanti. 
Antassa vasanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ santevÈsikoti vuccati. Te 
naÑ samudÈcaranti. SamudÈcaranti naÑ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ 
sÈcariyakoti vuccati -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ saÒÒojaniyÈ, tyÈssa anto 
vasanti. Antassa vasanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ santevÈsikoti 
vuccati. Te naÑ samudÈcaranti. SamudÈcaranti naÑ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈti tasmÈ sÈcariyakoti vuccati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
santevÈsiko sÈcariyako dukkhaÑ na phÈsu viharati. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu anantevÈsiko anÈcariyako sukhaÑ phÈsu 
viharati. Idha bhikkhave bhikkhuno cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na uppajjanti 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ saÒÒojaniyÈ, tyÈssa na anto vasanti. 
NÈssa anto vasanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ anantevÈsikoti vuccati. 
Te naÑ na samudÈcaranti. Na samudÈcaranti naÑ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti 
tasmÈ anÈcariyakoti vuccati -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ na uppajjanti 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ saÒÒojaniyÈ, tyÈssa na anto vasanti. 
______________________________________________________________ 
 1. PhÈsuÑ (SÊ, I) 
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NÈssa anto vasanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ anantevÈsikoti vuccati. 
Te naÑ na samudÈcaranti. Na samudÈcaranti naÑ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti 
tasmÈ anÈcariyakoti vuccati -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhuno manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na 
uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ sarasa~kappÈ saÒÒojaniyÈ, tyÈssa na anto 
vasanti. NÈssa anto vasanti pÈpakÈ akusalÈ dhammÈti tasmÈ anantevÈsikoti 
vuccati. Te naÑ na samudÈcaranti. Na samudÈcaranti naÑ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈti tasmÈ anÈcariyakoti vuccati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
anantevÈsiko anÈcariyako sukhaÑ phÈsu viharati. AnantevÈsikamidaÑ 
bhikkhave brahmacariyaÑ vussati anÈcariyakaÑ, santevÈsiko bhikkhave 
bhikkhu sÈcariyako dukkhaÑ na phÈsu viharati, anantevÈsiko bhikkhave 
bhikkhu anÈcariyako sukhaÑ phÈsu viharatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Kimatthiyabrahmacariyasutta 

 152. Sace vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ puccheyyuÑ 
“kimatthiyaÑ Èvuso samaÓe Gotame brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. EvaÑ 
puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
byÈkareyyÈtha “dukkhassa kho Èvuso pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊ”ti. Sace pana vo bhikkhave aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ 
puccheyyuÑ “katamaÑ panÈvuso dukkhaÑ, yassa pariÒÒÈya samaÓe 
Gotame brahmacariyaÑ vussatÊ”ti. EvaÑ puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ 
aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ byÈkareyyÈtha– 

 Cakkhu kho Èvuso dukkhaÑ, tassa pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussati. R|pÈ dukkhÈ, tesaÑ pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussati. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ, tassa pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussati. Cakkhusamphasso dukkho, tassa pariÒÒÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussati. YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, 
tassa pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussati -pa-. JivhÈ dukkhÈ. Mano 
dukkho, tassa pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussati. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, tassa pariÒÒÈya Bhagavati 
brahmacariyaÑ vussati. IdaÑ kho 
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Èvuso dukkhaÑ yassa pariÒÒÈya Bhagavati brahmacariyaÑ vussatÊti. EvaÑ 
puÔÔhÈ tumhe bhikkhave tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
byÈkareyyÈthÈti.  . SattamaÑ. 
 

8. AtthinukhopariyÈyasutta 

 153. Atthi nu kho bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma 
bhikkhu aÒÒatreva saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ aÒÒaÑ byÈkareyya “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti1. 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–atthi bhikkhave 
pariyÈyo yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma bhikkhu aÒÒatreva saddhÈya aÒÒatra 
ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra 
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ aÒÒaÑ byÈkareyya “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ 
brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈmÊ”ti1. 

 Katamo ca bhikkhave pariyÈyo. YaÑ pariyÈyaÑ Ègamma bhikkhu 
aÒÒatreva saddhÈya -pa- aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ aÒÒaÑ byÈkaroti 
“khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti1. Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ santaÑ vÈ 
ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ atthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti pajÈnÈti, 
asantaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ natthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti 
pajÈnÈti, yaÑ taÑ bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ santaÑ vÈ 
ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ atthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti pajÈnÈti, 
asantaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ natthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti 
pajÈnÈti. Api nume bhikkhave dhammÈ saddhÈya vÈ veditabbÈ, ruciyÈ vÈ 
veditabbÈ, anussavena vÈ veditabbÈ, ÈkÈraparivitakkena vÈ veditabbÈ, 
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ vÈ veditabbÈti. No 
______________________________________________________________ 
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hetaÑ bhante. Nanume bhikkhave dhammÈ paÒÒÈya disvÈ veditabbÈti. 
EvaÑ bhante. AyaÑ kho bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma 
bhikkhu aÒÒatreva saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti1 -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ santaÑ vÈ 
ajjhattaÑ -pa-. RÈgadosamohoti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ 
rÈgadosamohaÑ natthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti pajÈnÈti, yaÑ taÑ 
bhikkhave jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ santaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgasamohaÑ atthi me 
ajjhattaÑ rÈgadosamohoti pajÈnÈti, asantaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ 
natthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti pajÈnÈti. Api nume bhikkhave dhammÈ 
saddhÈya vÈ veditabbÈ, ruciyÈ vÈ veditabbÈ, anussavena vÈ veditabbÈ, 
ÈkÈraparivitakkena vÈ veditabbÈ, diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ vÈ veditabbÈti. No 
hetaÑ bhante. Nanume bhikkhave dhammÈ paÒÒÈya disvÈ veditabbÈti. 
EvaÑ bhante. Ayampi kho bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma 
bhikkhu aÒÒatreva saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhijjhÈnakkhantiyÈ aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ jÈti, 
vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti1 -pa-. 

 Puna caparaÑ bhikkhave bhikkhu manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya santaÑ 
vÈ ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ atthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti pajÈnÈti, 
asantaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ natthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti 
pajÈnÈti, yaÑ taÑ bhikkhave bhikkhu manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya santaÑ vÈ 
ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ atthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti pajÈnÈti, 
asantaÑ vÈ ajjhattaÑ rÈgadosamohaÑ natthi me ajjhattaÑ rÈgadosamohoti 
pajÈnÈti. Api nume bhikkhave dhammÈ saddhÈya vÈ veditabbÈ, ruciyÈ vÈ 
veditabbÈ, anussavena vÈ veditabbÈ, ÈkÈraparivitakkena vÈ veditabbÈ, 
diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ vÈ veditabbÈti. No hetaÑ bhante. Nanume 
bhikkhave dhammÈ paÒÒÈya disvÈ veditabbÈti. EvaÑ bhante. Ayampi kho 
bhikkhave pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma 
______________________________________________________________ 
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bhikkhu aÒÒatreva saddhÈya aÒÒatra ruciyÈ aÒÒatra anussavÈ aÒÒatra 
ÈkÈraparivitakkÈ aÒÒatra diÔÔhinijjhÈnakkhantiyÈ aÒÒaÑ byÈkaroti “khÊÓÈ 
jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈmÊ”ti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Indriyasampannasutta 

 154. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhave BhagavantaÑ etadavoca 
“indriyasampanno indriyasampanno”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho 
bhante indriyasampanno hotÊti. 

 Cakkhundriye ce bhikkhu udayabbayÈnupassÊ viharanto cakkhundriye 
nibbindati -pa-. Jivhindriye ce bhikkhu udayabbayÈnupassÊ viharanto 
jivhindriye nibbindati -pa-. Manindriye ce bhikkhu udayabbayÈnupassÊ 
viharanto manindriye nibbindati, nibbindaÑ virajjati -pa- vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho bhikkhu 
indriyasampanno hotÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. Dhammakathikapucchasutta 

 155. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca 
“dhammakathiko dhammakathiko”ti bhante vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante 
dhammakathiko hotÊti. 

 Cakkhussa ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ deseti, 
dhammakathiko bhikkh|ti alaÑvacanÈya. Cakkhussa ce bhikkhu nibbidÈya 
virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno hoti, dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|ti 
alaÑvacanÈya. Cakkhussa ce bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ 
anupÈdÈvimutto hoti, diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|ti alaÑvacanÈya 
-pa-. JivhÈya ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ deseti, 
dhammakathiko bhikkh|ti alaÑvacanÈya -pa-. Manassa ce bhikkhu 
nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya dhammaÑ deseti, dhammakathiko bhikkh|ti 
alaÑvacanÈya. ManasÈ ce bhikkhu nibbidÈya virÈgÈya nirodhÈya paÔipanno 
hoti, dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkh|ti alaÑvacanÈya. 
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Manassa ce bhikkhu nibbidÈ virÈgÈ nirodhÈ anupÈdÈvimutto hoti, 
diÔÔhadhammanibbÈnappatto bhikkh|ti alaÑvacanÈyÈti.  . DasamaÑ. 

NavapurÈÓavaggo paÒcamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KammaÑ cattÈri SappÈyÈ, AnantevÈsi KimatthiyÈ. 
   Atthi nu kho pariyÈyo, Indriyakathikena cÈti. 

SaÄÈyatanavagge tatiyapaÓÓÈsako samatto. 
 

Tassa vagguddÈnaÑ 

   Yogakkhemi ca Loko ca, Gahapati Devadahena ca. 
   NavapurÈÓena paÓÓÈso, tatiyo tena vuccatÊti. 

_____ 
 

(16) 1. Nandikkhayavagga 
 

1. Ajjhattanandikkhayasutta 

 156. AniccaÑyeva bhikkhave bhikkhu cakkhuÑ aniccanti passati, 
sÈssa1 hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, nandikkhayÈ 
rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ suvimuttanti 
vuccati -pa-. AniccaÑyeva bhikkhave bhikkhu jivhaÑ aniccanti passati, 
sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, nandikkhayÈ rÈgakkhayo, 
rÈgakkhayÈ -pa- cittaÑ suvimuttanti vuccati. AniccaÑyeva bhikkhave 
bhikkhu manaÑ aniccanti passati, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ 
nibbindati, nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, 
nandirÈgakkhayÈ cittaÑ suvimuttanti vuccatÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. BÈhiranandikkhayasutta 

 157. Anicceyeva bhikkhave bhikkhu r|pe aniccÈti passati, sÈssa hoti 
sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, nandikkhayÈ rÈgakkhayo, 
rÈgakkhayÈ 
______________________________________________________________ 
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nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ suvimuttanti vuccati. Anicceyeva 
bhikkhave bhikkhu sadde. Gandhe. Rase. PhoÔÔhabbe. Dhamme aniccÈti 
passati, sÈssa hoti sammÈdiÔÔhi, sammÈ passaÑ nibbindati, nandikkhayÈ 
rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈnandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ suvimuttanti 
vuccatÊti.  . DutiyaÑ. 

 
3. Ajjhatta-aniccanandikkhayasutta 

 158. CakkhuÑ bhikkhave yoniso manasi karotha, cakkhÈniccataÒca 
yathÈbh|taÑ samanupassatha, cakkhuÑ bhikkhave bhikkhu yoniso 
manasikaronto cakkhÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassanto 
cakkhusmimpi nibbindati, nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ 
nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ suvimuttanti vuccati. SotaÑ 
bhikkhave yoniso manasi karotha. GhÈnaÑ. JivhaÑ bhikkhave yoniso 
manasi karotha, jivhÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassatha, jivhaÑ 
bhikkhave bhikkhu yonÊso manasikaronto jivhÈniccataÒca yathÈbh|taÑ 
samanupassanto jivhÈyapi nibbindati nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ 
nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ suvimuttanti vuccati. KÈyaÑ. ManaÑ 
bhikkhave yoniso manasi karotha, manÈniccataÒca yathÈbh|taÑ 
samanupassatha, manaÑ bhikkhave bhikkhu yoniso manasikaronto 
manÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassanto manasmimpi nibbindati, 
nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ 
suvimuttanti vuccatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. BÈhira-aniccanandikkhayasutta 

159. R|pe bhikkhave yoniso manasi karotha, r|pÈniccataÒca yathÈbh|taÑ 
samanupassatha, r|pe bhikkhave bhikkhu yoniso manasikaronto 
r|pÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassanto r|pesupi nibbindati, 
nandikkhayÈ rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nindikkhayo, nindirÈgakkhayÈ cittaÑ 
suvimuttanti vuccati. Sadde. Gandhe. Rase. PhoÔÔhabbe. Dhamme bhikkhave 
yoniso manasi karotha, dhammÈniccataÒca yathÈbh|taÑ samanupassatha, 
dhamme bhikkhave bhikkhu yoniso manasikaronto dhammÈniccataÒca 
yathÈbh|taÑ samanupassanto dhammesupi nibbindati, nandikkhayÈ 
rÈgakkhayo, rÈgakkhayÈ nandikkhayo, nandirÈgakkhayÈ cittaÑ suvimuttanti 
vuccatÊti.  . CatutthaÑ. 
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5. JÊvakambavanasamÈdhisutta 

 160. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati JÊvakambavane. Tatra 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi “bhikkhavo”ti -pa-. SamÈdhiÑ bhikkhave 
bhÈvetha, samÈhitassa bhikkhave bhikkhuno yathÈbh|taÑ okkhÈyati. KiÒca 
yathÈbh|taÑ okkhÈyati. CakkhuÑ aniccanti yathÈbh|taÑ okkhÈyati, r|pÈ 
aniccÈti yathÈbh|taÑ okkhÈyati, cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccanti yathÈbh|taÑ 
okkhÈyati, cakkhusamphasso aniccoti yathÈbh|taÑ okkhÈyati. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti yathÈbh|taÑ okkhÈyati -pa-. JivhÈ 
aniccÈti yathÈbh|taÑ okkhÈyati -pa-. Mano aniccoti yathÈbh|taÑ okkhÈyati, 
dhammÈ aniccÈti yathÈbh|taÑ okkhÈyati -pa-. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti yathÈbh|taÑ okkhÈyati. SamÈdhiÑ 
bhikkhave bhÈvetha, samÈhitassa bhikkhave bhikkhuno yathÈbh|taÑ 
okkhÈyatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. JÊvakambavanapaÔisallÈnasutta 

 161. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati JÊvakambavane. Tatra 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi -pa-. PaÔisallÈne bhikkhave yogamÈpajjatha, 
paÔisallÊnassa bhikkhave bhikkhuno yathÈbh|taÑ okkhÈyati. KiÒca 
yathÈbh|taÑ okkhÈyati. CakkhuÑ aniccanti yathÈbh|taÑ okkhÈyati, r|pÈ 
aniccÈti yathÈbh|taÑ okkhÈyati, cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccanti yathÈbh|taÑ 
okkhÈyati, cakkhusamphasso aniccoti yathÈbh|taÑ okkhÈyati. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti yathÈbh|taÑ okkhÈyati -pa-. Mano 
aniccoti yathÈbh|taÑ okkhÈyati. DhammÈ. ManoviÒÒÈÓaÑ. 
Manosamphasso. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccanti yathÈbh|taÑ 
okkhÈyati. PaÔisallÈne bhikkhave yogamÈpajjatha, paÔisallÊnassa bhikkhave 
bhikkhuno yathÈbh|taÑ okkhÈyatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. KoÔÔhika-aniccasutta 

 162. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ KoÔÔhiko BhagavantaÑ  
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etadavoca “sÈdhu me bhante BhagavÈ saÑkhittena dhammaÑ desetu, 
yamahaÑ Bhagavato dhammaÑ sutvÈ eko v|pakaÔÔho appamatto ÈtÈpÊ 
pahitatto vihareyyan”ti. 

 YaÑ kho KoÔÔhika aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. KiÒca KoÔÔhika 
aniccaÑ. Cakkhu kho KoÔÔhika aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. R|pÈ 
aniccÈ, tatra te chando pahÈtabbo. CakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, tatra te 
chando pahÈtabbo. Cakkhusamphasso anicco, tatra te chando pahÈtabbo. 
YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ, tatra te chando 
pahÈtabbo -pa-. JivhÈ aniccÈ, tatra te chando pahÈtabbo. RasÈ aniccÈ, tatra 
te chando pahÈtabbo. JivhÈviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. 
JivhÈsamphasso anicco, tatra te chando pahÈtabbo. YampidaÑ 
jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. Mano 
anicco, tatra te chando pahÈtabbo. DhammÈ aniccÈ, tatra te chando 
pahÈtabbo. ManoviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. 
Manosamphasso anicco, tatra te chando pahÈtabbo. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. YaÑ kho 
KoÔÔhika aniccaÑ, tatra te chando pahÈtabboti.  . SattamaÑ. 
 

8. KoÔÔhikadukkhasutta 

 163. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko -pa- BhagavantaÑ etadavoca 
“sÈdhu me bhante -pa- vihareyyan”ti. YaÑ kho KoÔÔhika dukkhaÑ, tatra te 
chando pahÈtabbo. KiÒca KoÔÔhika dukkhaÑ. Cakkhu kho KoÔÔhika 
dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. R|pÈ dukkhÈ, tatra te chando 
pahÈtabbo. CakkhuviÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabbo. 
Cakkhusamphasso dukkho, tatra te chando pahÈtabbo. YampidaÑ 
cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. 
JivhÈ dukkhÈ, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. Mano dukkho, tatra te chando 
pahÈtabbo. 
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DhammÈ dukkhÈ, tatra te chando pahÈtabbo. ManoviÒÒÈÓaÑ dukkhaÑ, tatra 
te chando pahÈtabbo. Manosamphasso dukkho, tatra te chando pahatÈtabbo. 
YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhaÑ, tatra te chando 
pahÈtabbo. YaÑ kho KoÔÔhika dukkhaÑ, tatra te chando pahÈtabboti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. KoÔÔhika-anattasutta 

 164. EkamantaÑ -pa- vihareyyanti. Yo kho KoÔÔhika anattÈ, tatra te 
chando pahÈtabbo. Ko ca KoÔÔhika anattÈ. Cakkhu kho KoÔÔhika anattÈ, tatra 
te chando pahÈtabbo. R|pÈ anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. 
CakkhuviÒÒÈÓaÑ anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. Cakkhusamphasso 
anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. YampidaÑ CakkhusamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo -pa-. JivhÈ anattÈ, tatra te chando 
pahÈtabbo -pa-. Mano anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. DhammÈ anattÈ, 
tatra te chando pahÈtabbo. ManoviÒÒÈÓaÑ. Manosamphasso. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anattÈ, tatra te chando pahÈtabbo. Yo kho 
KoÔÔhika anattÈ, tatra te chando pahÈtabboti.  . NavamaÑ. 
 

10. MicchÈdiÔÔhipahÈnasutta 

 165. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami -pa- 
ekamantaÑ nisinno so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kathaÑ nu kho 
bhante jÈnato kathaÑ passato micchÈdiÔÔhi pahÊyatÊ”ti. 

 CakkhuÑ kho bhikkhu aniccato jÈnato passato micchÈdiÔÔhi pahÊyati. 
R|pe aniccato jÈnato passato micchÈdiÔÔhi pahÊyati. CakkhuviÒÒÈÓaÑ 
aniccato jÈnato passato micchÈdiÔÔhi pahÊyati. CakkhusamphassaÑ aniccato 
jÈnato passato micchÈdiÔÔhi pahÊyati -pa-. YampidaÑ 
manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccato jÈnato passato micchÈdiÔÔhi pahÊyati. 
EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ passato micchÈdiÔÔhi pahÊyatÊti.  . DasamaÑ. 
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11. SakkÈyadiÔÔhipahÈnasutta 

 166. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- etadavoca “kathaÑ nu kho bhante 
jÈnato kathaÑ passato sakkÈyadiÔÔhi pahÊyatÊ”ti. CakkhuÑ kho bhikkhu 
dukkhato jÈnato passato sakkÈyadiÔÔhi pahÊyati. R|pe dukkhato jÈnato 
passato sakkÈyadiÔÔhi pahÊyati. CakkhuviÒÒÈÓaÑ dukkhato jÈnato passato 
sakkÈyadiÔÔhi pahÊyati. CakkhusamphassaÑ dukkhato jÈnato passato 
sakkÈyadiÔÔhi pahÊyati -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi dukkhato 
jÈnato passato sakkÈyadiÔÔhi pahÊyati. EvaÑ kho bhikkhu jÈnato evaÑ 
passato sakkÈyadiÔÔhi pahÊyatÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. AttÈnudiÔÔhipahÈnasutta 

 167. Atha kho aÒÒataro bhikkhu -pa- etadavoca “kathaÑ nu kho bhante 
jÈnato kathaÑ passato attÈnudiÔÔhi pahÊyatÊ”ti. CakkhuÑ kho bhikkhu 
anattato jÈnato passato attÈnudiÔÔhi pahÊyati. R|pe anattato jÈnato passato 
attÈnudiÔÔhi pahÊyati. CakkhuviÒÒÈÓaÑ anattato jÈnato passato attÈnudiÔÔhi 
pahÊyati. CakkhusamphassaÑ anattato jÈnato passato attÈnudiÔÔhi pahÊyati. 
YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi anattato jÈnato passato 
attÈnudiÔÔhi pahÊyati -pa-. JivhaÑ anattato jÈnato passato attÈnudiÔÔhi 
pahÊyati -pa-. ManaÑ anattato jÈnato passato attÈnudiÔÔhi pahÊyati. Dhamme. 
ManoviÒÒÈÓaÑ. ManosamphassaÑ. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ 
uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi 
anattato jÈnato passato attÈnudiÔÔhi pahÊyatÊti.  . DvÈdasamaÑ. 

Nandikkhayavaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Nandikkhayena cattÈro, JÊvakambavane duve. 
   KoÔÔhikena tayo vuttÈ, MicchÈ SakkÈya attanoti. 
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(17) 2. SaÔÔhipeyyÈlavagga 
 

1. Ajjhatta-aniccachandasutta 

 168. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. KiÒca 
bhikkhave aniccaÑ. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo 
-pa-. JivhÈ aniccÈ, tatra vo chando pahÈtabbo -pa-. Mano anicco, tatra vo 
chando pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chando pahÈtabboti. 
 

2. Ajjhatta-aniccarÈgasutta 

 169. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo rÈgo pahÈtabbo. KiÒca 
bhikkhave aniccaÑ. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ, tatra vo rÈgo pahÈtabbo 
-pa-. JivhÈ aniccÈ, tatra vo rÈgo pahÈtabbo -pa-. Mano anicco, tatra vo rÈgo 
pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo rÈgo pahÈtabboti. 
 

3. Ajjhatta-aniccachandarÈgasutta 

 170. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chandarÈgo pahÈtabbo. KiÒca 
bhikkhave aniccaÑ. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chandarÈgo 
pahÈtabbo -pa-. JivhÈ aniccÈ, tatra vo chandarÈgo pahÈtabbo-pa-. Mano 
anicco, tatra vo chandarÈgo pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo 
chandarÈgo pahÈtabboti. 
 

4-6. DukkhachandÈdisutta 

 171-173. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo 
pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. KiÒca bhikkhave dukkhaÑ. Cakkhu 
bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. 
ChandarÈgo pahÈtabbo -pa-. JivhÈ dukkhÈ -pa-. Mano dukkho, tatra vo 
chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave 
dukkhaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo 
pahÈtabboti. 
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7-9. AnattachandÈdisutta 

 174-176. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo 
pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. Ko ca bhikkhave anattÈ. Cakkhu 
bhikkhave anattÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo 
pahÈtabbo -pa-. JivhÈ anattÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. 
ChandarÈgo pahÈtabbo -pa-. Mano anattÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo 
pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo chando 
pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabboti. 
 

10-12. BÈhirÈniccachandÈdisutta 

 177-179. YaÑ bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo 
pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. KiÒca bhikkhave aniccaÑ. R|pÈ 
bhikkhave aniccÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo 
pahÈtabbo. SaddÈ aniccÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. 
ChandarÈgo pahÈtabbo. GandhÈ aniccÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo 
pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. RasÈ aniccÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. 
RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. PhoÔÔhabbÈ aniccÈ, tatra vo chando 
pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. DhammÈ aniccÈ, tatra 
vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. YaÑ 
bhikkhave aniccaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. 
ChandarÈgo pahÈtabboti. 
 

13-15. BÈhiradukkhachandÈdisutta 

 180-182. YaÑ bhikkhave dukkhaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo 
pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. KiÒca bhikkhave dukkhaÑ. R|pÈ 
bhikkhave dukkhÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo 
pahÈtabbo. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ dukkhÈ, tatra vo 
chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. YaÑ bhikkhave 
dukkhaÑ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo 
pahÈtabboti. 
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16-18. BÈhirÈnattachandÈdisutta 

 183-185. Yo bhikkhave anattÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo 
pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. Ko ca bhikkhave anattÈ. R|pÈ bhikkhave 
anattÈ, tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. 
SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ anattÈ, tatra vo chando 
pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabbo. Yo bhikkhave anattÈ, 
tatra vo chando pahÈtabbo. RÈgo pahÈtabbo. ChandarÈgo pahÈtabboti. 
 

19. AjjhattÈtÊtÈniccasutta 

 186. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ atÊtaÑ -pa-. JivhÈ aniccÈ atÊtÈ -pa-. 
Mano anicco atÊto. EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako 
cakkhusmimpi nibbindati -pa- jivhÈyapi nibbindati -pa- manasmimpi 
nibbindati, nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ 
“vimuttam”iti ÒÈÓaÑ hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ 
karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti. 
 

20. AjjhattÈnÈgatÈniccasutta 

 187. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ anÈgataÑ -pa-. JivhÈ aniccÈ anÈgatÈ 
-pa-. Mano anicco anÈgato. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti. 
 

21. AjjhattapaccuppannÈniccasutta 

 188. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ paccuppannaÑ -pa-. JivhÈ aniccÈ 
paccuppannÈ -pa-. Mano anicco paccuppanno. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

22-24. AjjhattÈtÊtÈdidukkhasutta 

 189-191. Cakkhu bhikkhave dukkhaÑ atÊtaÑ. AnÈgataÑ. 
PaccuppannaÑ -pa-. JivhÈ dukkhÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ -pa-. Mano 
dukkho atÊto. AnÈgato. Paccuppanno. EvaÑ passaÑ bhikkhave -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
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25-27. AjjhattÈtÊtÈdi-anattasutta 

 192-194. Cakkhu bhikkhave anattÈ atÊtaÑ. AnÈgataÑ. PaccuppannaÑ 
-pa-. JivhÈ anattÈ -pa-. Mano anattÈ atÊto. AnÈgato. Paccuppanno. EvaÑ 
passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

28-30. BÈhirÈtÊtÈdi-aniccasutta 

 195-197. R|pÈ bhikkhave aniccÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ. SaddÈ. 
GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ aniccÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

31-33. BÈhirÈtÊtÈdidukkhasutta 

 198-200. R|pÈ bhikkhave dukkhÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ. SaddÈ. 
GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ dukkhÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 

 
34-36. BÈhirÈtÊtÈdi-anattasutta 

 201-203. R|pÈ bhikkhave anattÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ. SaddÈ. 
GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ anattÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 

 
37. AjjhattÈtÊtayadaniccasutta 

 204. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ atÊtaÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, 
yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. 
JivhÈ aniccÈ atÊtÈ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, 
yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. Mano anicco atÊto, 
yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti 
pajÈnÈtÊti. 
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38. AjjhattÈnÈgatayadaniccasutta 

 205. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ anÈgataÑ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, 
yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na 
meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. 
JivhÈ aniccÈ anÈgatÈ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, 
yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. Mano anicco anÈgato, 
yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. EvaÑ passaÑ bhikkhave -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

39. Ajjhattapaccuppannayadaniccasutta 

 206. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ paccuppannaÑ, yadaniccaÑ taÑ 
dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ -pa- JivhÈ aniccÈ paccuppannÈ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ 
dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-Mano 
anicco paccuppanno, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, 
yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ 
yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ 
itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

40-42. AjjhattÈtÊtÈdiyaÑdukkhasutta 

 207-209. Cakkhu bhikkhave dukkhaÑ atÊtaÑ. AnÈgataÑ. 
PaccuppannaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ -pa-. JivhÈ dukkhÈ -pa-. Mano dukkho atÊto. AnÈgato. 
Paccuppanno, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

43-45. AjjhattÈtÊtÈdiyadanattasutta 

 210-212. Cakkhu bhikkhave anattÈ atÊtaÑ. AnÈgataÑ. PaccuppannaÑ, 
yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti 
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evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ -pa-. JivhÈ anattÈ -pa-. 
Mano anattÈ atÊto. AnÈgato. Paccuppanno, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

46-48. BÈhirÈtÊtÈdiyadaniccasutta 

 213-215. R|pÈ bhikkhave aniccÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ, 
yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ 
mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ 
aniccÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ, yadaniccaÑ taÑ dukkhaÑ, yaÑ 
dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ 
-pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

49-51. BÈhirÈtÊtÈdiyaÑdukkhasutta 

 216-218. R|pÈ bhikkhave dukkhÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ, yaÑ 
dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SaddÈ. GandhÈ. 
RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ dukkhÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ, yaÑ 
dukkhaÑ tadanattÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso 
attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ 
-pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

52-54. BÈhirÈtÊtÈdiyadanattasutta 

 219-221. R|pÈ bhikkhave anattÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ, yadanattÈ 
taÑ “netaÑ mama, nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ 
sammappaÒÒÈya daÔÔhabbaÑ. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. DhammÈ 
anattÈ atÊtÈ. AnÈgatÈ. PaccuppannÈ, yadanattÈ taÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti evametaÑ yathÈbh|taÑ sammappaÒÒÈya 
daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
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55. AjjhattÈyatana-aniccasutta 

 222. Cakkhu bhikkhave aniccaÑ -pa-. JivhÈ aniccÈ -pa-. Mano anicco. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

56. AjjhattÈyatanadukkhasutta 

 223. Cakkhu bhikkhave dukkhaÑ -pa-. JivhÈ dukkhÈ -pa-. Mano 
dukkho. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

57. AjjhattÈyatana-anattasutta 

 224. Cakkhu bhikkhave anattÈ -pa-. JivhÈ anattÈ -pa-. Mano anattÈ. 
EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

58. BÈhirÈyatana-aniccasutta 

 225. R|pÈ bhikkhave aniccÈ. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. 
DhammÈ aniccÈ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

59. BÈhirÈyatanadukkhasutta 

 226. R|pÈ bhikkhave dukkhÈ. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. 
DhammÈ dukkhÈ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 
 

60. BÈhirÈyatana-anattasutta 

 227. R|pÈ bhikkhave anattÈ. SaddÈ. GandhÈ. RasÈ. PhoÔÔhabbÈ. 
DhammÈ anattÈ. EvaÑ passaÑ -pa- nÈparaÑ itthattÈyÈti pajÈnÈtÊti. 

SaÔÔhipeyyÈlo samatto. 
 

TassuddÈnaÑ 

   ChandenaÔÔhÈrasa honti, AtÊtena ca dve nava. 
   YadaniccÈÔÔhÈrasa vuttÈ, tayo AjjhattabÈhirÈ. 
   PeyyÈlo saÔÔhiko vutto, BuddhenÈdiccabandhunÈti. 

SuttantÈni saÔÔhi. 
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(18) 3. Samuddavagga 
 

1. PaÔhamasamuddasutta 

 228. “Samuddo samuddo”ti bhikkhave assutavÈ puthujjano bhÈsati, neso 
bhikkhave ariyassa vinaye samuddo, mahÈ eso bhikkhave udakarÈsi 
mahÈ-udakaÓÓavo. Cakkhu bhikkhave purisassa samuddo, tassa r|pamayo 
vego. Yo taÑ r|pamayaÑ vegaÑ sahati, ayaÑ vuccati bhikkhave atari 
cakkhusamuddaÑ sa-|miÑ sÈvaÔÔaÑ sagÈhaÑ sarakkhasaÑ, tiÓÓo pÈra~gato 
thale tiÔÔhati brÈhmaÓo -pa-. JivhÈ bhikkhave purisassa samuddo, tassa 
rasamayo vego. Yo taÑ rasamayaÑ vegaÑ sahati, ayaÑ vuccati bhikkhave 
atari jivhÈsamuddaÑ sa-|miÑ sÈvaÔÔaÑ sagÈhaÑ sarakkhasaÑ, tiÓÓo 
pÈra~gato thale tiÔÔhati brÈhmaÓo -pa-. Mano bhikkhave purisassa samuddo, 
tassa dhammamayo vego. Yo taÑ dhammamayaÑ vegaÑ sahati, ayaÑ 
vuccati bhikkhave atari manosamuddaÑ sa-|miÑ sÈvaÔÔaÑ sagÈhaÑ 
sarakkhasaÑ, tiÓÓo pÈra~gato thale tiÔÔhati brÈhmaÓoti. Idamavoca -pa- 
SatthÈ– 

   “Yo imaÑ samuddaÑ sagÈhaÑ sarakkhasaÑ. 
   Sa-|miÑ sÈvaÔÔaÑ sabhayaÑ duttaraÑ accatari. 
   Sa vedag| vusitabrahmacariyo. 
   Lokantag| pÈragatoti vuccati”ti. 

PaÔhamaÑ. 
 

2. Dutiyasamuddasutta 

 229. “Samuddo samuddo”ti bhikkhave assutavÈ puthujjano bhÈsati, neso 
bhikkhave ariyassa vinaye samuddo, mahÈ eso bhikkhave udakarÈsi 
mahÈ-udakaÓÓavo. Santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ 
manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave ariyassa 
vinaye samuddo. EtthÈyaÑ sadevako loko samÈrako sabrahmako 
sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ sadevamanussÈ yebhuyyena samunnÈ 
tantÈkulakajÈtÈ kulagaÓÔhikajÈtÈ1 muÒjapabbajabh|tÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ saÑsÈraÑ nÈtivattati -pa-. 
______________________________________________________________ 
 1. GuÄÈguÓÔhikajÈtÈ (SÊ), kulaguÓÉikajÈtÈ (SyÈ, KaÑ), guÓaguÓikajÈtÈ (i), 

kulÈguÓÉikajÈtÈ (Ka) 
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 Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi bhikkhave 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave ariyassa vinaye samuddo. EtthÈyaÑ 
sadevako loko samÈrako sabrahmako sassamaÓabrÈhmaÓÊ pajÈ 
sadevamanussÈ yebhuyyena samunnÈ tantÈkulakajÈtÈ kulagaÓÔhikajÈtÈ 
muÒjapabbajabh|tÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ saÑsÈraÑ nÈtivattatÊti. 

  Yassa rÈgo ca doso ca, avijjÈ ca virÈjitÈ. 
  So imaÑ samuddaÑ sagÈhaÑ sarakkhasaÑ, 
  Sa-|mibhayaÑ duttaraÑ accatari. 

  Sa~gÈtigo maccujaho nirupadhi, pahÈsi dukkhaÑ apunabbhavÈya. 
  Attha~gato so na puneti1, amohayÊ maccurÈjanti br|mÊti. 

DutiyaÑ. 
 

3. BÈÄisikopamasutta 

 230. SeyyathÈpi bhikkhave bÈÄisiko ÈmisagatabaÄisaÑ gambhÊre 
udakarahade pakkhipeyya, tamenaÑ aÒÒataro Èmisacakkhu maccho gileyya. 
EvaÑ hi so bhikkhave maccho gilitabaÄiso bÈÄisikassa anayaÑ Èpanno 
byasanaÑ Èpanno yathÈkÈmakaraÓÊyo bÈÄisikassa. 

 Evameva kho bhikkhave chayime baÄisÈ lokasmiÑ anayÈya sattÈnaÑ 
vadhÈya2 pÈÓinaÑ. Katame cha, santi bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati 
abhivadati ajjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu gilitabaÄiso 
mÈrassa, anayaÑ Èpanno byasanaÑ Èpanno yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato 
-pa-. Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. 

 Santi bhikkhave manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu abhinandati abhivadati ajjhosÈya 
tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu gilitabaÄiso mÈrassa, anayaÑ 
Èpanno byasanaÑ Èpanno yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimato. 
______________________________________________________________ 
 1. Na pamÈÓameti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ByÈbÈdhÈya (SÊ, I) 
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  Santi ca bhikkhave cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya 
tiÔÔhati. AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu na gilitabaÄiso mÈrassa, abhedi 
baÄisaÑ, paribhedi baÄisaÑ, na anayaÑ Èpanno na byasanaÑ Èpanno na 
yathÈkÈmaraÓÊyo pÈpimato -pa-. 

 Santi bhikkhave jivhÈviÒÒeyyÈ rasÈ -pa-. Santi bhikkhave 
manoviÒÒeyyÈ dhammÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ, taÒce bhikkhu nÈbhinandati nÈbhivadati nÈjjhosÈya tiÔÔhati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave bhikkhu na gilitabaÄiso mÈrassa, abhedi baÄisaÑ, 
paribhedi baÄisaÑ, na anayaÑ Èpanno na byasanaÑ Èpanno na 
yathÈkÈmakaraÓÊyo pÈpimatoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. KhÊrarukkhopamasutta 

 231. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu yo rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho, so 
atthi. Yo rÈgo, so appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho, so appahÊno. 
Tassa parittÈ cepi cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ cakkhussa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, 
pariyÈdiyantevassa cittaÑ, ko pana vÈdo adhimattÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo 
bhikkhave rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho, so atthi. Yo rÈgo, so 
appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho, so appahÊno -pa-. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
jivhÈviÒÒeyyesu rasesu yo rÈgo so atthi -pa-. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
manoviÒÒeyyesu dhammesu yo rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho, so 
atthi. Yo rÈgo, so appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho, so appahÊno. 
Tassa parittÈ cepi manoviÒÒeyyÈ dhammÈ manassa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, 
pariyÈdiyantevassa cittaÑ, ko pana vÈdo adhimattÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo 
bhikkhave rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho, 

 



370 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

so atthi. Yo rÈgo, so appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho, so 
appahÊno. 

 SeyyathÈpi bhikkhave khÊrarukkho assattho vÈ nigrodho vÈ pilakkho vÈ 
udumbaro vÈ daharo taruÓo komÈrako, tamenaÑ puriso tiÓhÈya kuÔhÈriyÈ 
yato yato Èbhindeyya1 Ègaccheyya khÊranti. EvaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, 
yaÑ hi bhante khÊraÑ, taÑ atthÊti. 

 Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu yo rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho, so 
atthi. Yo rÈgo, so appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho, so appahÊno. 
Tassa parittÈ cepi cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ cakkhussa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, 
pariyÈdiyantevassa cittaÑ, ko pana vÈdo adhimattÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo 
bhikkhave rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho so atthi. Yo rÈgo, so 
appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho, so appahÊno -pa-. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
jivhÈviÒÒeyyesu rasesu yo rÈgo, so atthi -pa-.  

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
manoviÒÒeyyesu dhammesu yo rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho, so 
atthi. Yo rÈgo, so appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho so appahÊno. 
Tassa parittÈ cepi manoviÒÒeyyÈ dhammÈ manassa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, 
pariyÈdiyantevassa cittaÑ, ko pana vÈdo adhimattÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo 
bhikkhave rÈgo, so atthi, yo doso, so atthi, yo moho, so atthi. Yo rÈgo, so 
appahÊno, yo doso, so appahÊno, yo moho, so appahÊno. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu yo rÈgo, so natthi, yo doso, so natthi, yo moho, so 
natthi. Yo rÈgo, so pahÊno, yo doso, 
______________________________________________________________ 
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 1. SaÄÈyatanasaÑyutta 371 

so pahÊno, yo moho, so pahÊno. Tassa adhimattÈ cepi cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ 

cakkhussa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, nevassa cittaÑ pariyÈdiyanti, ko pana vÈdo 

parittÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo bhikkhave rÈgo, so natthi, yo doso, so natthi, 

yo moho, so natthi. Yo rÈgo, so pahÊno, yo doso, so pahÊno, yo moho, so 

pahÊno -pa-. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 

jivhÈviÒÒeyyesu rasesu -pa- manoviÒÒeyyesu dhammesu yo rÈgo, so natthi, 

yo doso, so natthi, yo moho, so natthi. Yo rÈgo, so pahÊno, yo doso, so 

pahÊno, yo moho, so pahÊno. Tassa adhimattÈ cepi manoviÒÒeyyÈ dhammÈ 

manassa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, nevassa cittaÑ pariyÈdiyanti, ko pana vÈdo 

parittÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo bhikkhave rÈgo, so natthi, yo doso, so natthi, 

yo moho, so natthi. Yo rÈgo, so pahÊno, yo doso, so pahÊno, yo moho, so 

pahÊno. SeyyathÈpi bhikkhave khÊrarukkho assattho vÈ nigrodho vÈ pilakkho 

vÈ udumbaro vÈ sukkho kolÈpo terovassiko, tamenaÑ puriso tiÓhÈya 

kuÔhÈriyÈ yato yato Èbhindeyya, Ègaccheyya khÊranti. No hetaÑ bhante. 

TaÑ kissa hetu, yaÑ hi bhante khÊraÑ, taÑ natthÊti. 

 Evameva kho bhikkhave yassa kassaci bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 

cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu yo rÈgo, so natthi, yo doso, so natthi, yo moho, so 

natthi. Yo rÈgo, so pahÊno, yo doso, so pahÊno, yo moho, so pahÊno. Tassa 

adhimattÈ cepi cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ cakkhussa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, 

nevassa cittaÑ pariyÈdiyanti, ko pana vÈdo parittÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo 

bhikkhave rÈgo, so natthi, yo doso, so natthi, yo moho, so natthi. Yo rÈgo, 

so pahÊno, yo doso, so pahÊno, yo moho, so pahÊno-pa-. 

 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 

jivhÈviÒÒeyyesu rasesu -pa-. 
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 Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
manoviÒÒeyyesu dhammesu yo rÈgo, so natthi, yo doso, so natthi, yo moho, 
so natthi. Yo rÈgo, so pahÊno, yo doso, so pahÊno, yo moho, so pahÊno. 
Tassa adhimattÈ cepi manoviÒÒeyyÈ dhammÈ manassa ÈpÈthaÑ Ègacchanti, 
nevassa cittaÑ pariyÈdiyanti, ko pana vÈdo parittÈnaÑ. TaÑ kissa hetu, yo 
bhikkhave rÈgo, so natthi, yo doso, so natthi, yo moho, so natthi. Yo rÈgo, 
so pahÊno, yo doso, so pahÊno, yo moho, so pahÊnoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. KoÔÔhikasutta 

 232. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 
BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈno 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 cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, r|pÈ 
cakkhussa saÑyojanaÑ -pa- jivhÈ rasÈnaÑ saÑyojanaÑ, rasÈ jivhÈya 
saÑyojanaÑ -pa- mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, dhammÈ manassa 
saÑyojananti. 

 Na kho Èvuso KoÔÔhika cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, na r|pÈ 
cakkhussa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ -pa-. Na jivhÈ rasÈnaÑ saÑyojanaÑ, na 
rasÈ jivhÈya saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ -pa-. Na mano dhammÈnaÑ 
saÑyojanaÑ, na dhammÈ manassa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ 
paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ. 

 SeyyathÈpi Èvuso kÈÄo ca balÊbaddo1 odÈto ca balÊbaddo ekena dÈmena 
vÈ yottena vÈ saÑyuttÈ assu, yo nu kho  
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evaÑ vadeyya “kÈÄo balÊbaddo odÈtassa balÊbaddassa saÑyojanaÑ, odÈto 
balÊbaddo kÈÄassa balÊbaddassa saÑyojanan”ti. SammÈ nu kho so vadamÈno 
vadeyyÈti. No hetaÑ Èvuso. Na kho Èvuso kÈÄo balÊbaddo odÈtassa 
balÊbaddassa saÑyojanaÑ, na odÈto balÊbaddo kÈÄassa balÊbaddassa 
saÑyojanaÑ, yena ca kho te ekena dÈmena vÈ yottena vÈ saÑyuttÈ, taÑ 
tattha saÑyojanaÑ. 

 Evameva kho Èvuso na cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, na r|pÈ 
cakkhussa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ -pa-. Na jivhÈ rasÈnaÑ saÑyojanaÑ 
-pa-. Na mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, na dhammÈ manassa 
saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ 
tattha saÑyojanaÑ. 

 Cakkhu vÈ Èvuso r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ abhavissa r|pÈ vÈ cakkhussa 
saÑyojanaÑ, nayidaÑ brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha1 sammÈ 
dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca kho Èvuso na cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, na 
r|pÈ cakkhussa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ, tasmÈ brahmacariyavÈso paÒÒÈyati 
sammÈ dukkhakkhayÈya -pa-. 

 JivhÈ Èvuso rasÈnaÑ saÑyojanaÑ abhavissa rasÈ vÈ jivhÈya 
saÑyojanaÑ, nayidaÑ brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha sammÈ 
dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca kho Èvuso na jivhÈ rasÈnaÑ saÑyojanaÑ, na 
rasÈ jivhÈya saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ, tasmÈ brahmacariyavÈso paÒÒÈyati 
sammÈ dukkhakkhayÈya -pa-. 

 Mano vÈ Èvuso dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ abhavissa dhammÈ vÈ 
manassa saÑyojanaÑ, nayidaÑ brahmacariyavÈso paÒÒÈyetha sammÈ 
dukkhakkhayÈya. YasmÈ ca kho Èvuso na mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, 
na dhammÈ manassa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca 
uppajjati chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ, tasmÈ brahmacariyavÈso 
paÒÒÈyati sammÈ dukkhakkhayÈya. 
______________________________________________________________ 
 1. PaÒÒÈyati (Ka) 
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 IminÈpetaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ na cakkhu r|pÈnaÑ 
saÑyojanaÑ, na r|pÈ cakkhussa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ 
paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ -pa-. Na jivhÈ rasÈnaÑ 
saÑyojanaÑ -pa-. Na mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, na dhammÈ manassa 
saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ 
tattha saÑyojanaÑ. 

 SaÑvijjati kho Èvuso Bhagavato cakkhu, passati BhagavÈ cakkhunÈ 
r|paÑ, chandarÈgo Bhagavato natthi, suvimuttacitto BhagavÈ. SaÑvijjati 
kho Èvuso Bhagavato sotaÑ, suÓÈti BhagavÈ sotena saddaÑ, chandarÈgo 
Bhagavato natthi, suvimuttacitto BhagavÈ. SaÑvijjati kho Èvuso Bhagavato 
ghÈnaÑ, ghÈyati BhagavÈ ghÈnena gandhaÑ, chandarÈgo Bhagavato natthi, 
suvimuttacitto BhagavÈ. SaÑvijjati kho Èvuso Bhagavato jivhÈ, sÈyati 
BhagavÈ jivhÈya rasaÑ, chandarÈgo Bhagavato natthi, suvimuttacitto 
BhagavÈ. SaÑvijjati kho Èvuso Bhagavato kÈyo, phusati BhagavÈ kÈyena 
phoÔÔhabbaÑ, chandarÈgo Bhagavato natthi, suvimuttacitto BhagavÈ. 
SaÑvijjati kho Èvuso Bhagavato mano, vijÈnÈti BhagavÈ manasÈ dhammaÑ, 
chandarÈgo Bhagavato natthi, suvimuttacitto BhagavÈ. 

 IminÈ kho etaÑ Èvuso pariyÈyena veditabbaÑ, yathÈ na cakkhu 
r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, na r|pÈ cakkhussa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha 
tadubhayaÑ paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ. Na 
sotaÑ. Na ghÈnaÑ. Na jivhÈ rasÈnaÑ saÑyojanaÑ, na rasÈ jivhÈya 
saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ 
tattha saÑyojanaÑ. Na kÈyo. Na mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, na 
dhammÈ manassa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojananti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. KÈmabh|sutta 

 233. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ ca KÈmabh| 
KosambiyaÑ viharanti GhositÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ KÈmabh| 
sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, 
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sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ KÈmabh| ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho Èvuso Œnanda cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, r|pÈ 
cakkhussa saÑyojanaÑ -pa-. JivhÈ rasÈnaÑ saÑyojanaÑ, rasÈ jivhÈya 
saÑyojanaÑ -pa-. Mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, dhammÈ manassa 
saÑyojananti. 

 Na kho Èvuso KÈmabh|1 cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, na r|pÈ 
cakkhussa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ -pa-. Na jivhÈ rasÈnaÑ saÑyojanaÑ, na 
rasÈ jivhÈya saÑyojanaÑ -pa-. Na mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, na 
dhammÈ manassa saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojanaÑ. 

 SeyyathÈpi Èvuso kÈÄo ca balÊbaddo odÈto ca balÊbaddo ekena dÈmena 
vÈ yottena vÈ saÑyuttÈ assu, yo nu kho evaÑ vadeyya “kÈÄo balÊbaddo 
odÈtassa balÊbaddassa saÑyojanaÑ, odÈto balÊbaddo kÈÄassa balÊbaddassa 
saÑyojanan”ti. SammÈ nu kho so vadamÈno vadeyyÈti. No hetaÑ Èvuso. Na 
kho Èvuso kÈÄo balÊbaddo odÈtassa balÊbaddassa saÑyojanaÑ, napi odÈto 
balÊbaddo kÈÄassa balÊbaddassa saÑyojanaÑ, yena ca kho te ekena dÈmena 
vÈ yottena vÈ saÑyuttÈ, taÑ tattha saÑyojanaÑ. Evameva kho Èvuso na 
cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, na r|pÈ cakkhussa saÑyojanaÑ -pa-. Na 
jivhÈ -pa-. Na mano -pa-. YaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojananti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. UdÈyÊsutta  

 234. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca Œnando ÈyasmÈ ca UdÈyÊ KosambiyaÑ 
viharanti GhositÈrÈme. Atha kho ÈyasmÈ UdÈyÊ sÈyanhasamayaÑ 
paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ Œnando tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmatÈ Œnandena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ etadavoca– 
______________________________________________________________ 
 1. KÈmabhu (SÊ) MoggallÈne 65 ge vÈti suttaÑ passitabbaÑ. 
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 Yatheva nu kho Èvuso Œnanda ayaÑ kÈye BhagavatÈ anekapariyÈyena 
akkhÈto vivaÔo pakÈsito “itipÈyaÑ kÈyo anattÈ”ti. SakkÈ evameva 
viÒÒÈÓampidaÑ ÈcikkhituÑ desetuÑ paÒÒapetuÑ paÔÔhapetuÑ vivarituÑ 
vibhajituÑ uttÈnÊkÈtuÑ “itipidaÑ viÒÒÈÓaÑ anattÈ”ti. 

 Yatheva kho Èvuso UdÈyÊ ayaÑ kÈyo BhagavatÈ anekapariyÈyena 
akkhÈto vivaÔo pakÈsito “itipÈyaÑ kÈyo anattÈ”ti. SakkÈ evameva 
viÒÒÈÓampidaÑ ÈcikkhituÑ desetuÑ paÒÒapetuÑ paÔÔhapetuÑ vivarituÑ 
vibhajituÑ uttÈnÊkÈtuÑ “itipidaÑ viÒÒÈÓaÑ anattÈ”ti. 

 CakkhuÒca Èvuso paÔicca r|pe ca uppajjati cakkhuviÒÒÈÓanti. 
EvamÈvusoti. Yo cÈvuso hetu yo ca paccayo cakkhuviÒÒÈÓassa uppÈdÈya, 
so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ aparisesaÑ 
nirujjheyya, api nu kho cakkhuviÒÒÈÓaÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ Èvuso. 
IminÈpi kho etaÑ Èvuso pariyÈyena BhagavatÈ akkhÈtaÑ vivaÔaÑ pakÈsitaÑ 
“itipidaÑ viÒÒÈÓaÑ anattÈ”ti -pa-. 

 JivhaÒcÈvuso paÔicca rase ca uppajjati jivhÈviÒÒÈÓanti. EvamÈvusoti. 
Yo cÈvuso hetu yo ca paccayo jivhÈviÒÒÈÓassa uppÈdÈya, so ca hetu so ca 
paccayo sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ aparisesaÑ nirujjheyya, api nu 
kho jivhÈviÒÒÈÓaÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ Èvuso. IminÈpi kho etaÑ Èvuso 
pariyÈyena BhagavatÈ akkhÈtaÑ vivaÔaÑ pakÈsitaÑ “itipidaÑ viÒÒÈÓaÑ 
anattÈ”ti -pa-. 

 ManaÒcÈvuso paÔicca dhamme ca uppajjati manoviÒÒÈÓanti. 
EvamÈvusoti. Yo cÈvuso hetu yo ca paccayo manoviÒÒÈÓassa uppÈdÈya, so 
ca hetu so ca paccayo sabbena sabbaÑ sabbathÈ sabbaÑ aparisesaÑ 
nirujjheyya, api nu kho manoviÒÒÈÓaÑ paÒÒÈyethÈti. No hetaÑ Èvuso. 
IminÈpi kho etaÑ Èvuso pariyÈyena BhagavatÈ akkhÈtaÑ vivaÔaÑ pakÈsitaÑ 
“itipidaÑ viÒÒÈÓaÑ anattÈ”ti. 

 SeyyathÈpi Èvuso puriso sÈratthiko sÈragavesÊ sÈrapariyesanaÑ 
caramÈno tiÓhaÑ kuÔhÈriÑ ÈdÈya vanaÑ paviseyya, so  
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tattha passeyya mahantaÑ kadalikkhandhaÑ ujuÑ navaÑ akukkukajÈtaÑ1, 
tamenaÑ m|le chindeyya, m|le chetvÈ agge chindeyya, agge chetvÈ 
pattavaÔÔiÑ vinibbhujeyya2, so tattha pheggumpi nÈdhigaccheyya, kuto 
sÈraÑ. Evameva kho Èvuso bhikkhu chasu phassÈyatanesu nevattÈnaÑ na 
attaniyaÑ samanupassati, so evaÑ asamanupassanto3 na kiÒci loke 
upÈdiyati, anupÈdiyaÑ na paritassati, aparitassaÑ paccattaÒÒeva 
parinibbÈyati, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, 
nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈtÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. ŒdittapariyÈyasutta 

 235. ŒdittapariyÈyaÑ vo bhikkhave dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, taÑ 
suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave ÈdittapariyÈyo dhammapariyÈyo. VaraÑ 
bhikkhave tattÈ ya ayosalÈkÈya ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya4 
cakkhundriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, na tveva cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu 
anubyaÒjanaso nimittaggÈho. NimittassÈdagathitaÑ5 vÈ bhikkhave 
viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya anubyaÒjanassÈdagathitaÑ vÈ, tasmiÑ ce 
samaye kÈlaÑ kareyya, ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ dvinnaÑ gatÊnaÑ 
aÒÒataraÑ gatiÑ gaccheyya nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ, imaÑ khvÈhaÑ 
bhikkhave ÈdÊnavaÑ disvÈ evaÑ vadÈmi. 

 VaraÑ bhikkhave tiÓhena ayosa~kunÈ Èdittena sampajjalitena 
sajotibh|tena sotindriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, na tveva sotaviÒÒeyyesu 
saddesu anubyaÒjanaso nimittaggÈho. NimittassÈdagathitaÑ vÈ bhikkhave 
viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya anubyaÒjanassÈdagathitaÑ vÈ, tasmiÑ ce 
samaye kÈlaÑ kareyya, ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ dvinnaÑ gatÊnaÑ 
aÒÒataraÑ gatiÑ gaccheyya nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ, imaÑ khvÈhaÑ 
bhikkhave ÈdÊnavaÑ disvÈ evaÑ vadÈmi. 
______________________________________________________________ 
 1. AkukkuÔakajÈtaÑ (SyÈ, KaÑ), akukkajaÔajÈtaÑ (Ka)  
 2. Vinibbhujjeyya (I), vinibbhajjeyya (SyÈ, KaÑ) 
 3. EvaÑ samanupassanto (SyÈ, KaÑ, Ka) 4. SaÒjotibh|tÈya (SyÈ, KaÑ) 
 5. NimittassÈdagadhitaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) Ma 3. 268 piÔÔhepi. 
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 VaraÑ bhikkhave tiÓhena nakhacchedanena Èdittena sampajjalitena 
sajotibh|tena ghÈnindriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, na tveva ghÈnaviÒÒeyyesu 
gandhesu anubyaÒjanaso nimittaggÈho. NimittassÈdagathitaÑ vÈ bhikkhave 
viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya anubyaÒjanassÈdagathitaÑ vÈ, tasmiÑ ce 
samaye kÈlaÑ kareyya, ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ dvinnaÑ gatÊnaÑ 
aÒÒataraÑ gatiÑ gaccheyya nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ, imaÑ khvÈhaÑ 
bhikkhave ÈdÊnavaÑ disvÈ evaÑ vadÈmi. 

 VaraÑ bhikkhave tiÓhena khurena Èdittena sampajjalitena sajotibh|tena 
jivhindriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, na tveva jivhÈviÒÒeyyesu rasesu 
anubyaÒjanaso nimittaggÈho. NimittassÈdagathitaÑ vÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ 
tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya anubyaÒjanassÈdagathitaÑ vÈ, tasmiÑ ce samaye 
kÈlaÑ kareyya, ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ 
gaccheyya nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈ, imaÑ khvÈhaÑ bhikkhave 
ÈdÊnavaÑ disvÈ evaÑ vadÈmi. 

 VaraÑ bhikkhave tiÓhÈya sattiyÈ ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya 
kÈyindriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, na tveva kÈyaviÒÒeyyesu phoÔÔhabbesu 
anubyaÒjanaso nimittaggÈho. NimittassÈdagathitaÑ vÈ bhikkhave viÒÒÈÓaÑ 
viÒÒÈÓaÑ tiÔÔhamÈnaÑ tiÔÔheyya anubyaÒjanassÈdagathitaÑ vÈ, tasmiÑ ce 
samaye kÈlaÑ kareyya, ÔhÈnametaÑ vijjati, yaÑ dvinnaÑ gatÊnaÑ 
aÒÒataraÑ gatiÑ gaccheyya nirayaÑ vÈ tiraccÈnayoniÑ vÈ, imaÑ khvÈhaÑ 
bhikkhave ÈdÊnavaÑ disvÈ evaÑ vadÈmi. 

 VaraÑ bhikkhave sottaÑ. SottaÑ kho panÈhaÑ bhikkhave vaÒjhaÑ 
jÊvitÈnaÑ vadÈmi, aphalaÑ jÊvitÈnaÑ vadÈmi, mom|haÑ jÊvitÈnaÑ vadÈmi, 
na tveva tathÈr|pe vitakke vitakkeyya, yathÈr|pÈnaÑ vitakkÈnaÑ vasaÑ 
gato saÑghaÑ bhindeyya, imaÑ khvÈhaÑ bhikkhave vaÒjhaÑ jÊvitÈnaÑ 
ÈdÊnavaÑ disvÈ evaÑ vadÈmi. 

 Tattha bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako iti paÔisaÒcikkhati–tiÔÔhatu tÈva 
tattÈya ayosalÈkÈya ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya cakkhundriyaÑ 
sampalimaÔÔhaÑ, handÈhaÑ idameva manasi karomi “iti cakkhu aniccaÑ, 
r|pÈ aniccÈ, cakkhuviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, cakkhusamphasso anicco. 
YampidaÑ cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ”1. 
______________________________________________________________ 
 1. Aniccan”ti (?) 
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 TiÔÔhatu tÈva tiÓhena ayosa~kunÈ Èdittena sampajjalitena sajotibh|tena 
sotindriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, handÈhaÑ idameva manasi karomi “iti sotaÑ 
aniccaÑ, saddÈ aniccÈ, sotaviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, sotasamphasso anicco. 
YampidaÑ sotasamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ dukkhaÑ 
vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ”. 

 TiÔÔhatu tÈva tiÓhena nakhacchedanena Èdittena sampajjalitena 
sajotibh|tena ghÈnindriyaÑ sampilimaÔÔhaÑ, handÈhaÑ idameva manasi 
karomi “iti ghÈnaÑ aniccaÑ, gandhÈ aniccÈ, ghÈnaviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, 
ghÈnasamphasso anicco. YampidaÑ ghÈnasamphassapaccayÈ uppajjati 
vedayitaÑ -pa-. Tampi aniccaÑ”. 

 TiÔÔhatu tÈva tiÓhena khurena Èdittena sampajjalitena sajotibh|tena 
jivhindriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, handÈhaÑ idameva manasi karomi “iti jivhÈ 
aniccÈ, rasÈ aniccÈ, jivhÈviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, jivhÈsamphasso anicco. 
YampidaÑ jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati -pa-. Tampi aniccaÑ”. 

 TiÔÔhatu tÈva tiÓhÈya sattiyÈ ÈdittÈya sampajjalitÈya sajotibh|tÈya 
kÈyindriyaÑ sampalimaÔÔhaÑ, handÈhaÑ idameva manasi karomi “iti kÈyo 
anicco, phoÔÔhÈbbÈ aniccÈ, kÈyaviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, kÈyasamphasso anicco. 
YampidaÑ kÈyasamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ -pa-. Tampi 
aniccaÑ”. 

 TiÔÔhatu tÈva sottaÑ. HandÈhaÑ idameva manasi karomi “iti mano 
anicco, dhammÈ aniccÈ, manoviÒÒÈÓaÑ aniccaÑ, manosamphasso anicco. 
YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ sukhaÑ vÈ 
dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tampi aniccaÑ”. 

 EvaÑ passaÑ bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako cakkhusmimpi nibbindati, 
r|pesupi nibbindati, cakkhuviÒÒÈÓepi nibbindati, cakkhusamphassepi 
nibbindati -pa-. YampidaÑ manosamphassapaccayÈ uppajjati vedayitaÑ 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, tasmimpi nibbindati, 
nibbindaÑ virajjati, virÈgÈ vimuccati, vimuttasmiÑ “vimuttam”iti ÒÈÓaÑ 
hoti, “khÊÓÈ jÈti, vusitaÑ brahmacariyaÑ, kataÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ 
itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. AyaÑ kho bhikkhave ÈdittapariyÈyo 
dhammapariyÈyoti.  . AÔÔhamaÑ. 
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9. PaÔhamahatthapÈdopamasutta 

 236. Hatthesu bhikkhave sati ÈdÈnanikkhepanaÑ paÒÒÈyati, pÈdesu sati 
abhikkamapaÔikkamo paÒÒÈyati, pabbesu sati samiÒjanapasÈraÓaÑ 
paÒÒÈyati, kucchismiÑ sati jighacchÈ pipÈsÈ paÒÒÈyati. Evameva kho 
bhikkhave cakkhusmiÑ sati cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati ajjhattaÑ 
sukhaÑ dukkhaÑ -pa-. JivhÈya sati jivhÈsamphassapaccayÈ uppajjati 
ajjhattaÑ sukhaÑ dukkhaÑ -pa-. ManasmiÑ sati manosamphassapaccayÈ 
uppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ dukkhaÑ -pa-. 

 Hatthesu bhikkhave asati ÈdÈnanikkhepanaÑ na paÒÒÈyati, pÈdesu asati 
abhikkhamapaÔikkamo na paÒÒÈyati, pabbesu asati samiÒjanapasÈraÓaÑ na 
paÒÒÈyati, kucchismiÑ asati jighacchÈ pipÈsÈ na paÒÒÈyati. Evameva kho 
bhikkhave cakkhusmiÑ asati cakkhusamphassapaccayÈ nuppajjati ajjhattaÑ 
sukhaÑ dukkhaÑ -pa-. JivhÈya asati jivhÈsamphassapaccayÈ nuppajjati -pa-. 
ManasmiÑ asati manosamphassapaccayÈ nuppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ 
dukkhanti.  . NavamaÑ. 
 

10. DutiyahatthapÈdopamasutta 

 237. Hatthesu bhikkhave sati ÈdÈnanikkhepanaÑ hoti, pÈdesu sati 
abhikkamapaÔikkamo hoti, pabbesu sati samiÒjanapasÈraÓaÑ hoti, 
kucchismiÑ sati jighacchÈ pipÈsÈ hoti. Evameva kho bhikkhave 
cakkhusmiÑ sati cakkhusamphassapaccayÈ uppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ 
dukkhaÑ -pa-. JivhÈya sati -pa-. ManasmiÑ sati manosamphassapaccayÈ 
uppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ dukkhaÑ -pa-. 

 Hatthesu bhikkhave asati ÈdÈnanikkhepanaÑ na hoti, pÈdesu asati 
abhikkamapaÔikkamo na hoti, pabbesu asati samiÒjanapasÈraÓaÑ na hoti, 
kucchismiÑ asati jighacchÈ pipÈsÈ na hoti. Evameva kho bhikkhave 
cakkhusmiÑ asati cakkhu samphassapaccayÈ nuppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ 
dukkhaÑ -pa-. JivhÈya asati jivhÈsamphassapaccayÈ nuppajjati -pa-. 
ManasmiÑ asati manosamphassapaccayÈ nuppajjati ajjhattaÑ sukhaÑ 
dukkhanti.  . DasamaÑ. 

Samuddavaggo. 
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TassuddÈnaÑ 

   Dve SamuddÈ BÈÄisiko, KhÊrarukkhena KoÔÔhiko. 
   KÈmabh| UdÈyÊ ceva, Œdittena ca aÔÔhamaÑ. 
   HatthapÈd|pamÈ dveti, vaggo tena pavuccatÊti. 

_____ 
 

(19) 4. ŒsÊvisavagga 
 

1. ŒsÊvisopamasutta 

 238. SeyyathÈpi bhikkhave cattÈro ÈsÊvisÈ uggatejÈ ghoravisÈ, atha 
puriso Ègaccheyya jÊvitukÈmo amaritukÈmo sukhakÈmo dukkhappaÔik|lo. 
TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ime te ambho purisa cattÈro ÈsÊvisÈ uggatejÈ 
ghoravisÈ, kÈlena kÈlaÑ vuÔÔhÈpetabbÈ, kÈlena kÈlaÑ nhÈpetabbÈ, kÈlena 
kÈlaÑ bhojetabbÈ, kÈlena kÈlaÑ saÑvesetabbÈ1. YadÈ ca kho te ambho 
purisa imesaÑ catunnaÑ ÈsÊvisÈnaÑ uggatejÈnaÑ ghoravisÈnaÑ aÒÒataro 
vÈ aÒÒataro vÈ kuppissati, tato tvaÑ ambho purisa maraÓaÑ vÈ nigacchasi, 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhaÑ, yaÑ te ambho purisa karaÓÊyaÑ, taÑ karohÊ”ti. 

 Atha kho so bhikkhave puriso bhÊto catunnaÑ ÈsÊvisÈnaÑ uggatejÈnaÑ 
ghoravisÈnaÑ yena vÈ tena vÈ palÈyetha. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ime 
kho ambho purisa paÒca vadhakÈ paccatthikÈ piÔÔhito piÔÔhito anubandhÈ 
‘yattheva naÑ passissÈma, tattheva jÊvitÈ voropessÈmÈ’ti, yaÑ te ambho 
purisa karaÓÊyaÑ, taÑ karohÊ”ti. 

 Atha kho so bhikkhave puriso bhÊto catunnaÑ ÈsÊvisÈnaÑ uggatejÈnaÑ 
ghoravisÈnaÑ bhÊto paÒcannaÑ vadhakÈnaÑ paccatthikÈnaÑ yena vÈ tena 
vÈ palÈyetha. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ayaÑ te ambho purisa chaÔÔho 
antaracaro vadhako ukkhittÈsiko piÔÔhito piÔÔhito anubandho ‘yatteva naÑ 
passissÈmi, tattheva siro pÈtessÈmÊ’ti, yaÑ te ambho purisa karaÓÊyaÑ, taÑ 
karohÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. PavesetabbÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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 Atha kho so bhikkhave puriso bhÊto catunnaÑ ÈsÊvisÈnaÑ uggatejÈnaÑ 
ghoravisÈnaÑ bhÊto paÒcannaÑ vadhakÈnaÑ paccatthikÈnaÑ bhÊto 
chaÔÔhassa antaracarassa vadhakassa ukkhittÈsikassa yena vÈ tena vÈ 
palÈyetha. So passeyya suÒÒaÑ gÈmaÑ, yaÒÒadeva gharaÑ paviseyya, 
rittakaÒÒeva paviseyya, tucchakaÒÒeva paviseyya, suÒÒakaÒÒeva paviseyya. 
YaÒÒadeva bhÈjanaÑ parimaseyya, rittakaÒÒeva parimaseyya, 
tucchakaÒÒeva parimaseyya, suÒÒakaÒÒeva parimaseyya. TamenaÑ evaÑ 
vadeyyuÑ “idÈni ambho purisa imaÑ suÒÒaÑ gÈmaÑ corÈ gÈmaghÈtakÈ 
pavisanti1, yaÑ te ambho purisa karaÓÊyaÑ, taÑ karohÊ”ti. 

 Atha kho so bhikkhave puriso bhÊto catunnaÑ ÈsÊvisÈnaÑ uggatejÈnaÑ 
ghoravisÈnaÑ, bhÊto paÒcannaÑ vadhakÈnaÑ paccatthikÈnaÑ bhÊto 
chaÔÔhassa antaracarassa vadhakassa ukkhittÈsikassa bhÊto corÈnaÑ 
gÈmaghÈtakÈnaÑ yena vÈ tena vÈ palÈyetha, so passeyya mahantaÑ 
udakaÓÓavaÑ orimaÑ tÊraÑ sÈsa~kaÑ sappaÔibhayaÑ, pÈrimaÑ tÊraÑ 
khemaÑ appaÔibhayaÑ. Na cassa nÈvÈ santÈraÓÊ uttarasetu vÈ apÈrÈ paraÑ 
gamanÈya. Atha kho bhikkhave tassa purisassa evamassa “ayaÑ kho 
mahÈ-udakaÓÓavo orimaÑ tÊraÑ sÈsa~kaÑ sappaÔibhayaÑ, pÈrimaÑ tÊraÑ 
khemaÑ appaÔibhayaÑ. Natthi ca2 nÈvÈ santÈraÓÊ uttarasetu vÈ apÈrÈ pÈraÑ 
gamanÈya. YaÑn|nÈhaÑ tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ saÑkaÉÉhitvÈ kullaÑ 
bandhitvÈ taÑ kullaÑ nissÈya hatthehi ca pÈdehi ca vÈyamamÈno sotthinÈ 
pÈraÑ gaccheyyan”ti. 

 Atha kho so bhikkhave puriso tiÓakaÔÔhasÈkhÈpalÈsaÑ saÑkaÉÉhitvÈ 
kullaÑ bandhitvÈ taÑ kullaÑ nissÈya hatthehi ca pÈdehi ca vÈyamamÈno 
sotthinÈ pÈraÑ gaccheyya, tiÓÓo pÈra~gato3 thale tiÔÔhati brÈhmaÓo. 

 UpamÈ kho myÈyaÑ bhikkhave katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya, ayaÑ 
cettha4 attho. “CattÈro ÈsÊvissa uggatejÈ ghoravisÈ”ti kho bhikkhave 
catunnetaÑ mahÈbh|tÈnaÑ adhivacanaÑ, pathavÊdhÈtuyÈ ÈpodhÈtuyÈ 
tejodhÈtuyÈ vÈyodhÈtuyÈ. 
______________________________________________________________ 
 1. Vadhissanti (SÊ, I) 2. Na cassa (SÊ, Ka), natthassa (SyÈ, KaÑ) 
 3. PÈragato (SÊ, SyÈ, KaÑ) 4. AyaÑ cevettha (SÊ) 
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  “PaÒca vadhakÈ paccatthikÈ”ti kho bhikkhave paÒcannetaÑ 
upÈdÈnakkhandhÈnaÑ adhivacanaÑ. SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandassa 
vedanupÈdÈnakkhandhassa saÒÒupÈdÈnakkhandhassa 
sa~khÈrupÈdÈnakkhandhassa viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandhassa. 

 “ChaÔÔho antaracaro vadhako ukkhittÈsiko”ti kho bhikkhave 
nandÊrÈgassetaÑ adhivacanaÑ. 

 “SuÒÒo gÈmo”ti kho bhikkhave channetaÑ ajjhattikÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ 
adhivacanaÑ. Cakkhuto cepi naÑ bhikkhave paÓÉito byatto medhÈvÊ 
upaparikkhati, rittakaÒÒeva khÈyati, tucchakaÒÒeva khÈyiti, suÒÒakaÒÒeva 
khÈyati -pa-. JivhÈto cepi naÑ bhikkhave -pa-. Manato cepi naÑ bhikkhave 
paÓÉito byatto medhÈvÊ upaparikkhati, rittakaÒÒeva khÈyati, tucchakaÒÒeva 
khÈyati, suÒÒakaÒÒeva khÈyati. 

 “CorÈ gÈmaghÈtakÈ”ti kho bhikkhave channetaÑ bÈhirÈnaÑ 
ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. Cakkhu bhikkhave haÒÒati manÈpÈmanÈpesu 
r|pesu. SotaÑ bhikkhave -pa-. GhÈnaÑ bhikkhave -pa-. JivhÈ bhikkhave 
haÒÒati manÈpÈmanÈpesu rasesu. KÈyo bhikkhave -pa-. Mano bhikkhave 
haÒÒati manÈpÈmanÈpesu dhammesu. 

 “MahÈ udakaÓÓavo”ti kho bhikkhave catunnetaÑ oghÈnaÑ 
adhivacanaÑ. KÈmoghassa bhavoghassa diÔÔhoghassa avijjoghassa. 

 “OrimaÑ tÊraÑ sÈsa~kaÑ sappaÔibhayan”ti kho bhikkhave 
sakkÈyassetaÑ adhivacanaÑ. 

 “PÈrimaÑ tÊraÑ khemaÑ appaÔibhayan”ti kho bhikkhave nibbÈnassetaÑ 
adhivacanaÑ.   

 “Kullan”ti kho bhikkhave ariyassetaÑ aÔÔha~gikassa maggassa 
adhivacanaÑ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

 “Tassa hatthehi ca pÈdehi ca vÈyÈmo”ti kho bhikkhave 
vÊriyÈrambhassetaÑ adhivacanaÑ. 

 “TiÓÓo pÈra~gato thale tiÔÔhati brÈhmaÓo”ti kho bhikkhave arahato 
etaÑ adhivacananti.  . PaÔhamaÑ. 
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2. Rathopamasutta 

 239. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme 
sukhasomanassabahulo viharati, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ khayÈya. 
Katamehi tÊhi, indriyesu guttadvÈro hoti bhojane mattaÒÒ| jÈgariyaÑ 
anuyutto. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu indriyesu guttadvÈro hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ na nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ, tassa 
saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjati. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ 
sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya na 
nimittaggÈhÊ hoti nÈnubyaÒjanaggÈhÊ, yatvÈdhikaraÓamenaÑ manindriyaÑ 
asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
anvÈssaveyyuÑ, tassa saÑvarÈya paÔipajjati, rakkhati manindriyaÑ, 
manindriye saÑvaraÑ Èpajjati. SeyyathÈpi bhikkhave subh|miyaÑ 
cÈtumahÈpathe ÈjaÒÒaratho yutto assa Ôhito odhastapatodo1, tamenaÑ 
dakkho yoggÈcariyo assadammasÈrathi abhiruhitvÈ vÈmena hatthena 
rasmiyo gahetvÈ dakkhiÓena hatthena patodaÑ gahetvÈ yenicchakaÑ 
yadicchakaÑ sÈreyyapi paccÈsÈreyyapi. Evameva kho bhikkhave bhikkhu 
imesaÑ channaÑ indriyÈnaÑ ÈrakkhÈya sikkhati, saÑyamÈya sikkhati, 
damÈya sikkhati, upasamÈya sikkhati. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
indriyesu guttadvÈro hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti “nevadavÈya na madÈya na 
maÓÉanÈya na vibh|sanÈya, yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya 
vihiÑs|paratiyÈ brahmacariyÈnuggahÈya, iti purÈÓaÒca vedanaÑ 
paÔiha~khÈmi, navaÒca vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati 
anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro cÈ”ti. SeyyathÈpi bhikkhave puriso vaÓaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Odhatapatodo (SyÈ, KaÑ), odhasatapatodo (I) 
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Èlimpeyya yÈvadeva rohanatthÈya1, seyyathÈ vÈ pana akkhaÑ abbhaÒjeyya 
yÈvadeva bhÈrassa nittharaÓatthÈya, evaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
paÔisa~khÈ yoniso ÈhÈraÑ ÈhÈreti “neva davÈya na madÈya na maÓÉanÈya 
na vibh|sanÈya yÈvadeva imassa kÈyassa ÔhitiyÈ yÈpanÈya vihiÑs|paratiyÈ 
brahmacariyÈnuggahÈya iti purÈÓaÒca vedanaÑ paÔiha~khÈmi, navaÒca 
vedanaÑ na uppÈdessÈmi, yÈtrÈ ca me bhavissati anavajjatÈ ca phÈsuvihÈro 
cÈ”ti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu bhojane mattaÒÒ| hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti. Idha bhikkhave 
bhikkhu divasaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ 
parisodheti, rattiyÈ paÔhamaÑ yÈmaÑ ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi 
dhammehi cittaÑ parisodheti, rattiyÈ majjhimaÑ yÈmaÑ dakkhiÓena 
passena sÊhaseyyaÑ kappeti pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno 
uÔÔhÈnasaÒÒaÑ manasi karitvÈ, rattiyÈ pacchimaÑ yÈmaÑ paccuÔÔhÈya 
ca~kamena nisajjÈya ÈvaraÓÊyehi dhammehi cittaÑ parisodheti. EvaÑ kho 
bhikkhave bhikkhu jÈgariyaÑ anuyutto hoti. Imehi kho bhikkhave tÊhi 
dhammehi samannÈgato bhikkhu diÔÔheva dhamme sukhasomanassabahulo 
viharati, yoni cassa ÈraddhÈ hoti ÈsavÈnaÑ khayÈyÈti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Kummopamasutta 

 240. Bh|tapubbaÑ bhikkhave kummo kacchapo sÈyanhasamayaÑ 
anunadÊtÊre gocarapasuto ahosi. Si~gÈlopi2 kho bhikkhave sÈyanhasamayaÑ 
anunadÊtÊre gocarapasuto ahosi. AddasÈ kho bhikkhave kummo kacchapo 
si~gÈlaÑ d|retova gocarapasutaÑ, disvÈna soÓÉipaÒcamÈni a~gÈni sake 
kapÈle samodahitvÈ appossukko tuÓhÊbh|to sa~kasÈyati. Si~gÈlopi kho 
bhikkhave addasa kummaÑ kacchapaÑ d|ratova gocarapasutaÑ, disvÈna 
yena kummo kacchapo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ kummaÑ kacchapaÑ 
paccupaÔÔhito ahosi “yadÈyaÑ kummo kacchapo soÓÉipaÒcamÈnaÑ 
a~gÈnaÑ aÒÒataraÑ vÈ aÒÒataraÑ vÈ a~gaÑ abhininnÈmessati, tattheva naÑ 
gahetvÈ uddÈlitvÈ khÈdissÈmÊ”ti. YadÈ kho bhikkhave kummo 
______________________________________________________________ 
 1. RopanatthÈya (SÊ, I), sevanatthÈya (SyÈ, KaÑ), gopanatthÈya (Ka) 
 2. SigÈlopi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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kacchapo soÓÉipaÒcamÈnaÑ a~gÈnaÑ aÒÒataraÑ vÈ aÒÒataraÑ vÈ a~gaÑ na 
abhininnÈmi. Atha si~gÈlo kummamhÈ nibbijja pakkÈmi otÈraÑ 
alabhamÈno. 

 Evameva kho bhikkhave tumhepi mÈro pÈpimÈ satataÑ samitaÑ 
paccupaÔÔhito “appeva nÈmÈhaÑ imesaÑ cakkhuto vÈ otÈraÑ labheyyaÑ 
-pa- jivhÈto vÈ otÈraÑ labheyyaÑ -pa- manato vÈ otÈraÑ labheyyan”ti. 
TasmÈtiha bhikkhave indriyesu guttadvÈrÈ viharatha, cakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
mÈ nimittaggÈhino ahuvattha, mÈ anubyaÒjanaggÈhino, 
yatvÈdhikaraÓamenaÑ cakkhundriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ 
abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ anvÈssaveyyuÑ. Tassa 
saÑvarÈya paÔipajjatha, rakkhatha cakkhundriyaÑ, cakkhundriye saÑvaraÑ 
Èpajjatha. Sotana saddaÑ sutvÈ. GhÈnena gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ 
sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya mÈ 
nimittaggÈhino ahuvattha, mÈ anubyaÒjanaggÈhino, yatvÈdhikaraÓamenaÑ 
manindriyaÑ asaÑvutaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ anvÈssaveyyuÑ. Tassa saÑvarÈya paÔipajjatha, rakkhatha 
manindriyaÑ, manindriye saÑvaraÑ Èpajjatha. Yato tumhe bhikkhave 
indriyesu guttadvÈrÈ viharissatha, atha tumhehipi mÈro pÈpimÈ nibbijja 
pakkamissati otÈraÑ alabhamÈno kummamhÈva si~gÈloti. 

   Kummova a~gÈni sake kapÈle, 
   SamodahaÑ bhikkhu manovitakke. 
   Anissito aÒÒamaheÔhayÈno, 
   Parinibbuton|pavadeyya kiÒcÊti. 

TatiyaÑ. 
 

4. PaÔhamadÈrukkhandhopamasutta 

 241. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KosambiyaÑ viharati Ga~gÈya nadiyÈ 
tÊre. AddasÈ kho BhagavÈ mahantaÑ dÈrukkhandhaÑ Ga~gÈya nadiyÈ 
sotena vuyhamÈnaÑ, disvÈna bhikkh| Èmantesi “passatha no tumhe 
bhikkhave amuÑ mahantaÑ dÈrukkhandhaÑ Ga~gÈya nadiyÈ sotena 
vuyhamÈnan”ti. EvaÑ bhante. Sace so bhikkhave dÈrukkhandho na orimaÑ 
tÊraÑ upagacchati, na pÈrimaÑ tÊraÑ upagacchati, na majjhe saÑsÊdissati, 
na thale ussÊdissati, na manussaggÈho gahessati, 
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na amanussaggÈho gahessati, na ÈvaÔÔaggÈho gahessati, na antop|ti 
bhavissati. EvaÑ hi so bhikkhave dÈrukkhandho samuddaninno bhavissati 
samuddapoÓo samuddapabbhÈro. TaÑ kissa hetu, samuddaninno bhikkhave 
Ga~gÈya nadiyÈ soto samuddapoÓo samuddapabbhÈro. 

 Evameva kho bhikkhave sace tumhepi na orimaÑ tÊraÑ upagacchatha, 
na pÈrimaÑ tÊraÑ upagacchatha, na majjhe saÑsÊdissatha, na thale 
ussÊdissatha, na manussaggÈho gahessati, na amanussaggÈho gahessati, na 
ÈvaÔÔaggÈho gahessati, na antop|tÊ bhavissatha. EvaÑ tumhe bhikkhave 
nibbÈnaninnÈ bhavissatha, nibbÈnapoÓÈ nibbÈnapabbhÈrÈ. TaÑ kissa hetu, 
nibbÈnaninnÈ bhikkhave sammÈdiÔÔhi nibbÈnapoÓÈ nibbÈnapabbhÈrÈti. EvaÑ 
vutte aÒÒataro bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bhante 
orimaÑ tÊraÑ kiÑ pÈrimaÑ tÊraÑ ko majjhe saÑsÈdo1 ko thale ussÈdo ko 
manussaggÈho ko amanussaggÈho ko ÈvaÔÔaggÈho ko antop|tibhÈvo”ti. 

 “OrimaÑ tÊran”ti kho bhikkhu channetaÑ ajjhattikÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ 
adhivacanaÑ. “PÈrimaÑ tÊran”ti kho bhikkhu channetaÑ bÈhirÈnaÑ 
ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. “Majjhe saÑsÈdo”ti kho bhikkhu 
nandÊrÈgassetaÑ adhivacanaÑ. “Thale ussÈdo”ti kho bhikkhu 
asmimÈnassetaÑ adhivacanaÑ. 

 Katamo ca bhikkhu manussaggÈho. Idha bhikkhu gihÊhi saÑsaÔÔho2 
viharati, sahanandÊ sahasokÊ sukhitesu sukhito dukkhitesu dukkhito 
uppannesu kiccakaraÓÊyesu attanÈ tesu yogaÑ Èpajjati. AyaÑ vuccati 
bhikkhu manussaggÈho. 

 Katamo ca bhikkhu amanussaggÈho. Idha bhikkhu ekacco aÒÒataraÑ 
devanikÈyaÑ paÓidhÈya brahmacariyaÑ carati, iminÈhaÑ sÊlena vÈ vatena 
vÈ tapena vÈ brahmacariyena vÈ devo vÈ bhavissÈmi devaÒÒataro vÈti. 
AyaÑ vuccati bhikkhu amanussaggÈho. “ŒvaÔÔaggÈho”ti kho bhikkhu 
paÒcannetaÑ kÈmaguÓÈnaÑ adhivacanaÑ. 

 Katamo ca bhikkhu antop|tibhÈvo. Idha bhikkhu ekacco dussÊlo hoti, 
pÈpadhammo asucisa~kassarasamÈcÈro paÔicchannakammanto  
______________________________________________________________ 
 1. SaÑsÊdo (Ka), saÑsÊdito (SyÈ, KaÑ) 2. GihisaÑsaÔÔho (Ka) 
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assamaÓo samaÓapaÔiÒÒo abrahmacÈrÊ brahmacÈripaÔiÒÒo antop|ti avassuto 
kasambujÈto. AyaÑ vuccati bhikkhu antop|tibhÈvoti. 

 Tena kho pana samayena Nando gopÈlako Bhagavato avid|re Ôhito hoti. 
Atha kho Nando gopÈlako BhagavantaÑ etadavoca “ahaÑ kho bhante na 
orimaÑ tÊraÑ upagacchÈmi, na pÈrimaÑ tÊraÑ upagacchÈmi, na majjhe 
saÑsÊdissÈmi, na thale ussÊdissÈmi, na maÑ manussaggÈho gahessati, na 
amanussaggÈho gahessati, na ÈvaÔÔaggÈho gahessati, na antop|ti bhavissÈmi. 
LabheyyÈhaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjaÑ labheyyaÑ 
upasampadan”ti. Tena hi tvaÑ Nanda sÈmikÈnaÑ gÈvo niyyÈtehÊti1. 
Gamissanti bhante gÈvo vacchagiddhiniyoti. NiyyÈteheva tvaÑ Nanda 
sÈmikÈnaÑ gÈvoti. Atha kho Nando gopÈlako sÈmikÈnaÑ gÈvo niyyÈtetvÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“niyyÈtitÈ2 bhante sÈmikÈnaÑ gÈvo, labheyyÈhaÑ bhante Bhagavato santike 
pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadan”ti. Alattha kho Nando gopÈlako 
Bhagavato santike pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ, acir|pasampanno ca 
panÈyasmÈ Nando eko v|pakaÔÔho -pa-. AÒÒataro ca panÈyasmÈ Nando 
arahataÑ ahosÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. DutiyadÈrukkhandhopamasutta 

 242. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ KimilÈyaÑ3 viharati Ga~gÈya nidiyÈ tÊre. 
AddasÈ kho BhagavÈ mahantaÑ dÈrukkhandhaÑ Ga~gÈya nadiyÈ sotena 
vuyhamÈnaÑ, disvÈna bhikkh| Èmantesi “passatha no tumhe bhikkhave 
amuÑ mahantaÑ dÈrukkhandhaÑ Ga~gÈya nadiyÈ sotena vuyhamÈnan”ti. 
EvaÑ bhante -pa-. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Kimilo BhagavantaÑ etadavoca–
kiÑ nu kho bhante orimaÑ tÊraÑ -pa-. Katamo ca Kimila antop|tibhÈvo. 
Idha Kimila bhikkhu aÒÒataraÑ saÑkiliÔÔhaÑ ÈpattiÑ Èpanno hoti, 
yathÈr|pÈya ÈpattiyÈ na vuÔÔhÈnaÑ paÒÒÈyati. AyaÑ vuccati Kimila 
antop|tibhÈvoti.  . PaÒcamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NÊyyÈdehÊti (SÊ), niyyÈdehÊti (SyÈ, KaÑ, I) 2. NiyyÈtÈ (SyÈ, KaÑ, Ka, SÊ-®ha) 
 3. KimbilÈyaÑ (SÊ, I), kimmilÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 
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6. AvassutapariyÈyasutta 

 243. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Sakkesu viharati KapilavatthusmiÑ 
NigrodhÈrÈme. Tena kho pana samayena KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ 
navaÑ santhÈgÈraÑ 1 acirakÈritaÑ hoti anajjhÈvuÔÔhaÑ2 samaÓena vÈ 
brÈhmaÓena vÈ kenaci vÈ manussÈbh|tena. Atha kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ 
yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ 
BhagavantaÑ etadavocuÑ “idha bhante KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ 
navaÑ santhÈgÈraÑ acirakÈritaÑ3 anajjhÈvuÔÔhaÑ samaÓena vÈ brÈhmaÓena 
vÈ kenaci vÈ manussabh|tena, taÑ bhante BhagavÈ paÔhamaÑ paribhuÒjatu, 
BhagavatÈ paÔhamaÑ paribhuttaÑ, pacchÈ KÈpilavatthavÈ SakyÈ 
paribhuÒjissanti, tadassa KÈpilavatthavÈnaÑ SakyÈnaÑ dÊgharattaÑ hitÈya 
sukhÈyÈ”ti. AdhivÈsesi BhagavÈ tuÓhÊbhÈvena. 

 Atha kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ Bhagavato adhivÈsanaÑ viditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena navaÑ 
santhÈgÈraÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ sabbasanthariÑ4 
santhagÈraÑ santharitvÈ ÈsanÈni paÒÒÈpetvÈ udakamaÓikaÑ patiÔÔhÈpetvÈ 
telappadÊpaÑ ÈropetvÈ yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
BhagavantaÑ etadavocuÑ “sabbasantharisanthataÑ5 bhante santhÈgÈraÑ, 
ÈsanÈni paÒÒattÈni, udakamaÓiko patiÔÔhÈpito, telappadÊpo Èropito, yassa 
dÈni bhante BhagavÈ kÈlaÑ maÒÒatÊ”ti. Atha kho BhagavÈ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya saddhiÑ bhikkhusaÑghena yena navaÑ santhÈgÈraÑ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ pÈde pakkhÈletvÈ santhÈgÈraÑ pavisitvÈ 
majjhimaÑ thambhaÑ nissÈya puratthÈbhimukho nisÊdi. BhikkhusaÑghopi 
kho pÈde pakkhÈletvÈ santhÈgÈraÑ pavisitvÈ pacchimaÑ bhittiÑ nissÈya 
puratthÈbhimukho nisÊdi BhagavantaÑyeva purakkhatvÈ. KÈpilavatthavÈ 
SakyÈ pÈde pakkhÈletvÈ santhÈgÈraÑ pavisitvÈ puratthimaÑ bhittiÑ nissÈya 
pacchimÈbhimukhÈ nisÊdiÑsu BhagavantaÑyeva purakkhatvÈ. Atha kho 
BhagavÈ KÈpilavatthave Sakye bahudeva rattiÑ dhammiyÈ kathÈya 
sandassetvÈ samÈdapetvÈ samuttejetvÈ sampahaÑsetvÈ uyyojesi “abhikkantÈ 
kho GotamÈ ratti, yassa dÈni kÈlaÑ 
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maÒÒathÈ”ti. “EvaÑ bhante”ti kho KÈpilavatthavÈ SakyÈ Bhagavato 
paÔissutvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ 
pakkamiÑsu. 

 Atha kho BhagavÈ acirapakkantesu KÈpilavatthavesu Sakyesu 
ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ Èmantesi “vigatathinamiddho kho 
MoggallÈna bhikkhusaÑgho, paÔibhÈtu taÑ MoggallÈna bhikkh|naÑ 
dhammÊ kathÈ, piÔÔhi me ÈgilÈyati, tamahaÑ ÈyamissÈmÊ”ti. “EvaÑ 
bhante”ti kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno Bhagavato paccassosi. Atha kho 
BhagavÈ catugguÓaÑ sa~ghÈÔiÑ paÒÒapetvÈ dakkhiÓena passena 
sÊhaseyyaÑ kappesi pÈde pÈdaÑ accÈdhÈya sato sampajÈno uÔÔhÈnasaÒÒaÑ 
manasi karitvÈ. Tatra kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno bhikkh| Èmantesi 
“Èvuso bhikkhave”ti. “Œvuso”ti kho te bhikkh| Èyasmato 
MahÈmoggallÈnassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca 
“avassutapariyÈyaÒca vo Èvuso desessÈmi anavassutapariyÈyaÒca, taÑ 
suÓÈtha sÈdhukaÑ manasi karotha, bhÈsissÈmÊ”ti. “EvamÈvuso”ti kho te 
bhikkh| Èyasmato MahÈmoggallÈnassa paccassosuÑ. ŒyasmÈ 
MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 KathaÑ Èvuso avassuto hoti. IdhÈvuso bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
piyar|pe r|pe adhimuccati, appiyar|pe r|pe byÈpajjati, anupaÔÔhitakÈyassatÊ 
viharati parittacetaso, taÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ 
nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ 
nirujjhanti -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya 
piyar|pe dhamme adhimuccati, appiyar|pe dhamme byÈpajjati, 
anupaÔÔhitakÈyassati ca viharati parittacetaso, taÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. AyaÑ vuccati Èvuso bhikkhu 
avassuto cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu -pa- avassuto jivhÈviÒÒeyyesu rasesu 
-pa- avassuto manoviÒÒeyyesu dhammesu. EvaÑvihÈriÑ cÈvuso bhikkhuÑ 
cakkhuto cepi naÑ mÈro upasa~kamati, labhateva1 mÈro 
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otÈraÑ, labhati1 mÈro ÈrammaÓaÑ -pa-. JivhÈto cepi naÑ mÈro 
upasa~kamati, labhateva mÈro otÈraÑ, labhati mÈro ÈrammaÓaÑ -pa-. 
Manato cepi naÑ mÈro upasa~kamati, labhateva mÈro otÈraÑ, labhati mÈro 
ÈrammaÓaÑ. 

 SeyyathÈpi Èvuso naÄÈgÈraÑ vÈ tiÓÈgÈraÑ vÈ sukkhaÑ kolÈpaÑ 
terovassikaÑ, puritthimÈya cepi naÑ disÈya puriso ÈdittÈya tiÓukkÈya 
upasa~kameyya, labhetheva2 aggi otÈraÑ, labhetha aggi ÈrammaÓaÑ. 
PacchimÈya cepi naÑ disÈya puriso ÈdittÈya tiÓukkÈya upasa~kameyya -pa-. 
UttarÈya cepi naÑ disÈya. DakkhiÓÈya cepi naÑ disÈya. HeÔÔhimato cepi 
naÑ. Uparimato cepi naÑ. Yato kutoci cepi naÑ puriso ÈdittÈya tiÓukkÈya 
upasa~kameyya, labhetheva aggi otÈraÑ, labhetha aggi ÈrammaÓaÑ. 
Evameva kho Èvuso evaÑvihÈriÑ bhikkhuÑ cakkhuto cepi naÑ mÈro 
upasa~kamati, labhateva mÈro otÈraÑ, labhati mÈro ÈrammaÓaÑ -pa- 
jivhÈto cepi naÑ mÈro upasa~kamati -pa- manato cepi naÑ mÈro 
upasa~kamati, labhateva mÈro otÈraÑ, labhati mÈro ÈrammaÓaÑ. 
EvaÑvihÈriÑ cÈvuso bhikkhuÑ r|pÈ adhibhaÑsu, na bhikkhu r|pe 
adhibhosi. SaddÈ bhikkhuÑ adhibhaÑsu, na bhikkhu sadde adhibhosi. 
GandhÈ bhikkhuÑ adhibhaÑsu, na bhikkhu gandhe adhibhosi. RasÈ 
bhikkhuÑ adhibhuÑsu, na bhikkhu rase adhibhosi. PhoÔÔhabbÈ bhikkhuÑ 
adhibhaÑsu, na bhikkhu phoÔÔhabbe adhibhosi. DhammÈ bhikkhuÑ 
adhibhaÑsu, na bhikkhu dhamme adhibhosi. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu 
r|pÈdhibh|to saddÈdhibh|to gandhÈdhibh|to rasÈdhibh|to 
phoÔÔhabbÈdhibh|to dhammÈdhibh|to adhibh|to anadhibh|3, adhibhaÑsu 
naÑ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ saÑkilesikÈ ponobhavikÈ sadarÈ dukkhavipÈkÈ 
ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiyÈ. EvaÑ kho Èvuso avassuto hoti. 

 KathaÒcÈvuso anavassuto hoti, idhÈvuso bhikkhu cakkhunÈ r|paÑ disvÈ 
piyar|pe r|pe nÈdhimuccati, appiyar|pe r|pe na byÈpajjati, 
upaÔÔhitakÈyassati ca viharati appamÈÓacetaso. TaÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti -pa- jivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa- 
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manasÈ dhammaÑ viÒÒÈya piyar|pe dhamme nÈdhimuccati, appiyar|pe 
dhamme na byÈpajjati, upaÔÔhitakÈyassati ca viharati appamÈÓacetaso. TaÒca 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu 
anavassuto cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu -pa- anavassuto manoviÒÒeyyesu 
dhammesu. EvaÑvihÈriÑ cÈvuso bhikkhuÑ cakkhuto cepi naÑ mÈro 
upasa~kamati, neva labhati mÈro otÈraÑ, na labhati mÈro ÈrammaÓaÑ -pa- 
jivhÈto cepi naÑ mÈro upasa~kamati -pa- manato cepi naÑ mÈro 
upasa~kamati, neva labhati mÈro otÈraÑ, na labhati mÈro ÈrammaÓaÑ. 

 SeyyathÈpi Èvuso k|ÔÈgÈraÑ vÈ sÈlÈ vÈ bahalamattikÈ addÈvalepanÈ, 
puratthimÈya cepi naÑ disÈya puriso ÈdittÈya tiÓukkÈya upasa~kameyya, 
neva labhetha aggi otÈraÑ, na labhetha aggi ÈrammaÓaÑ -pa- pacchimÈya 
cepi naÑ. UttarÈya cepi naÑ. DakkhiÓÈya cepi naÑ. HeÔÔhimato cepi naÑ. 
Uparimato cepi naÑ. Yato kutoci cepi naÑ puriso ÈdittÈya tiÓukkÈya 
upasa~kameyya, neva labhetha aggi otÈraÑ, na labhetha aggi ÈrammaÓaÑ. 
Evameva kho Èvuso evaÑvihÈriÑ bhikkhuÑ cakkhuto cepi naÑ mÈro 
upasa~kamati, neva labhati mÈro otÈraÑ, na labhati mÈro ÈrammaÓaÑ -pa- 
manato cepi naÑ mÈro upasa~kamati, neva labhati mÈro otÈraÑ, na labhati 
mÈro ÈrammaÓaÑ. EvaÑvihÈrÊ cÈvuso bhikkhu r|pe adhibhosi, na r|pÈ 
bhikkhuÑ adhibhaÑsu, sadde bhikkhu adhibhosi, na saddÈ bhikkhuÑ 
adhibhaÑsu. Gandhe bhikkhu adhibhosi, na gandhÈ bhikkhuÑ adhibhaÑsu. 
Rase bhikkhu adhibhosi, na rasÈ bhikkhuÑ adhibhaÑsu. PhoÔÔhabbe 
bhikkhu adhibhosi, na phoÔÔhabbÈ bhikkhuÑ adhibhaÑsu. Dhamme bhikkhu 
adhibhosi, na dhammÈ bhikkhuÑ adhibhaÑsu. AyaÑ vuccatÈvuso bhikkhu 
r|pÈdhibh| saddÈdhibh| gandhÈdhibh| rasÈdhibh| phoÔÔhabbÈdhibh| 
dhammÈdhibh| adhibh| anadhibh|to1, adhibhosi te pÈpake akusale dhamme 
saÑkilesike ponobhavike sadare dukkhavipÈke ÈyatiÑ jÈtijarÈmaraÓiye. 
EvaÑ kho Èvuso anavassuto hotÊti. 
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 Atha kho BhagavÈ uÔÔhahitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ Èmantesi 
“sÈdhu sÈdhu MoggallÈna, sÈdhu kho tvaÑ MoggallÈna bhikkh|naÑ 
avassutapariyÈyaÒca anavassutapariyÈyaÒca abhÈsÊ”ti. 

 Idamavoca ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno, samanuÒÒo SatthÈ ahosi. 
AttamanÈ te bhikkh| Èyasmato MahÈmoggallÈnassa bhÈsitaÑ abhinandunti.  
. ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Dukkhadhammasutta 

 244. Yato kho bhikkhave bhikkhu sabbesaÑyeva dukkhadhammÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tathÈ kho panassa kÈmÈ 
diÔÔhÈ honti, yathÈssa kÈme passato yo kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho 
kÈmamucchÈ kÈmapariÄÈho, so nÈnuseti. TathÈ kho panassa cÈro ca vihÈro 
ca anubuddho hoti, yathÈ carantaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ nÈnusenti. 

 KathaÒca bhikkhave sabbesaÑyeva dukkhadhammÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, “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~gamo”ti. EvaÑ kho bhikkhave 
bhikkhu sabbesaÑyeva dukkhadhammÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhuno kÈmÈ diÔÔhÈ honti. YathÈssa kÈme 
passato yo kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ kÈmapariÄÈho, so 
nÈnuseti. SeyyathÈpi bhikkhave a~gÈrakÈsu sÈdhikaporisÈ puÓÓÈ a~gÈrÈnaÑ 
vÊtaccikÈnaÑ vÊtadh|mÈnaÑ. Atha puriso Ègaccheyya jÊvitukÈmo 
amaritukÈmo sukhakÈmo dukkhapaÔik|lo. TamenaÑ dve balavanto purisÈ 
nÈnÈbÈhÈsu gahetvÈ taÑ a~gÈrakÈsuÑ upakaÉÉheyyuÑ, so iticÊticeva kÈyaÑ 
sannÈmeyya. TaÑ kissa hetu, ÒÈtaÑ1 hi bhikkhave tassa purisassa2 “imaÑ 
cÈhaÑ a~gÈrakÈsuÑ papatissÈmi, tatonidÈnaÑ maraÓaÑ vÈ nigacchissÈmi 
maraÓamattaÑ vÈ dukkhan”ti. Evameva  
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kho bhikkhave bhikkhuno a~gÈrakÈs|pamÈ kÈmÈ diÔÔhÈ honti, yathÈssa 
kÈme passato yo kÈmesu kÈmacchando kÈmasneho kÈmamucchÈ 
kÈmapariÄÈho, so nÈnuseti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhuno cÈro ca vihÈro ca anubuddho hoti, 
yathÈ carantaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
nÈnussavanti1. SeyyathÈpi bhikkhave puriso bahukaÓÔakaÑ dÈyaÑ 
paviseyya, tassa puratopi kaÓÔako pacchatopi kaÓÔako uttaratopi kaÓÔako 
dakkhiÓatopi kaÓÔako haÔÔhatopi kaÓÔako uparitopi kaÓÔako, so satova 
abhikkameyya, satova paÔikkameyya “mÈmaÑ kaÓÔako”ti. Evameva kho 
bhikkhave yaÑ loke piyar|paÑ sÈtar|paÑ, ayaÑ vuccati ariyassa vinaye 
kaÓÔakoti. Iti viditvÈ2 saÑvaro ca asaÑvaro ca veditabbo. 

 KathaÒca bhikkhave asaÑvaro hoti, idha bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ 
r|paÑ disvÈ piyar|pe r|pe adhimuccati, appiyar|pe r|pe byÈpajjati, 
anupaÔÔhitakÈyassati ca viharati parittacetaso. TaÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. 
ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya piyar|pe dhamme adhimuccati, appiyar|pe 
dhamme byÈpajjati, anupaÔÔhitakÈyassati ca viharati parittacetaso. TaÒca 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. EvaÑ kho bhikkhave 
asaÑvaro hoti. 

 KathaÒca bhikkhave saÑvaro hoti, idha bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ 
r|paÑ disvÈ piyar|pe r|pe nÈdhimuccati, appiyar|pe r|pe na byÈpajjati, 
upaÔÔhitakÈyassati ca viharati appamÈÓacetaso. TaÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. ManasÈ 
dhammaÑ viÒÒÈya piyar|pe dhamme nÈdhimuccati, appiyar|pe dhamme na 
byÈpajjati, upaÔÔhitakÈyassati ca viharati appamÈÓacetaso. TaÒca 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ  
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pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. EvaÑ kho bhikkhave 
saÑvaro hoti. 

 Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaÑ carato evaÑ viharato kadÈci 
karahaci satisammosÈ uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ sarasa~kappÈ saÑyojaniyÈ. 
Dandho bhikkhave satuppÈdo, atha kho naÑ khippameva pajahati vinodeti 
byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso divasaÑsantatte1 ayokaÔÈhe dve vÈ tÊÓi vÈ 
udakaphusitÈni nipÈteyya. Dandho bhikkhave udakaphusitÈnaÑ nipÈto, atha 
kho naÑ khippameva parikkhayaÑ pariyÈdÈnaÑ gaccheyya. Evameva kho 
bhikkhave tassa ce bhikkhuno evaÑ carato evaÑ viharato kadÈci karahaci 
satisammosÈ uppajjanti pÈpakÈ akusalÈ sarasa~kappÈ saÑyojaniyÈ. Dandho 
bhikkhave satuppÈdo, atha kho naÑ khippameva pajahati vinodeti 
byantÊkaroti anabhÈvaÑ gameti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhuno cÈro ca 
vihÈro ca anubuddho hoti, yathÈ carantaÑ viharantaÑ abhijjhÈdomanassÈ 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ nÈnussavanti. TaÒce bhikkhave bhikkhuÑ evaÑ 
carantaÑ evaÑ viharantaÑ rÈjÈno vÈ rÈjamahÈmattÈ vÈ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ 
ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ bhogehi abhihaÔÔhuÑ pavÈreyyuÑ “ehi2 bho purisa kiÑ 
te ime kÈsÈvÈ anudahanti, kiÑ muÓÉo kapÈlamanucarasi, ehi hÊnÈyÈvattitvÈ 
bhoge ca bhuÒjassu, puÒÒÈni ca karohÊ”ti. So vata bhikkhave bhikkhu evaÑ 
caranto evaÑ viharanto sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissatÊti netaÑ 
ÔhÈnaÑ vijjati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave Ga~gÈ nadÊ pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ 
pÈcÊnapabbhÈrÈ. Atha mahÈjanakÈyo Ègaccheyya kuddÈlapiÔakaÑ ÈdÈya 
“mayaÑ imaÑ Ga~gaÑ nadiÑ pacchÈninnaÑ karissÈma pacchÈpoÓaÑ 
pacchÈpabbhÈran”ti. TaÑ kiÑ maÒÒatha bhikkhave api nu kho so 
mahÈjanakÈyo Ga~gaÑ nadiÑ pacchÈninnaÑ kareyya pacchÈpoÓaÑ 
pacchÈpabbhÈranti. No hetaÑ bhante. TaÑ kissa hetu, Ga~gÈ bhante nadÊ 
pÈcÊnaninnÈ pÈcÊnapoÓÈ pÈcÊnapabbhÈrÈ, sÈ na sukarÈ pacchÈninnÈ kÈtuÑ 
pacchÈpoÓÈ pacchÈpabbhÈrÈ. YÈvadeva ca pana so mahÈjanakÈyo 
kilamathassa vighÈtassa bhÈgÊ assÈti. Evameva kho bhikkhave taÒce 
bhikkhuÑ evaÑ carantaÑ evaÑ viharantaÑ rÈjÈno vÈ  
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rÈjamahÈmattÈ vÈ mittÈ vÈ amaccÈ vÈ ÒÈtÊ vÈ sÈlohitÈ vÈ bhogehi 
abhihaÔÔhuÑ pavÈreyyuÑ “ehi bho purisa kiÑ te ime kÈsÈvÈ anudahanti, 
kiÑ muÓÉo kapÈlamanucarasi, ehi hÊnÈyÈvattitvÈ bhoge ca bhuÒjassu, 
puÒÒÈni ca karohÊ”ti. So vata bhikkhave bhikkhu evaÑ caranto evaÑ 
viharanto sikkhaÑ paccakkhÈya hÊnÈyÈvattissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ vijjati. TaÑ 
kissa hetu, yaÑ hi taÑ bhikkhave cittaÑ dÊgharattaÑ vivekaninnaÑ 
vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈraÑ, tathÈ1 hÊnÈyÈvattissatÊti netaÑ ÔhÈnaÑ 
vijjatÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. KiÑsukopamasutta 

 245. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yenaÒÒataro bhikkhu tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ etadavoca “kittÈvatÈ nu kho Èvuso bhikkhuno 
dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊ”ti. Yato kho Èvuso bhikkhu channaÑ 
phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, 
ettÈvatÈ kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊti. 

 Atha kho so bhikkhu asantuÔÔho tassa bhikkhussa paÒhaveyyÈkaraÓena2 
yenaÒÒataro bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “kittÈvatÈ nu kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ suvisuddhaÑ 
hotÊ”ti. Yato kho Èvuso bhikkhu paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ettÈvatÈ kho Èvuso 
bhikkhuno dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊti.  

 Atha kho so bhikkhu asantuÔÔho tassa bhikkhussa paÒhaveyyÈkaraÓena 
yenaÒÒataro bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ 
etadavoca “kittÈvatÈ nu kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ suvisuddhaÑ 
hotÊ”ti. Yato kho Èvuso bhikkhu catunnaÑ mahÈbh|tÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhuno 
dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊti. 

 Atha kho so bhikkhu asantuÔÔho tassa bhikkhussa paÒhaveyyÈkaraÓena 
yenaÒÒataro bhikkhu tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ taÑ bhikkhuÑ 
etadavoca 
______________________________________________________________ 
 1. TaÒca (SyÈ, KaÑ, Ka) 2. PaÒhÈveyyÈkaraÓena (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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“kittÈvatÈ nu kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊ”ti. Yato kho 
Èvuso bhikkhu “yaÑ kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ 
nirodhadhamman”ti yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhuno 
dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊti. 

 Atha kho so bhikkhu asantuÔÔho tassa bhikkhussa paÒhaveyyÈkaraÓena 
yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavoca 
“idhÈhaÑ bhante yenaÒÒataro bhikkhu tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ taÑ 
bhikkhuÑ etadavocaÑ ‘kittÈvatÈ nu kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ 
suvisuddhaÑ hotÊ’ti. EvaÑ vutte bhante so bhikkhu maÑ etadavoca ‘yato 
kho Èvuso bhikkhu channaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, ettÈvatÈ kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ suvisuddhaÑ 
hotÊ’ti. Atha khvÈhaÑ bhante asantuÔÔho tassa bhikkhussa 
paÒhaveyyÈkaraÓena yenaÒÒataro bhikkhu tenupasa~kamiÑ, upasa~kamitvÈ 
taÑ bhikkhuÑ etadavocaÑ ‘kittÈvatÈ nu kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ 
suvisuddhaÑ hotÊ’ti. EvaÑ vutte bhante so bhikkhu maÑ etadavoca ‘yato 
kho Èvuso bhikkhu paÒcannaÑ upÈdÈnakkhandhÈnaÑ -pa- catunnaÑ 
mahÈbh|taÑ samudayaÒca attha~gamaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti -pa- ‘YaÑ 
kiÒci samudayadhammaÑ, sabbaÑ taÑ nirodhadhamman’ti yathÈbh|taÑ 
pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho Èvuso bhikkhuno dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊ’ti. Atha 
khvÈhaÑ bhante asantuÔÔho tassa bhikkhussa paÒhaveyyÈkaraÓena yena 
BhagavÈ tenupasa~kamiÑ (  )1, kittÈvatÈ nu kho bhante bhikkhuno 
dassanaÑ suvisuddhaÑ hotÊ”ti. 

 SeyyathÈpi bhikkhu purisassa kiÑsuko adiÔÔhapubbo assa, so 
yenaÒÒataro puriso kiÑsukassa dassÈvÊ tenupasa~kameyya, upasa~kamitvÈ 
taÑ purisaÑ evaÑ vadeyya “kÊdiso bho purisa kiÑsuko”ti, so evaÑ vadeyya 
“kÈÄako kho ambho purisa kiÑsuko, seyyathÈpi jhÈmakhÈÓ|”ti. Tena kho 
pana bhikkhu samayena tÈdisovassa kiÑsuko, yathÈpi2 tassa purisassa 
dassanaÑ. Atha kho so bhikkhu puriso asantuÔÔhÈ tassa purisassa 
paÒhaveyyÈkaraÓena yenaÒÒataro puriso kiÑsukassa dassÈvÊ 
tenupasa~kameyya, upasa~kamitvÈ taÑ purisaÑ evaÑ vadeyya 
______________________________________________________________ 
 1. (Upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ etadavocaÑ) (Ka)  
 2. YathÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) dutiyavÈrÈdÊsu pana “yathÈpi”tveva dissati, 
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“kÊdiso bho purisa kiÑsuko”ti. So evaÑ vadeyya “lohitako kho ambho 
purisa kiÑsuko, seyyathÈpi maÑsapesÊti. Tena kho pana bhikkhu samayena 
tÈdisovassa kiÑsuko, yathÈpi tassa purisassa dassanaÑ. Atha kho so 
bhikkhu puriso asantuÔÔho tassa purisassa 
paÒhaveyyÈkaraÓena yenaÒÒataro puriso kiÑsukassa dassÈvÊ 
tenupasa~kameyya, upasa~kamitvÈ taÑ purisaÑ evaÑ vadeyya “kÊdiso bho 
purisa kiÑsuko”ti. So evaÑ vadeyya “ocÊrakajÈto1 kho ambho purisa 
kiÑsuko ÈdinnasipÈÔiko, seyyathÈpi sirÊso”ti. Tena kho pana bhikkhu 
samayena tÈdisovassa kiÑsuko, yathÈpi tassa purisassa dassanaÑ. Atha kho 
so bhikkhu puriso asantuÔÔho tassa purisassa paÒhaveyyÈkaraÓena 
yenaÒÒataro puriso kiÑsukassa dassÈvÊ tenupasa~kameyya, upasa~kamitvÈ 
taÑ purisaÑ evaÑ vadeyya “kÊdiso bho purisa kiÑsukoti. So evaÑ vadeyya 
“bahalapattapalÈso sandacchÈyo2 kho ambho purisa kiÑsuko, seyyathÈpi 
nigrodho”ti. Tena kho pana bhikkhu samayena tÈdisovassa kiÑsuko, yathÈpi 
tassa purisassa dassanaÑ. Evameva kho bhikkhu yathÈ yathÈ adhimuttÈnaÑ 
tesaÑ sappurisÈnaÑ dassanaÑ suvisuddhaÑ hoti, tathÈ tathÈ kho tehi 
sappurisehi byÈkataÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhu raÒÒo paccantimaÑ nagaraÑ daÄhuddhÈpaÑ3 
daÄhapÈkÈratoraÓaÑ chadvÈraÑ, tatrassa dovÈriko paÓÉito byatto medhÈvi 
aÒÒÈtÈnaÑ nivÈretÈ, ÒÈtÈnaÑ pavesetÈ. PuratthimÈya disÈya ÈgantvÈ sÊghaÑ 
d|tayugaÑ taÑ dovÈrikaÑ evaÑ vadeyya “kahaÑ bho purisa imassa 
nagarassa nagarassÈmÊ”ti. So evaÑ vadeyya “eso bhante majjhe si~ghÈÔake 
nisinno”ti. Atha kho taÑ sÊghaÑ d|tayugaÑ nagarassÈmikassa yathÈbh|taÑ 
vacanaÑ niyyÈtetvÈ yathÈgatamaggaÑ paÔipajjeyya. PacchimÈya disÈya 
ÈgantvÈ sÊghaÑ d|tayugaÑ -pa-. UttarÈya disÈya. DakkhiÓÈya disÈya 
ÈgantvÈ sÊghaÑ d|tayugaÑ taÑ dovÈrikaÑ evaÑ vadeyya “kahaÑ bho 
purisa imassa nagarassÈmÊ”ti. So evaÑ vadeyya “eso bhante majjhe 
si~ghÈÔake nisinno”ti. Atha kho taÑ sÊghaÑ d|tayugaÑ nagarassÈmikassa 
yathÈbh|taÑ vacanaÑ niyyÈtetvÈ yathÈgatamaggaÑ paÔipajjeyya. 
______________________________________________________________ 
 1. OjÊrakajÈto (SÊ), odÊrakajÈto (I) 2. SaÓÉacchÈyo (SyÈ, KaÑ) 
 3. DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I) 
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  UpamÈ kho myÈyaÑ bhikkhu katÈ atthassa viÒÒÈpanÈya. AyaÒcettha 
attho, “nagaran”ti kho bhikkhu imassetaÑ cÈtumahÈbh|tikassa kÈyassa 
adhivacanaÑ mÈtÈpettikasambhavassa odanakummÈs|pacayassa 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedana viddhaÑsanadhammassa. “Cha 
dvÈrÈ”ti kho bhikkhu channetaÑ ajjhattikÈnaÑ ÈyatanÈnaÑ adhivacanaÑ. 
“DovÈriko”ti kho bhikkhu satiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. “SÊghaÑ d|tayugan”ti 
kho bhikkhu samathavipassanÈnetaÑ adhivacanaÑ. “NagarassÈmÊ”ti kho 
bhikkhu viÒÒÈÓassetaÑ adhivacanaÑ. “Majjhe si~ghÈÔako”ti kho bhikkhu 
catunnetaÑ mahÈbh|tÈnaÑ adhivacanaÑ pathavÊdhÈtuyÈ ÈpodhÈtuyÈ 
tejodhÈtuyÈ vÈyodhÈtuyÈ. “YathÈbh|taÑ vacanan”ti kho bhikkhu 
nibbÈnassetaÑ adhivacanaÑ. “YathÈgatamaggo”ti kho bhikkhu ariyassetaÑ 
aÔÔha~gikassa maggassa adhivacanaÑ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhiyÈ -pa- 
sammÈsamÈdhissÈti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. VÊÓopamasutta 

 246. Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ 
cakkhuviÒÒeyyesu r|pesu uppajjeyya chando vÈ rÈgo vÈ doso vÈ moho vÈ 
paÔighaÑ vÈpi1 cetaso, tato cittaÑ nivÈreyya “sabhayo ceso maggo 
sappaÔibhayo ca sakaÓÔako ca sagahano ca ummaggo ca kummaggo ca 
duhitiko ca, asappurisasevito ceto maggo, na ceso maggo sappurisehi sevito, 
na tvaÑ etaÑ arahasÊ”ti tato cittaÑ nivÈraye cakkhuviÒÒeyyehi r|pehi -pa-. 
Yassa kassaci bhikkhave bhikkhussa vÈ bhikkhuniyÈ vÈ jivhÈviÒÒeyyesu 
rasesu -pa- manoviÒÒeyyesu dhammesu uppajjeyya chando vÈ rÈgo vÈ doso 
vÈ moho vÈ paÔighaÑ vÈpi cetaso, tato cittaÑ nivÈreyya “sabhayo ceso 
maggo sappaÔibhayo ca sakaÓÔako ca sagahano ca ummaggo ca kummaggo 
ca duhitiko ca, asappurisasevito ceso maggo, na ceso maggo sappurisehi 
sevito, na tvaÑ etaÑ arahasÊ”ti tato cittaÑ nivÈraye manoviÒÒeyyehi 
dhammehi. 

 SeyyathÈpi bhikkhave kiÔÔhaÑ sampannaÑ, kiÔÔhÈrakkho2 ca pamatto, 
goÓo ca kiÔÔhÈdo, aduÑ kiÔÔhaÑ otaritvÈ yÈvadatthaÑ madaÑ Èpajjeyya, 
pamÈdaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. PaÔighaÑ vÈ (SÊ) 2. KiÔÔhÈrakkhako (SÊ) 
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Èpajjeyya. Evameva kho bhikkhave assutavÈ puthujjano chasu 
phassÈyatanesu asaÑvutakÈrÊ paÒcasu kÈmaguÓesu yÈvadatthaÑ madaÑ 
Èpajjati, pamÈdaÑ Èpajjati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave kiÔÔhaÑ sampannaÑ, kiÔÔhÈrakkho ca appamatto, 
goÓo ca kiÔÔhÈdo aduÑ kiÔÔhaÑ otareyya, tamenaÑ kiÔÔhÈrakkho nÈsÈyaÑ 
suggahitaÑ gaÓheyya, nÈsÈyaÑ suggahitaÑ gahetvÈ uparighaÔÈyaÑ 
suniggahitaÑ niggaÓheyya, uparighaÔÈyaÑ suniggahitaÑ niggahetvÈ 
daÓÉena sutÈÄitaÑ tÈÄeyya, daÓÉena sutÈÄitaÑ tÈÄetvÈ osajjeyya. Dutiyampi 
kho bhikkhave -pa-. Tatiyampi kho bhikkhave goÓo kiÔÔhÈdo aduÑ kiÔÔhaÑ 
otareyya, tamenaÑ kiÔÔhÈrakkho nÈsÈyaÑ suggahitaÑ gaÓheyya, nÈsÈyaÑ 
suggahitaÑ gahetvÈ uparighaÔÈyaÑ suniggahitaÑ niggaÓheyya, 
uparighaÔÈyaÑ suniggahitaÑ niggahetvÈ daÓÉena sutÈÄitaÑ tÈÄeyya, daÓÉena 
sutÈÄitaÑ tÈÄetvÈ osajjeyya. EvaÑ hi so bhikkhave goÓo kiÔÔhÈdo gÈmagato 
vÈ araÒÒagato vÈ ÔhÈnabahulo vÈ assa nisajjabahulo vÈ, na taÑ kiÔÔhaÑ puna 
otareyya tameva purimaÑ daÓÉasamphassaÑ samanussaranto. Evameva kho 
bhikkhave yato kho bhikkhuno chasu phassÈyatanesu cittaÑ udujitaÑ hoti 
sudujitaÑ, ajjhattameva santiÔÔhati sannisÊdati, ekodi hoti samÈdhiyati. 

 SeyyathÈpi bhikkhave raÒÒo vÈ rÈjamahÈmattassa vÈ vÊÓÈya saddo 
assutapubbo assa, so vÊÓÈsaddaÑ suÓeyya, so evaÑ vadeyya “ambho kassa1 
nu kho eso saddo evaÑrajanÊyo evaÑkamanÊyo evaÑmadanÊyo 
evaÑmucchanÊyo evaÑbandhanÊyo”ti. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “esÈ kho 
bhante vÊÓÈ nÈma, yassÈ eso saddo evaÑrajanÊyo evaÑkamanÊyo 
evaÑmadanÊyo evaÑmucchanÊyo evaÑbandhanÊyo”ti. So evaÑ vadeyya 
“gacchatha me bho taÑ vÊÓaÑ ÈharathÈ”ti, tassa taÑ vÊÓaÑ ÈhareyyuÑ. 
TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ayaÑ kho sÈ bhante vÊÓÈ, yassÈ eso saddo 
evaÑrajanÊyo evaÑkamanÊyo evaÑmadanÊyo evaÑmucchanÊyo 
evaÑbandhanÊyo”ti. So evaÑ vadeyya “alaÑ me bho tÈya vÊÓÈya, tameva 
me saddaÑ ÈharathÈ”ti. TamenaÑ evaÑ vadeyyuÑ “ayaÑ kho bhante vÊÓÈ 
nÈma anekasambhÈrÈ mahÈsambhÈrÈ, anekehi sambhÈrehi samÈraddhÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Kissa (SÊ, I) 
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vadati. SeyyathidaÑ, doÓiÒca paÔicca cammaÒca daÓÉaÒca paÔicca 
upadhÈraÓe ca paÔicca tantiyo ca paÔicca koÓaÒca paÔicca purisassa ca tajjaÑ 
vÈyÈmaÑ paÔicca, evÈyaÑ bhante vÊÓÈ nÈma anekasambhÈrÈ mahÈsambhÈrÈ 
anekehi sambhÈrehi samÈraddhÈ vadatÊ”ti. So taÑ vÊÓaÑ dasadhÈ vÈ satadhÈ 
vÈ phÈleyya, dasadhÈ vÈ satadhÈ vÈ taÑ phÈletvÈ sakalikaÑ sakalikaÑ 
kareyya, sakalikaÑ sakalikaÑ karitvÈ agginÈ Éaheyya, agginÈ ÉahitvÈ 
masiÑ kareyya, masiÑ karitvÈ mahÈvÈte vÈ ophuneyya1, nadiyÈ vÈ 
sÊghasotÈya pavÈheyya, so evaÑ vadeyya “asatÊ kirÈyaÑ bho vÊÓÈ nÈma, 
yathevaÑ yaÑ2 kiÒci vÊÓÈ nÈma, ettha ca panÈyaÑjano3 ativelaÑ pamatto 
palaÄito”ti. Evameva kho bhikkhave bhikkhu r|paÑ samanvesati4 yÈvatÈ 
r|passa gati, vedanaÑ samanvesati yÈvatÈ vedanÈya gati, saÒÒaÑ 
samanvesati yÈvatÈ saÒÒÈya gati, sa~khÈre samanvesati yÈvatÈ sa~khÈrÈnaÑ 
gati, viÒÒÈÓaÑ samanvesati yÈvatÈ viÒÒÈÓassa gati, tassa r|paÑ 
samanvesato yÈvatÈ r|passa gati, vedanaÑ samanvesato -pa-. SaÒÒaÑ. 
Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ samanvesato yÈvatÈ viÒÒÈÓassa gati. Yampissa taÑ 
hoti “ahan”ti vÈ “maman”ti vÈ “asmÊ”ti vÈ, tampi tassa na hotÊti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. ChappÈÓakopamasutta 

 247. SeyyathÈpi bhikkhave puriso arugatto pakkagatto saravanaÑ 
paviseyya, tassa kusakaÓÔakÈ ceva pÈde vijjheyyuÑ, sarapattÈni ca gattÈni5 
vilekheyyuÑ. EvaÑ hi so bhikkhave puriso bhiyyosomattÈya tatonidÈnaÑ 
dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvediyetha. Evameva kho bhikkhave 
idhekacco bhikkhu gÈmagato vÈ araÒÒagato vÈ labhati vattÈraÑ “ayaÒca so6 
ÈyasmÈ evaÑkÈrÊ evaÑsamÈcÈro asucigÈmakaÓÔako”ti. TaÑ “kaÓÔako”ti7 iti 
viditvÈ saÑvaro ca asaÑvaro ca veditabbo. 
______________________________________________________________ 
 1. Opuneyya (SÊ, I), ophuÓeyya (?) 2. YathevÈyaÑ (SÊ), yathevayaÑ (I) 
 3. Ettha panÈyaÑ jano (SyÈ, KaÑ), ettha ca mahÈjano (I, Ka) 
 4. Samannesati (SÊ, SyÈ, KaÑ), samanesati (I) 
 5. SarapattÈni pakkagattÈni (SyÈ, KaÑ), arupakkÈni gattÈni (I, Ka) 
 6. AyaÒca kho (I, Ka), ayaÑ so (?) 7. TaÑ “asucigÈmakaÓÔako”ti (Ka) 
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  KathaÒca bhikkhave asaÑvaro hoti, idha bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ 
r|paÑ disvÈ piyar|pe r|pe adhimuccati, appiyar|pe r|pe byÈpajjati, 
anupaÔÔhitakÈyassati ca viharati parittacetaso. TaÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ 
akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. Sotena saddaÑ sutvÈ. GhÈnena 
gandhaÑ ghÈyitvÈ. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ. KÈyena phoÔÔhabbaÑ phusitvÈ. 
ManasÈ dhammaÑ viÒÒÈya piyar|pe dhamme adhimuccati, appiyar|pe 
dhamme byÈpajjati, anupaÔÔhitakÈyassati ca viharati parittacetaso. TaÒca 
cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ 
pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso chappÈÓake gahetvÈ nÈnÈvisaye 
nÈnÈgocare daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya, ahiÑ gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ 
bandheyya. SusumÈraÑ1 gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya. PakkhiÑ 
gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya. KukkuraÑ gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ 
bandheyya. Si~gÈlaÑ gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya. MakkaÔaÑ 
gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya, daÄhÈya rajjuyÈ bandhitvÈ majjhe 
gaÓÔhÊÑ karitvÈ ossajjeyya. Atha kho te bhikkhave chappÈÓakÈ nÈnÈvisayÈ 
nÈnÈgocarÈ sakaÑ sakaÑ gocaravisayaÑ ÈviÒcheyyuÑ2, ahi ÈviÒcheyya 
“vammikaÑ pavekkhÈmÊ”ti, susumÈro ÈviÒcheyya “udakaÑ pavekkhÈmÊ”ti, 
pakkhÊ ÈviÒcheyya “ÈkÈsaÑ ÉessÈmÊ”ti, kukkuro ÈviÒcheyya “gÈmaÑ 
pavekkhÈmÊ”ti, si~gÈlo ÈviÒcheyya “sÊvathikaÑ3 pavekkhÈmÊ”ti, makkaÔo 
ÈviÒcheyya “vanaÑ pavekkhÈmÊ”ti. YadÈ kho te bhikkhave chappÈÓakÈ 
jhattÈ assu kilantÈ, atha kho yo nesaÑ pÈÓakÈnaÑ balavataro assa, tassa te 
anuvatteyyuÑ anuvidhÈyeyyuÑ vasaÑ gaccheyyuÑ. Evameva kho 
bhikkhave yassa kassaci bhikkhuno kÈyagatÈsati abhÈvitÈ abahulÊkatÈ, taÑ 
cakkhu ÈviÒchati manÈpiyesu r|pesu, amanÈpiyÈ r|pÈ paÔik|lÈ honti -pa- 
mano ÈviÒchati manÈpiyesu dhammesu, amanÈpiyÈ dhammÈ paÔik|lÈ honti. 
EvaÑ kho bhikkhave asaÑvaro hoti. 

 KathaÒca bhikkhave saÑvaro hoti, idha bhikkhave bhikkhu cakkhunÈ 
r|paÑ disvÈ piyar|pe r|pe nÈdhimuccati, appiyar|pe r|pe na byÈpajjati, 
upaÔÔhitakÈyassati 
______________________________________________________________ 
 1. SuÑsumÈraÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ŒviÒjeyyuÑ (SÊ) 3. SivathikaÑ (Ka) 
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ca viharati appamÈÓacetaso. TaÒca cetovimuttiÑ paÒÒÈvimuttiÑ 
yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ dhammÈ 
aparisesÈ nirujjhanti -pa-. JivhÈya rasaÑ sÈyitvÈ -pa-. ManasÈ dhammaÑ 
viÒÒÈya piyar|pe dhamme nÈdhimuccati, appiyar|pe dhamme na byÈpajjati, 
upaÔÔhitakÈyassati ca viharati appamÈÓacetaso. TaÒca cetovimuttiÑ 
paÒÒÈvimuttiÑ yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, yatthassa te uppannÈ pÈpakÈ akusalÈ 
dhammÈ aparisesÈ nirujjhanti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave puriso chappÈÓake gahetvÈ nÈnÈvisaye 
nÈnÈgocare daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya, ahiÑ gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ 
bandheyya. SusumÈraÑ gahetvÈ daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya. PakkhiÑ 
gahetvÈ -pa-. KukkuraÑ gahetvÈ. Si~gÈlaÑ gahetvÈ. MakkaÔaÑ gahetvÈ 
daÄhÈya rajjuyÈ bandheyya, daÄhÈya rajjuyÈ bandhitvÈ daÄhe khÊle vÈ 
thambhe vÈ upanibandheyya. Atha kho te bhikkhave chappÈÓakÈ nÈnÈvisayÈ 
nÈnÈgocarÈ sakaÑ sakaÑ gocaravisayaÑ ÈviÒcheyyuÑ, ahi ÈviÒcheyya 
“vammikaÑ pavekkhÈmÊ”ti, susumÈro ÈviÒcheyya “udakaÑ pavekkhÈmÊ”ti, 
pakkhÊ ÈviÒcheyya “ÈkÈsaÑ ÉessÈmÊ”ti, kukkuro ÈviÒcheyya “gÈmaÑ 
pavekkhÈmÊ”ti, si~gÈlo ÈviÒcheyya “sÊvathikaÑ pavekkhÈmÊ”ti, makkaÔo 
ÈviÒcheyya “vanaÑ pavekkhÈmÊ”ti. YadÈ kho te bhikkhave chappÈÓakÈ 
jhattÈ assu kilantÈ, atha tameva khÊlaÑ vÈ thambhaÑ vÈ upatiÔÔheyyuÑ 
upanisÊdeyyuÑ upanipajjeyyuÑ. Evameva kho bhikkhave yassa kassaci 
bhikkhuno kÈyagatÈsati bhÈvitÈ bahulÊkatÈ, taÑ cakkhu nÈviÒchati 
manÈpiyesu r|pesu, amanÈpiyÈ r|pÈ nappaÔik|lÈ honti -pa- jivhÈ nÈviÒchati 
manÈpiyesu rasesu -pa- mano nÈviÒchati manÈpiyesu dhammesu, amanÈpiyÈ 
dhammÈ nappaÔik|lÈ honti. EvaÑ kho bhikkhave saÑvaro hoti. 

 “DaÄhe khÊle vÈ thambhe vÈ”ti kho bhikkhave kÈyagatÈya satiyÈ etaÑ 
adhivacanaÑ. TasmÈtiha vo bhikkhave evaÑ sikkhitabbaÑ “kÈyagatÈ no 
sati bhÈvitÈ bhavissati bahulÊkatÈ yÈnÊkatÈ vatthukatÈ anuÔÔhitÈ paricitÈ 
susamÈraddhÈ”ti. EvaÑ hi kho bhikkhave sikkhitabbanti.  . DasamaÑ. 
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11. YavakalÈpisutta 

 248. SeyyathÈpi bhikkhave yavakalÈpÊ cÈtumahÈpathe nikkhittÈ assa, 
atha cha purisÈ ÈgaccheyyuÑ byÈbha~gihatthÈ, te yavakalÈpiÑ chahi 
byÈbha~gÊhi haneyyuÑ, evaÑ hi sÈ bhikkhave yavakalÈpÊ suhatÈ assa chahi 
byÈbha~gÊhi haÒÒamÈnÈ. Atha sattamo puriso Ègaccheyya byÈbha~gihattho, 
so taÑ yavakalÈpiÑ sattamÈya byÈbha~giyÈ haneyya, evaÑ hi sÈ bhikkhave 
yavakalÈpÊ suhatatarÈ assa sattamÈya byÈbha~giyÈ haÒÒamÈnÈ. Evameva 
kho bhikkhave assutavÈ puthujjano cakkhusmiÑ haÒÒati manÈpÈmanÈpehi 
r|pehi -pa- jivhÈya haÒÒati manÈpÈmanÈpehi rasehi -pa- manasmiÑ haÒÒati 
manÈpÈmanÈpehi dhammehi. Sace so bhikkhave assutavÈ puthujjano ÈyatiÑ 
punabbhavÈya ceteti. EvaÑ hi so bhikkhave moghapuriso suhatataro hoti, 
seyyathÈpi sÈ yavakalÈpÊ sattamÈya byÈbha~giyÈ haÒÒamÈnÈ. 

 Bh|tapubbaÑ bhikkhave devÈsurasa~gÈmo samupabyuÄho1 ahosi. Atha 
kho bhikkhave Vepacitti asurindo asure Èmantesi “sace mÈrisÈ 
devÈsurasa~gÈme samupaby|Ähe asurÈ jineyyuÑ, devÈ parÈjineyyuÑ, yena 
naÑ SakkaÑ DevÈnamindaÑ kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi bandhitvÈ mama 
santike ÈneyyÈtha asurapuran”ti. Sakkopi kho bhikkhave DevÈnamindo deve 
tÈvatiÑse Èmantesi “sace mÈriso devÈsurasa~gÈme samupaby|Ähe devÈ 
jineyyuÑ, asurÈ parÈjineyyuÑ, yena naÑ VepacittiÑ asurindaÑ 
kaÓÔhapaÒcamehi bandhenehi bandhitvÈ mama santike ÈneyyÈtha 
SudhammaÑ devasabhan”ti. TasmiÑ kho pana bhikkhave sa~gÈme devÈ 
jiniÑsu, asurÈ parÈjiniÑsu. Atha kho bhikkhave devÈ tÈvatiÑsÈ VepacittiÑ 
asurindaÑ kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi bandhitvÈ Sakkassa 
DevÈnamindassa santike ÈnesuÑ SudhammaÑ devasataÑ. Tatra sudaÑ 
bhikkhave Vepacitti asurindo kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi baddho2 hoti. 
YadÈ kho bhikkhave Vepacittissa asurindassa evaÑ hoti “dhammikÈ kho 
devÈ, adhammikÈ asurÈ, idheva dÈnÈhaÑ devapuraÑ gacchÈmÊ”ti. Atha 
kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi muttaÑ attÈnaÑ samanupassati, dibbehi ca 
paÒcahi kÈmaguÓehi samappito sama~gÊbh|to paricÈreti. YadÈ ca kho 
bhikkhave Vepacittissa asurindassa evaÑ hoti “dhammikÈ kho  
______________________________________________________________ 
 1. Samupabb|Äho (SÊ, I) 2. Bandho (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 

 



 1. SaÄÈyatanasaÑyutta 405 

asurÈ, adhammikÈ devÈ, tattheva dÈnÈhaÑ asurapuraÑ gamissÈmÊ”ti. Atha 
kaÓÔhapaÒcamehi bandhanehi baddhaÑ attÈnaÑ samanupassati, dibbehi ca 
paÒcahi kÈmaguÓehi parihÈyati. EvaÑ sukhumaÑ kho bhikkhave 
VepacittibandhanaÑ, tato sukhumataraÑ mÈrabandhanaÑ. MaÒÒamÈno kho 
bhikkhave baddho mÈrassa, amaÒÒamÈno mutto pÈpimato. 

 “AsmÊ”ti bhikkhave maÒÒitametaÑ, “ayamahamasmÊ”ti maÒÒitametaÑ, 
“bhavissan”ti maÒÒitametaÑ, “na bhavissan”ti maÒÒitametaÑ, “r|pÊ 
bhavissan”ti maÒÒitametaÑ, “ar|pÊ bhavissan”ti maÒÒitametaÑ, “saÒÒÊ 
bhavissan”ti maÒÒitametaÑ, “asaÒÒÊ bhavissan”ti maÒÒitametaÑ, 
“nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ bhavissan”ti maÒÒitametaÑ. MaÒÒitaÑ bhikkhave rogo, 
maÒÒitaÑ gaÓÉo, maÒÒitaÑ sallaÑ. TasmÈtiha bhikkhave “amaÒÒamÈnena1 
cetasÈ viharissÈmÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 

 “AsmÊ”ti bhikkhave iÒjitametaÑ, “ayamahamasmÊ”ti iÒjitametaÑ. 
“Bhavissan”ti iÒjitametaÑ, “na bhavissan”ti iÒjitametaÑ, “r|pÊ bhavissan”ti 
iÒjitametaÑ, “ar|pÊ bhavissan”ti iÒjitametaÑ, “saÒÒÊ bhavissan”ti 
iÒjitametaÑ, “asaÒÒÊ bhavissan”ti iÒjitametaÑ, “nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ 
bhavissan”ti iÒjitametaÑ. IÒjitaÑ bhikkhave rogo, iÒjitaÑ gaÓÉo, iÒjitaÑ 
sallaÑ. TasmÈtiha bhikkhave “aniÒjamÈnena2 cetasÈ viharissÈmÈ”ti evaÑ hi 
vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 

 “AsmÊ”ti bhikkhave phanditametaÑ, “ayamahamasmÊ”ti 
phanditametaÑ, “bhavissan”ti -pa- “na bhavissan”ti. “R|pÊ bhavissan”ti. 
“Ar|pÊ bhavissan”ti. “SaÒÒÊ bhavissan”ti. “AsaÒÒÊ bhavissan”ti. 
“NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ bhavissan”ti phanditametaÑ. PhanditaÑ bhikkhave 
rogo, phanditaÑ gaÓÉo, phanditaÑ sallaÑ. TasmÈtiha bhikkhave 
“aphandamÈnena3 cetasÈ viharassÈmÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave 
sikkhitabbaÑ. 

 “AsmÊ”ti bhikkhave papaÒcitametaÑ, “ayamahamasmÊ”ti 
papaÒcitametaÑ. “Bhavissan”ti -pa- “na bhavissan”ti. “R|pÊ bhavissan”ti. 
“Ar|pÊ bhavissan”ti. “SaÒÒÊ bhavissan”ti. “AsaÒÒÊ bhavissan”ti. 
“NevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ bhavissan”ti 
______________________________________________________________ 
 1. AmaÒÒitamÈnena (I, Ka) 2. AniÒjiyamÈnena (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 3. AphandiyamÈnena (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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papaÒcitametaÑ. PapaÒcitaÑ bhikkhave rogo, papaÒcitaÑ gaÓÉo, 
papaÒcitaÑ sallaÑ. TasmÈtiha bhikkhave “nippapaÒcena cetasÈ 
viharissÈmÈ”ti evaÑ hi vo bhikkhave sikkhitabbaÑ. 

 “AsmÊ”ti bhikkhave mÈnagatametaÑ, “ayamahamasmÊ”ti 
mÈnagatametaÑ, “bhavissan”ti mÈnagatametaÑ, “na bhavissan”ti 
mÈnagatametaÑ, “r|pÊ bhavissan”ti mÈnagatametaÑ, “ar|pÊ bhavissan”ti 
mÈnagatametaÑ, “saÒÒÊ bhavissan”ti mÈnagatametaÑ, “asaÒÒÊ bhavissan”ti 
mÈnagatametaÑ, “nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊ bhavissan”ti mÈnagatametaÑ. 
MÈnagataÑ bhikkhave rogo, mÈnagataÑ gaÓÉo, mÈnagataÑ sallaÑ. 
TasmÈtiha bhikkhave “nihatamÈnena cetasÈ viharissÈmÈ”ti evaÑ hi vo 
bhikkhave sikkhitabbanti.  . EkÈdasamaÑ. 

ŒsÊvisavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   ŒsÊviso Ratho Kummo, dve DÈrukkhandhÈ Avassuto. 
   DukkhadhammÈ KiÑsukÈ VÊÓÈ, ChappÈÓÈ YavakalÈpÊti. 

SaÄÈyatanavagge catutthapaÓÓÈsako samatto. 
 

Tassa vagguddÈnaÑ 

   Nindikkhayo SaÔÔhinayo, Samuddo Uragena ca. 
   CatupaÓÓÈsakÈ ete, nipÈtesu pakÈsitÈti. 
 
 

SaÄÈyatanasaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



 

2. VedanÈsaÑyutta 
  

1. SagÈthÈvagga 
 

1. SamÈdhisutta 

 249. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso vedanÈti. 

   SamÈhito sampajÈno, sato Buddhassa sÈvako. 
   VedanÈ ca pajÈnÈti, vedanÈnaÒca sambhavaÑ. 

   Yattha cetÈ nirujjhanti, maggaÒca khayagÈminaÑ. 
   VedanÈnaÑ khayÈ bhikkhu, nicchÈto parinibbutoti. 

PaÔhamaÑ. 
 

2. Sukhasutta 

 250. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho bhikkhave tisso vedanÈti. 

   SukhaÑ vÈ yadi vÈ dukkhaÑ, adukkhamasukhaÑ saha. 
   AjjhattaÒca bahiddhÈ ca, yaÑ kiÒci atthi veditaÑ. 

   EtaÑ dukkhanti ÒatvÈna, mosadhammaÑ palokinaÑ. 
   Phussa phussa vayaÑ passaÑ, evaÑ tattha virajjatÊti. 

DutiyaÑ. 
 

3. PahÈnasutta 

 251. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. SukhÈya bhikkhave vedanÈya rÈgÈnusayo 
pahÈtabbo, dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayo pahÈtabbo, 
adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo pahÈtabbo. Yato kho bhikkhave 
bhikkhuno sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayo pahÊno hoti, dukkhÈya vedanÈya 
paÔighÈnusayo pahÊno hoti, 
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adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo pahÊno hoti. AyaÑ vuccati 
bhikkhave bhikkhu niranusayo sammaddaso, acchecchi1 taÓhaÑ, vivattayi2 
saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ antamakÈsi dukkhassÈti. 

   SukhaÑ vedayamÈnassa3, vedanaÑ appajÈnato. 
   So rÈgÈnusayo hoti, anissaraÓadassino. 

   DukkhaÑ vedayamÈnassa, vedanaÑ appajÈnato. 
   PaÔighÈnusayo hoti, anissaraÓadassino. 

   AdukkhamasukhaÑ santaÑ, bh|ripaÒÒena desitaÑ. 
   TaÒcÈpi abhinandati, neva dukkhÈ pamuccati. 

   Yato ca bhikkhu ÈtÈpÊ, sampajaÒÒaÑ na riÒcati. 
   Tato so vedanÈ sabbÈ, parijÈnÈti paÓÉito. 

   So vedanÈ pariÒÒÈya, diÔÔhe dhamme anÈsavo. 
   KÈyassa bhedÈ dhammaÔÔho, sa~khyaÑ nopeti vedag|ti. 

TatiyaÑ. 
 

4. PÈtÈlasutta 

 252. AssutavÈ bhikkhave puthujjano yaÑ vÈcaÑ bhÈsati “atthi 
mahÈsamudde pÈtÈlo”ti, taÑ kho panetaÑ bhikkhave assutavÈ puthujjano 
asantaÑ avijjamÈnaÑ evaÑ vÈcaÑ bhÈsati “atthi mahÈsamudde pÈtÈlo”ti. 
SÈrÊrikÈnaÑ kho etaÑ bhikkhave dukkhÈnaÑ vedanÈnaÑ adhivacanaÑ, 
yadidaÑ “pÈtÈlo”ti. AssutavÈ bhikkhave puthujjano sÈrÊrikÈya dukkhÈya 
vedanÈya phuÔÔho samÈno socati kilamati paridevati urattÈÄiÑ kandati 
sammohaÑ Èpajjati, ayaÑ vuccati bhikkhave assutavÈ puthujjano pÈtÈle na 
paccuÔÔhÈsi, gÈdhaÒca nÈjjhagÈ. SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako 
sÈrÊrikÈya dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno neva socati na kilamati na 
paridevati na urattÈÄiÑ kandati na sammohaÑ Èpajjati, ayaÑ vuccati 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako pÈtÈle paccuÔÔhÈsi, gÈdhaÒca ajjhagÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. Acchejji (bah|su) 2. VÈvattayi (SÊ) 3. VediyamÈnassa (SÊ, I)

 



 2. VedanÈsaÑyutta 409 

   Yo etÈ nÈdhivÈseti, uppannÈ vedanÈ dukhÈ. 
   SÈrÊrikÈ pÈÓaharÈ, yÈhi phuÔÔho pavedhati. 

   Akkandati parodati, dubbalo appathÈmako. 
   Na so pÈtÈle paccuÔÔhÈsi, atho gÈdhampi nÈjjhagÈ. 

   Yo cetÈ adhivÈseti, uppannÈ vedanÈ dukhÈ. 
   SÈrÊrikÈ pÈÓaharÈ, yÈhi phuÔÔho na vedhati. 
   Sa ve pÈtÈle paccuÔÔhÈsi, atho gÈdhampi ajjhagÈti. 

CatutthaÑ. 
 

5. DaÔÔhabbasutta 

 253. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. SukhÈ bhikkhave vedanÈ dukkhato 
daÔÔhabbÈ, dukkhÈ vedanÈ sallato daÔÔhabbÈ, adukkhamasukhÈ vedanÈ 
aniccato daÔÔhabbÈ. Yato kho bhikkhave bhikkhuno sukhÈ vedanÈ dukkhato 
diÔÔhÈ hoti, dukkhÈ vedanÈ sallato diÔÔhÈ hoti, adukkhamasukhÈ vedanÈ 
aniccato diÔÔhÈ hoti, ayaÑ vuccati bhikkhave bhikkhu sammaddaso, 
acchecchi taÓhaÑ, vivattayi saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ 
antamakÈsi dukkhassÈti. 

   Yo sukhaÑ dukkhato adda, dukkhamaddakkhi sallato. 
   AdukkhamasukhaÑ santaÑ, addakkhi naÑ aniccato. 
   Sa ve sammaddaso bhikkhu, parijÈnÈti vedanÈ. 

   So vedanÈ pariÒÒÈya, diÔÔhe dhamme anÈsavo. 
   KÈyassa bhedÈ dhammaÔÔho, sa~khyaÑ nopeti vedag|ti. 

PaÒcamaÑ. 
 

6. Sallasutta 

 254. AssutavÈ bhikkhave puthujjano sukhampi vedanaÑ vedayati1, 
dukkhampi vedanaÑ vedayati, adukkhamasukhampi vedanaÑ vedayati. 
SutavÈ bhikkhave ariyasÈvako sukhampi vedanaÑ vedayati, dukkhampi 
vedanaÑ vedayati, 
______________________________________________________________ 
 1. Vediyati (SÊ, I) 
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adukkhamasukhampi vedanaÑ vedayati. Tatra bhikkhave ko viseso, ko 
adhippayÈso1, kiÑ nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ 
puthujjanenÈti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. AssutavÈ 
bhikkhave puthujjano dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno socati kilamati 
paridevati urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati, so dve vedanÈ vedayati 
kÈyikaÒca cetasikaÒca. SeyyathÈpi bhikkhave purisaÑ sallena vijjheyya2, 
tamenaÑ dutiyena sallena anuvedhaÑ vijjheyya3. EvaÑ hi so bhikkhave 
puriso dvisallena vedanaÑ vedayati. Evameva kho bhikkhave assutavÈ 
puthujjano dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno socati kilamati paridevati 
urattÈÄiÑ kandati sammohaÑ Èpajjati, so dve vedanÈ vedayati kÈyikaÒca 
cetasikaÒca. TassÈyeva kho pana dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno 
paÔighavÈ hoti, tamenaÑ dukkhÈya vedanÈya paÔighavantaÑ yo dukkhÈya 
vedanÈya paÔighÈnusayo, so anuseti. So dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno 
kÈmasukhaÑ abhinandati. TaÑ kissa hetu, na hi so bhikkhave pajÈnÈti 
assutavÈ puthujjano aÒÒatra kÈmasukhÈ dukkhÈya vedanÈya nissaraÓaÑ, 
tassa kÈmasukhaÒca abhinandato yo sukhÈya vedanÈya rÈgÈnusayo, so 
anuseti. So tÈsaÑ vedanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca 
ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnÈti, tassa tÈsaÑ vedanÈnaÑ 
samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ appajÈnato yo adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo, so 
anuseti. So sukhaÒce vedanaÑ vedayati, saÒÒutto naÑ vedayati. DukkhaÒce 
vedanaÑ vedayati, saÒÒutto naÑ vedayati. AdukkhamasukhaÒce vedanaÑ 
vedayati, saÒÒutto naÑ vedayati. AyaÑ vuccati bhikkhave assutavÈ 
puthujjano saÒÒutto jÈtiyÈ jarÈya maraÓena sokehi paridevehi dukkhehi 
domanassehi upÈyÈsehi, saÒÒutto dukkhasmÈti vadÈmi. 

 SutavÈ ca kho bhikkhave ariyasÈvako dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho 
samÈno na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ kandati 
______________________________________________________________ 
 1. AdhippÈyo (SÊ, Ka), adhippÈyaso (SyÈ, KaÑ), adhippÈyoso (I) 
 2. Sallena anuvijjheyyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
 3. Sallena anuvijjheyyuÑ (SÊ), sallena anuvedhaÑ vijjheyyuÑ (SyÈ, KaÑ), sallena 

vijjheyyuÑ (I) 
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na sammohaÑ Èpajjati, so ekaÑ vedanaÑ vedayati kÈyikaÑ, na cetasikaÑ. 

 SeyyathÈpi bhikkhave purisaÑ sallena vijjheyya, tamenaÑ dutiyena 
sallena anuvedhaÑ na vijjheyya, evaÑ hi so bhikkhave puriso ekasallena 
vedanaÑ vedayati. Evameva kho bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako dukkhÈya 
vedanÈya phuÔÔho samÈno na socati na kilamati na paridevati na urattÈÄiÑ 
kandati na sammohaÑ Èpajjati, so ekaÑ vedanaÑ vedayati kÈyikaÑ, na 
cetasikaÑ. TassÈyeva kho pana dukkhÈya vedanÈya phuÔÔho samÈno 
paÔighavÈ na hoti, tamenaÑ dukkhÈya vedanÈya appaÔighavantaÑ yo 
dukkhÈya vedanÈya paÔighÈnusayo, so nÈnuseti. So dukkhÈya vedanÈya 
phuÔÔho samÈno kÈmasukhaÑ nÈbhinandati. TaÑ kissa hetu, pajÈnÈti hi so 
bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako aÒÒatra kÈmasukhÈ dukkhÈya vedanÈya 
nissaraÓaÑ, tassa kÈmasukhaÑ nÈbhinandato yo sukhÈya vedanÈya 
rÈgÈnusayo, so nÈnuseti. So tÈsaÑ vedanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti, tassa tÈsaÑ 
vedanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca 
yathÈbh|taÑ pajÈnato yo adukkhamasukhÈya vedanÈya avijjÈnusayo, so 
nÈnuseti. So sukhaÒce vedanaÑ vedayati, visaÒÒutto naÑ vedayati. 
DukkhaÒce vedanaÑ vedayati, visaÒÒutto naÑ vedayati. 
AdukkhamasukhaÒca vedanaÑ vedayati, visaÒÒutto naÑ vedayati. AyaÑ 
vuccati bhikkhave sutavÈ ariyasÈvako visaÒÒutto jÈtiyÈ jarÈya maraÓena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upÈyÈsehi, visaÒÒutto dukkhasmÈti 
vadÈmi. AyaÑ kho bhikkhave viseso, ayaÑ adhippayÈso, idaÑ 
nÈnÈkaraÓaÑ sutavato ariyasÈvakassa assutavatÈ puthujjanenÈti. 

    Na vedanaÑ vedayati sapaÒÒo, 
    Sukhampi dukkhampi bahussutopi. 
    AyaÒca dhÊrassa puthujjanena, 
    MahÈ1 viseso kusalassa hoti. 
______________________________________________________________ 
 1. AyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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    Sa~khÈtadhammassa bahussutassa,  
    Vipassato1 lokamimaÑ paraÒca. 

    IÔÔhassa dhammÈ na mathenti cittaÑ, 
    AniÔÔhato no paÔighÈtameti. 

    TassÈnurodhÈ athavÈ virodhÈ,  
    Vidh|pitÈ atthagatÈ na santi. 
    PadaÒca ÒatvÈ virajaÑ asokaÑ, 
    SammÈ pajÈnÈti bhavassa pÈrag|ti. 

ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamagelaÒÒasutta 

 255. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
yena gilÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi– 

 Sato bhikkhave bhikkhu sampajÈno kÈlaÑ Ègameyya, ayaÑ vo 
amhÈkaÑ anusÈsanÊ. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sato hoti. Idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati -pa-. Citte 
cittÈnupassÊ viharati. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno 
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
sato hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sampajÈno hoti. Idha bhikkhave bhikkhu 
abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti, Èlokite vilokite sampajÈnakÈrÊ 
hoti, samiÒjite pasÈrite sampajÈnakÈrÊ hoti, sa~ghÈÔipattacÊvaradhÈraÓe 
sampajÈnakÈrÊ hoti, asite pÊte khÈyite sÈyite sampajÈnakÈrÊ hoti, 
uccÈrapassÈvakamme sampajÈnakÈrÊ hoti, gate Ôhite nisinne sutte jÈgarite 
bhÈsite 
______________________________________________________________ 
 1. Sampassato (SÊ, I) 
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tuÓhÊbhÈve sampajÈnakÈrÊ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
sampajÈnakÈrÊ hoti. Sato bhikkhave bhikkhu sampajÈno kÈlaÑ Ègameyya, 
ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊ. 

 Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaÑ satassa sampajÈnassa 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato uppajjati sukhÈ vedanÈ, so evaÑ 
pajÈnÈti “uppannÈ kho myÈyaÑ sukhÈ vedanÈ, sÈ ca kho paÔicca, no 
appaÔicca. KiÑ paÔicca, imameva kÈyaÑ paÔicca. AyaÑ kho pana kÈyo 
anicco sa~khato paÔiccasamuppanno, aniccaÑ kho pana sa~khataÑ 
paÔiccasamuppannaÑ kÈyaÑ paÔicca uppannÈ sukhÈ vedanÈ kuto niccÈ 
bhavissatÊ”ti. So kÈye ca sukhÈya ca vedanÈya aniccÈnupassÊ viharati, 
vayÈnupassÊ viharati, virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, 
paÔinissaggÈnupassÊ viharati. Tassa kÈye ca sukhÈya ca vedanÈya 
aniccÈnupassino viharato vayÈnupassino viharato virÈgÈnupassino viharato 
nirodhÈnupassino viharato paÔinissaggÈnupassino viharato yo kÈye ca 
sukhÈya ca vedanÈya rÈgÈnusayo so pahÊyati. 

 Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaÑ satassa sampajÈnassa 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato uppajjati dukkhÈ vedanÈ, so 
evaÑ pajÈnÈti “uppannÈ kho myÈyaÑ dukkhÈ vedanÈ, sÈ ca kho paÔicca, no 
appaÔicca. KiÑ paÔicca, imameva kÈyaÑ paÔicca. AyaÑ kho pana kÈyo 
anicco sa~khato paÔiccasamuppanno, aniccaÑ kho pana sa~khataÑ 
paÔiccasamuppannaÑ kÈyaÑ paÔicca uppannÈ dukkhÈ vedanÈ kuto niccÈ 
bhavissatÊ”ti. So kÈye ca dukkhÈya ca vedanÈya aniccÈnupassÊ viharati, 
vayÈnupassÊ viharati, virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, 
paÔinissaggÈnupassÊ viharati. Tassa kÈye ca dukkhÈya ca vedanÈya 
aniccÈnupassino viharato -pa- paÔinissaggÈnupassino viharato yo kÈye ca 
dukkhÈya ca vedanÈya paÔighÈnusayo so pahÊyati. 

 Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaÑ satassa sampajÈnassa 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato uppajjati adukkhamasukhÈ 
vedanÈ, so evaÑ pajÈnÈti “uppannÈ kho myÈyaÑ adukkhamasukhÈ vedanÈ, 
sÈ ca kho paÔicca, no appaÔicca. KiÑ paÔicca, imameva kÈyaÑ paÔicca. 
AyaÑ kho pana kÈyo anicco sa~khato paÔiccasamuppanno, aniccaÑ kho 
pana sa~khataÑ paÔiccasamuppannaÑ 
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kÈyaÑ paÔicca uppannÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ kuto niccÈ bhavissatÊ”ti. So 
kÈye ca adukkhamasukhÈya ca vedanÈya aniccÈnupassÊ viharati, vayÈnupassÊ 
viharati, virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, paÔinissaggÈnupassÊ 
viharati, tassa kÈye ca adukkhamasukhÈ ca vedanÈya aniccÈnupassino 
viharato -pa- paÔiniggÈnupassino viharato yo kÈye ca adukkhamasukhÈya ca 
vedanÈya avijjÈnusayo so pahÊyati. 

 So sukhaÒce vedanaÑ vedayati, sÈ aniccÈti pajÈnÈti, anajjhositÈti 
pajÈnÈti, anabhinanditÈti pajÈnÈti. DukkhaÒce vedanaÑ vedayati -pa-. 
AdukkhamasukhaÒce vedanaÑ vedayati, sÈ aniccÈti pajÈnÈti, anajjhositÈti 
pajÈnÈti, anabhinanditÈti pajÈnÈti. So sukhaÒce vedanaÑ vedayati, 
visaÒÒutto naÑ vedayati. DukkhaÒce vedanaÑ vedayati, visaÒÒutto naÑ 
vedayati. AdukkhamasukhaÒce vedanaÑ vedayati, visaÒÒutto naÑ vedayati. 
So kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayÈmÊti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti, kÈyassa bhedÈ uddhaÑ 
jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊti1 
pajÈnÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave telaÒca paÔicca vaÔÔiÑ ca paÔicca telappadÊpo 
jhÈyeyya, tasseva telassa ca vaÔÔiyÈ ca pariyÈdÈnÈ anÈhÈro nibbÈyeyya. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti, jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ 
vedayamÈno jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti, kÈyassa 
bhedÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni anabhinanditÈni 
sÊtÊbhavissantÊti pajÈnÈtÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyagelaÒÒasutta 

 256. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Atha kho BhagavÈ sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito 
yena gilÈnasÈlÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdi, nisajja 
kho BhagavÈ bhikkh| Èmantesi– 
______________________________________________________________ 
 1. SÊtibhavissantÊti (SÊ, I, Ka) 
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 Sato bhikkhave bhikkhu sampajÈno kÈlaÑ Ègameyya, ayaÑ vo 
amhÈkaÑ anusÈsanÊ. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sato hoti. Idha bhikkhave bhikkhu kÈye 
kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. VedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati -pa-. Citte 
cittÈnupassÊ viharati. Dhammesu dhammÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno 
satimÈ vineyya loke abhijjhÈdomanassaÑ. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu 
sato hoti. 

 KathaÒca bhikkhave bhikkhu sampajÈno hoti. Idha bhikkhave bhikkhu 
abhikkante paÔikkante sampajÈnakÈrÊ hoti -pa- bhÈsite tuÓhÊbhÈve 
sampajÈnakÈrÊ hoti. EvaÑ kho bhikkhave bhikkhu sampajÈno hoti. Sato 
bhikkhave bhikkhu sampajÈno kÈlaÑ Ègameyya, ayaÑ vo amhÈkaÑ 
anusÈsanÊ. 

 Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaÑ satassa sampajÈnassa 
appamattassa ÈtÈpino pahitattassa viharato uppajjati sukhÈ vedanÈ, so evaÑ 
pajÈnÈti “uppannÈ kho myÈyaÑ sukhÈ vedanÈ, sÈ ca kho paÔicca, no 
appaÔicca. KiÑ paÔicca, imameva phassaÑ paÔicca. AyaÑ kho pana phasso 
anicco sa~khato paÔiccasamuppanno, aniccaÑ kho pana sa~khataÑ 
paÔiccasamuppannaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ sukhÈ vedanÈ kuto niccÈ 
bhavissatÊ”ti. So phasse ca sukhÈya ca vedanÈya aniccÈnupassÊ viharati, 
vayÈnupassÊ viharati, virÈgÈnupassÊ viharati, nirodhÈnupassÊ viharati, 
paÔinissaggÈnupassÊ viharati. Tassa phasse ca sukhÈya ca vedanÈya 
aniccÈnupassino viharato vayÈnupassino viharato virÈgÈnupassino viharato 
nirodhÈnupassino viharato paÔinissaggÈnupassino viharato yo phasse ca 
sukhÈya ca vedanÈya rÈgÈnusayo so pahÊyati. 

 Tassa ce bhikkhave bhikkhuno evaÑ satassa -pa- viharato uppajjati 
dukkhÈ vedanÈ -pa- uppajjati adukkhamasukhÈ vedanÈ, so evaÑ pajÈnÈti 
uppannÈ kho myÈyaÑ adukkhamasukhÈ vedanÈ, sÈ ca kho paÔicca, no 
appaÔicca. KiÑ paÔicca, imameva phassaÑ paÔicca. (YathÈ purimasutte, tathÈ 
vitthÈretabbo.) 
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KÈyassa bhedÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni 
anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊti pajÈnÈti. 

 SeyyathÈpi bhikkhave telaÒca paÔicca vaÔÔiÑ ca paÔicca telappadÊpo 
jhÈyeyya, tasseva telassa ca vaÔÔiyÈ ca pariyÈdÈnÈ anÈhÈro nibbÈyeyya. 
Evameva kho bhikkhave bhikkhu kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayamÈno 
kÈyapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti. JÊvitapariyantikaÑ 
vedanaÑ vedayamÈno jÊvitapariyantikaÑ vedanaÑ vedayÈmÊti pajÈnÈti, 
kÈyassa bhedÈ uddhaÑ jÊvitapariyÈdÈnÈ idheva sabbavedayitÈni 
anabhinanditÈni sÊtÊbhavissantÊti pajÈnÈtÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Aniccasutta 

 257. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ 
khayadhammÈ vayadhammÈ virÈgadhammÈ nirodhadhammÈ. KatamÈ tisso. 
SukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho bhikkhave 
tisso vedanÈ aniccÈ sa~khatÈ paÔiccasamuppannÈ khayadhammÈ 
vayadhammÈ virÈgadhammÈ nirodhadhammÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. Phassam|lakasutta 

 258. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ phassajÈ phassam|lakÈ phassanidÈnÈ 
phassapaccayÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. SukhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ paÔicca 
uppajjati sukhÈ vedanÈ. Tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ 
tajjaÑ vedayitaÑ sukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ sukhÈ vedanÈ, 
sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammati. DukkhavedaniyaÑ bhikkhave phassaÑ 
paÔicca uppajjati dukkhÈ vedanÈ. Tasseva dukkhavedaniyassa phassassa 
nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ dukkhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ 
dukkhÈ vedanÈ, sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammati. AdukkhamasukhavedaniyaÑ 
bhikkhave phassaÑ paÔicca uppajjati adukkhamasukhÈ vedanÈ. Tasseva 
adukkhamasukhavedaniyassa phassassa nirodhÈ yaÑ tajjaÑ vedayitaÑ 
adukkhamasukhavedaniyaÑ phassaÑ paÔicca uppannÈ adukkhamasukhÈ 
vedanÈ, sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammati. 
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SeyyathÈpi bhikkhave dvinnaÑ kaÔÔhÈnaÑ sa~ghaÔÔanasamodhÈnÈ1 usmÈ 
jÈyati, tejo abhinibbattati. TesaÑyeva kaÔÔhÈnaÑ nÈnÈbhÈvÈ vinikkhepÈ yÈ 
tajjÈ usmÈ, sÈ nirujjhati, sÈ v|pasammati. Evameva kho bhikkhave imÈ tisso 
vedanÈ phassajÈ phassam|lakÈ phassanidÈnÈ phassapaccayÈ. TajjaÑ 
phassaÑ paÔicca tajjÈ vedanÈ uppajjanti. Tajjassa phassassa nirodhÈ tajjÈ 
vedanÈ nirujjhantÊti.  . DasamaÑ. 

VedanÈsaÑyuttassa sagÈthÈvaggo paÔhamo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SamÈdhi SukhaÑ PahÈnena, PÈtÈlaÑ DaÔÔhabbena ca. 
   Sallena ceva GelaÒÒÈ, Anicca Phassam|lakÈti. 

_____ 
 

2. Rahogatavagga 
 

1. Rahogatasutta 

 259. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca–idha mayhaÑ bhante 
rahogatassa paÔisallÊnassa evaÑ cetaso parivitakko udapÈdi “tisso vedanÈ 
vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ 
tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ. VuttaÑ kho panetaÑ BhagavatÈ ‘yaÑ kiÒci 
vedayitaÑ, taÑ dukkhasmin’ti, kiÑ nu kho etaÑ BhagavatÈ sandhÈya 
bhÈsitaÑ, ‘yaÑ kiÒci vedayitaÑ, taÑ dukkhasmin’ti”, sÈdhu sÈdhu bhikkhu, 
tisso imÈ bhikkhu vedanÈ vuttÈ mayÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ tisso vedanÈ vuttÈ mayÈ. VuttaÑ kho panetaÑ 
bhikkhu mayÈ “yaÑ kiÒci vedayitaÑ, taÑ dukkhasmin”ti. TaÑ kho panetaÑ 
bhikkhu mayÈ sa~khÈrÈnaÑyeva aniccataÑ sandhÈya bhÈsitaÑ “yaÑ kiÒci 
vedayitaÑ, taÑ  
______________________________________________________________ 
 1. Sa~khattÈ tassa samodhÈnÈ (SyÈ, KaÑ) sa~ghÈttÈ tassa samodhÈnÈ (ka) SaÑ 1. 322 

piÔÔhepi passitabbaÑ. 
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dukkhasmin”ti. taÑ kho panetaÑ bhikkhu mayÈ sa~khÈrÈnaÑyeva 
khayadhammataÑ -pa- vayadhammataÑ -pa- virÈgadhammataÑ -pa- 
nirodhadhammataÑ -pa- vipariÓÈmadhammataÑ sandhÈya bhÈsitaÑ “yaÑ 
kiÒci vedayitaÑ, taÑ dukkhasmin”ti. Atha kho pana bhikkhu mayÈ 
anupubbasa~khÈrÈnaÑ nirodho akkhÈto, paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa 
vÈcÈ niruddhÈ hoti, dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa vitakkavicÈrÈ niruddhÈ 
honti, tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa pÊti niruddhÈ hoti, catutthaÑ jhÈnaÑ 
samÈpannassa assÈsapassÈsÈ niruddhÈ honti, ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samÈpannassa r|pasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samÈpannassa 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samÈpannassa ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ niruddhÈ hoti, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ ca niruddhÈ honti. KhÊÓÈsavassa bhikkhuno 
rÈgo niruddho hoti, doso niruddho hoti, moho niruddho hoti. Atha kho 
bhikkhu mayÈ anupubbasa~khÈrÈnaÑ v|pasamo akkhÈto, paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
samÈpannassa vÈcÈ v|pasantÈ hoti, dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa 
vitakkavicÈrÈ v|pasantÈ honti -pa- saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa 
saÒÒÈ ca vedanÈ ca v|pasantÈ honti. KhÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgo 
v|pasanto hoti, doso v|pasanto hoti, moho v|pasanto hoti. ChayimÈ 
bhikkhu passaddhiyo, paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa vÈcÈ paÔippassaddhÈ 
hoti, dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa vitakkavicÈrÈ paÔippassaddhÈ hoti, 
tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa pÊti paÔippassaddhÈ honti, catutthaÑ jhÈnaÑ 
samÈpannassa assÈsapassÈsÈ paÔippassaddhÈ honti, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ ca paÔippassaddhÈ honti. KhÊÓÈsavassa 
bhikkhuno rÈgo paÔippassaddho hoti doso paÔippassaddho hoti, moho 
paÔippassaddho hotÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. PaÔhama-ÈkÈsasutta 

 260. SeyyathÈpi bhikkhave ÈkÈse vividhÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈpi 
vÈtÈ vÈyanti, pacchimÈpi vÈtÈ vÈyanti, uttarÈpi vÈtÈ vÈyanti, dakkhiÓÈpi vÈtÈ 
vÈyanti, sarajÈpi vÈtÈ vÈyanti, arajÈpi vÈtÈ vÈyanti, sÊtÈpi vÈtÈ vÈyanti, 
uÓhÈpi vÈtÈ vÈyanti, parittÈpi 
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vÈtÈ vÈyanti, adhimattÈpi vÈtÈ vÈyanti, evameva kho bhikkhave imasmiÑ 
kÈyasmiÑ vividhÈ vedanÈ uppajjanti, sukhÈpi vedanÈ uppajjati, dukkhÈpi 
vedanÈ uppajjati, adukkhamasukhÈpi vedanÈ uppajjatÊti. 

   YathÈpi vÈtÈ ÈkÈse, vÈyanti vividhÈ puth|. 
   PuratthimÈ pacchimÈ cÈpi, uttarÈ atha dakkhiÓÈ. 

   SarajÈ arajÈ capi, sÊtÈ uÓhÈ ca ekadÈ. 
   AdhimattÈ parittÈ ca, puth| vÈyanti mÈlutÈ. 

   TathevimasmiÑ kÈyasmiÑ, samuppajjanti vedanÈ. 
   Sukhadukkhasamuppatti, adukkhamasukhÈ ca yÈ. 

   Yato ca bhikkhu ÈtÈpÊ, sampajaÒÒaÑ na riÒcati1. 
   Tato so vedanÈ sabbÈ, parijÈnÈti paÓÉito. 

   So vedanÈ pariÒÒÈya, diÔÔhe dhamme anÈsavo. 
   KÈyassa bhedÈ dhammaÔÔho, sa~khyaÑ nopeti vedag|ti. 

DutiyaÑ. 
 

3. Dutiya-ÈkÈsasutta 

 261. SeyyathÈpi bhikkhave ÈkÈse vividhÈ vÈtÈ vÈyanti, puratthimÈpi 
vÈtÈ vÈyanti -pa- adhimattÈpi vÈtÈ vÈyanti, evameva kho bhikkhave 
imasmiÑ kÈyasmiÑ vividhÈ vedanÈ uppajjanti, sukhÈpi vedanÈ uppajjati, 
dukkhÈpi vedanÈ uppajjati, adukkhamasukhÈpi vedanÈ uppajjatÊti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. AgÈrasutta 

 262. SeyyathÈpi bhikkhave ÈgantukÈgÈraÑ, tattha puratthimÈyapi disÈya 
ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, pacchimÈyapi disÈya ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, 
uttarÈyapi disÈya ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, dakkhiÓÈyapi disÈya ÈgantvÈ 
vÈsaÑ kappenti, khattiyÈpi ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, brÈhmaÓÈpi ÈgantvÈ 
vÈsaÑ kappenti, vessÈpi ÈgantvÈ vÈsaÑ kappenti, suddÈpi ÈgantvÈ vÈsaÑ 
kappenti, evameva kho bhikkhave imasmiÑ kÈyasmiÑ vividhÈ 
______________________________________________________________ 
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vedanÈ uppajjanti, sukhÈpi vedanÈ uppajjati, dukkhÈpi vedanÈ uppajjati, 
adukkhamasukhÈpi vedanÈ uppajjati. SÈmisÈpi sukhÈ vedanÈ uppajjati, 
sÈmisÈpi dukkhÈ vedanÈ uppajjati, sÈmisÈpi adukkhamasukhÈ vedanÈ 
uppajjati. NirÈmisÈpi sukhÈ vedanÈ uppajjati, nirÈmisÈpi dukkhÈ vedanÈ 
uppajjati, nirÈmisÈpi adukkhamasukhÈ vedanÈ uppajjatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhama-Ènandasutta 

 263. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando 
BhagavantaÑ etadavoca “katamÈ nu kho bhante vedanÈ, katamo 
vedanÈsamudayo, katamo vedanÈnirodho, katamÈ vedanÈnirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ, ko vedanÈya assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓan”ti. Tisso imÈ 
Œnanda vedanÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ 
vuccanti Œnanda vedanÈ. PhassasamudayÈ vedanÈsamudayo, phassanirodhÈ 
vedanÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo vedanÈnirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. YaÑ vedanaÑ 
paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ vedanÈya assÈdo. YaÑ vedanÈ 
aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ vedanÈya ÈdÊnavo. Yo vedanÈya 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ vedanÈya nissaraÓaÑ. Atha 
kho panÈnanda mayÈ anupubbasa~khÈrÈnaÑ nirodho akkhÈto. PaÔhamaÑ 
jhÈnaÑ samÈpannassa vÈcÈ niruddhÈ hoti -pa- saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ ca niruddhÈ honti. KhÊÓÈsavassa bhikkhuno 
rÈgo niruddho hoti, doso niruddho hoti, moho niruddho hoti. Atha kho 
panÈnanda mayÈ anupubbasa~khÈrÈnaÑ v|pasamo akkhÈto. PaÔhamaÑ 
jhÈnaÑ samÈpannassa vÈcÈ v|pasantÈ hoti -pa- saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ ca v|pasantÈ honti. KhÊÓÈsavassa bhikkhuno 
rÈgo v|pasanto hoti, doso v|pasanto hoti, moho v|pasanto hoti. Atha kho 
panÈnanda mayÈ anupubbasa~khÈrÈnaÑ paÔippassaddhi akkhÈtÈ. PaÔhamaÑ 
jhÈnaÑ samÈpannassa vÈcÈ paÔippassaddhÈ hoti -pa-. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samÈpannassa r|pasaÒÒÈ paÔippassaddhÈ hoti, viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samÈpannassa ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasaÒÒÈ paÔippassaddhÈ hoti, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
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samÈpannassa viÒÒÈÓaÒcÈyatanasaÒÒÈ paÔippassaddhÈ hoti, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ samÈpannassa ÈkiÒcaÒÒÈyatanasaÒÒÈ 
paÔippassaddhÈ hoti, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa saÒÒÈ ca vedanÈ 
ca paÔippassaddhÈ honti. KhÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgo paÔippassaddho hoti, 
doso paÔippassaddho hoti, moho paÔippassaddho hotÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Dutiya-Ènandasutta 

 264. Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinnaÑ kho ÈyasmantaÑ ŒnandaÑ BhagavÈ etadavoca “katamÈ nu kho 
Œnanda vedanÈ, katamo vedanÈsamudayo, katamo vedanÈnirodho, katamÈ 
vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ko vedanÈya assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ 
nissaraÓan”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ, BhagavaÑnettikÈ, 
BhagavaÑpaÔisaraÓÈ. SÈdhu bhante BhagavantaÒÒeva paÔibhÈtu etassa 
bhÈsitassa attho, Bhagavato sutvÈ bhikkh| dhÈressantÊti. Tena hi Œnanda 
suÓohi sÈdhukaÑ manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. EvaÑ bhanteti kho ÈyasmÈ 
Œnando Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca “tisso imÈ Œnanda 
vedanÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ 
vuccanti Œnanda vedanÈ -pa-. PhassasamudayÈ -pa-. KhÊÓÈsavassa 
bhikkhuno rÈgo paÔippassaddho hoti, doso paÔippassaddho hoti, moho 
paÔippassaddho hotÊ”ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamasambahulasutta 

 265. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ 
nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ etadavocuÑ “katamÈ nu kho bhante 
vedanÈ, katamo vedanÈsamudayo, katamo vedanÈnirodho, katamÈ 
vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ko vedanÈya assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ 
nissaraÓan”ti. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ vuccanti bhikkhave vedanÈ. 
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PhassasamudayÈ vedanÈsamudayo, phassanirodhÈ vedanÈnirodho, ayameva 
ariyo aÔÔha~giko maggo vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. YaÑ vedanaÑ paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ, ayaÑ vedanÈya assÈdo. YaÑ vedanÈ aniccÈ dukkhÈ 
vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ vedanÈya ÈdÊnavo. Yo vedanÈya 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ vedanÈya nissaraÓaÑ. 

 Atha kho pana bhikkhave mayÈ anupubbasa~khÈrÈnaÑ nirodho 
akkhÈto, paÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa vÈcÈ niruddhÈ hoti -pa-. 
KhÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgo niruddho hoti, doso niruddho hoti, moho 
niruddho hoti. Atha kho pana bhikkhave mayÈ anupubbasa~khÈrÈnaÑ 
v|pasamo akkhÈto. PaÔhamaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa vÈcÈ v|pasantÈ hoti 
-pa-. KhÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgo v|pasanto hoti, doso v|pasanto hoti, 
moho v|pasanto hoti. ChayimÈ bhikkhave passaddhiyo. PaÔhamaÑ jhÈnaÑ 
samÈpannassa vÈcÈ paÔippassaddhÈ hoti, dutiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa 
vitakkavicÈrÈ paÔippassaddhÈ honti, tatiyaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa pÊti 
paÔippassaddhÈ hoti, catutthaÑ jhÈnaÑ samÈpannassa assÈsapassÈsÈ 
paÔippassaddhÈ honti, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa assÈsapassÈsÈ 
paÔippassaddhÈ honti, saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpannassa saÒÒÈ ca 
vedanÈ ca paÔippassaddhÈ honti. KhÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgo 
paÔippassaddho hoti, doso paÔippassaddho hoti, moho paÔippassaddho hotiti.  
. SattamaÑ. 
 

8. Dutiyasambahulasutta 

 266. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu 
-pa- ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavÈ etadavoca “katamÈ nu kho 
bhikkhave vedanÈ, katamo vedanÈsamudayo, katamo vedanÈnirodho, 
katamÈ vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ko vedanÈya assÈdo, ko ÈdÊnavo, 
kiÑ nissaraÓan”ti. BhagavaÑm|lakÈ no bhante dhammÈ -pa-. Tisso imÈ 
bhikkhave vedanÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, 
imÈ vuccanti bhikkhave vedanÈ. PhassasamudayÈ. (YathÈ purimasuttante, 
tathÈ vitthÈretabbo.). AÔÔhamaÑ. 
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9. PaÒcaka~gasutta 

 267. Atha kho PaÒcaka~go thapati yenÈyasmÈ UdÈyÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca 
“kati nu kho bhante UdÈyi vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ”ti. Tisso kho thapati 
vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ 
vedanÈ, imÈ kho thapati tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈti. EvaÑ vutte 
PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “na kho bhante UdÈyi 
tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ, dve vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ vedanÈ 
dukkhÈ vedanÈ, yÈyaÑ bhante adukkhamasukhÈ vedanÈ, santasmiÑ esÈ 
paÓÊte sukhe vuttÈ BhagavatÈ”ti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ etadavoca “na kho thapati dve vedanÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ”ti. Dutiyampi 
kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “na kho bhante 
UdÈyi tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ, dve vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ 
vedanÈ dukkhÈ vedanÈ, yÈyaÑ bhante adukkhamasukhÈ vedanÈ, santasmiÑ 
esÈ paÓÊte sukhe vuttÈ BhagavatÈ”ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ UdÈyÊ 
PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ etadavoca “na kho thapati dve vedanÈ vuttÈ 
BhagavatÈ, tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ”ti. Tatiyampi 
kho PaÒcaka~go thapati ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ etadavoca “na kho bhante 
UdÈyi tisso vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ, dve vedanÈ vuttÈ BhagavatÈ sukhÈ 
vedanÈ dukkhÈ vedanÈ, yÈyaÑ bhante adukkhamasukhÈ vedanÈ, santasmiÑ 
esÈ paÓÊte sukhe vuttÈ BhagavatÈ”ti. Neva Sakkhi ÈyasmÈ UdÈyÊ 
PaÒcaka~gaÑ thapatiÑ saÒÒÈpetuÑ, na panÈsakkhi PaÒcaka~go thapati 
ÈyasmantaÑ UdÈyiÑ saÒÒÈpetuÑ, assosi kho ÈyasmÈ Œnando Èyasmato 
UdÈyissa PaÒcaka~gena thapatinÈ saddhiÑ imaÑ kathÈsallÈpaÑ. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando yena BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Œnando 
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yÈvatako Èyasmato UdÈyissa PaÒcaka~gena thapatinÈ saddhiÑ ahosi 
kathÈsallÈpo, taÑ sabbaÑ Bhagavato Èrocesi. Santameva Œnanda pariyÈyaÑ 
PaÒcaka~go thapati UdÈyissa bhikkhuno nÈbbhanumodi, santaÒca 
panÈnanda pariyÈyaÑ UdÈyÊ bhikkhu PaÒcaka~gassa thapatino 
nÈbbhanumodi. Dvepi mayÈ Œnanda vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, tissopi mayÈ 
vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, paÒcapi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, chapi 
mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, aÔÔhÈrasÈpi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena 
chattiÑsÈpi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, aÔÔhasatampi mayÈ vedanÈ vuttÈ 
pariyÈyena. EvaÑ pariyÈyadesito kho Œnanda mayÈ dhammo, evaÑ 
pariyÈyadesite kho Œnanda mayÈ dhamme ye aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ 
sulapitaÑ na samanumaÒÒissanti, na samanujÈnissanti, na 
samanumodissanti, tesaÑ etaÑ pÈÔika~khaÑ “bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ 
vivÈdÈpanno aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharissantÊ”ti1. EvaÑ 
pariyÈyadesito kho Œnanda mayÈ dhammo, evaÑ pariyÈya desite kho 
Œnanda mayÈ dhamme, ye aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ sulapitaÑ 
samanumaÒÒissanti, samanujÈnissanti, samanumodissanti, tesaÑ etaÑ 
pÈÔika~khaÑ “samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharassantÊ”ti. 

 PaÒcime Œnanda kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ 
kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ -pa- kÈyaviÒÒeyyÈ 
phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ, ime kho 
Œnanda paÒca kÈmaguÓÈ. YaÑ kho Œnanda ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca 
uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati kÈmasukhaÑ. Ye kho Œnanda 
evaÑ vadeyyuÑ “etaÑ paramaÑ santaÑ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, atthÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, idaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ 
abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. Ye kho Œnanda 
______________________________________________________________ 
 1. Viharissanti (SÊ, I, Ka) 

 



 2. VedanÈsaÑyutta 425 

evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ santaÑ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, atthÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ 
sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ 
pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, idaÑ kho Œnanda etamhÈ 
sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. Ye kho Œnanda 
evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ santaÑ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, atthÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantaraÒca 
paÒÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati 
sato ca sampajÈno, sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ 
Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, idaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. Ye kho Œnanda evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ santaÑ 
sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ 
kissa hetu, atthÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ 
pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ 
upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, idaÑ kho 
Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. Ye 
kho Œnanda evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ santaÑ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, atthÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ 
paÔighasaÒÒÈnaÑ attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto 
ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcayatanaÑ upasampajja viharati, idaÑ kho Œnanda etamhÈ 
sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. Ye kho Œnanda 
evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ 
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santaÑ sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. 
TaÑ kissa hetu, atthÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharati, idaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. Ye kho Œnanda evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ santaÑ 
sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ 
kissa hetu, atthÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, 
idaÑ kho Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. Ye kho Œnanda evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ santaÑ 
sukhaÑ somanassaÑ paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ 
kissa hetu, atthÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, idaÑ kho 
Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. Ye 
kho Œnanda evaÑ vadeyyuÑ “etaÑparamaÑ santaÑ sukhaÑ somanassaÑ 
paÔisaÑvedentÊ”ti, idaÑ nesÈhaÑ nÈnujÈnÈmi. TaÑ kissa hetu, atthÈnanda 
etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 KatamaÒcÈnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca 
paÓÊtataraÒca. IdhÈnanda bhikkhu sabbaso nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma saÒÒÈvedayitanirodhaÑ upasampajja viharati, idaÑ kho 
Œnanda etamhÈ sukhÈ aÒÒaÑ sukhaÑ abhikkantataraÒca paÓÊtataraÒca. 

 ®hÈnaÑ kho panetaÑ Œnanda vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ 
evaÑ vadeyyuÑ “saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samaÓo Gotamo Èha, taÒca 
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sukhasmiÑ paÒÒapeti, tayidaÑ kiÑsu, tayidaÑ kathaÑs|”ti. EvaÑvÈdino 
Œnanda aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “na kho Èvuso BhagavÈ 
sukhaÒÒeva vedanaÑ sandhÈya sukhasmiÑ paÒÒapeti, yattha yattha Èvuso 
sukhaÑ upalabbhati yahiÑ yahiÑ1, taÑ taÑ TathÈgato sukhasmiÑ 
paÒÒapetÊ”ti.  . NavamaÑ. 
 

10. Bhikkhusutta 

 268. Dvepi mayÈ bhikkhave vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, tissopi mayÈ 
vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, paÒcapi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, chapi 
mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, aÔÔhÈrasÈpi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, 
chattiÑsÈpi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, aÔÔhasatampi mayÈ vedanÈ vuttÈ 
pariyÈyena. EvaÑ pariyÈyadesito bhikkhave mayÈ dhammo, evaÑ 
pariyÈyadesite kho bhikkhave mayÈ dhamme ye aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ 
sulapitaÑ na samanumaÒÒissanti, na samanujÈnissanti, na 
samanumodissanti, tesaÑ etaÑ pÈÔika~khaÑ “bhaÓÉanajÈtÈ kalahajÈtÈ 
vivÈdÈpannÈ aÒÒamaÒÒaÑ mukhasattÊhi vitudantÈ viharissantÊ”ti. EvaÑ 
pariyÈyadesito bhikkhave mayÈ dhammo, evaÑ pariyÈyadesite kho 
bhikkhave mayÈ dhamme ye aÒÒamaÒÒassa subhÈsitaÑ sulapitaÑ 
samanumaÒÒissanti, samanujÈnissanti, samanumodissanti, tesaÑ etaÑ 
pÈÔika~khaÑ “samaggÈ sammodamÈnÈ avivadamÈnÈ khÊrodakÊbh|tÈ 
aÒÒamaÒÒaÑ piyacakkh|hi sampassantÈ viharissantÊ”ti. 

 PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ -pa-. ®hÈnaÑ kho panetaÑ bhikkhave 
vijjati, yaÑ aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ evaÑ vadeyyuÑ 
“saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samaÓo Gotamo Èha, taÒca sukhasmiÑ paÒÒapeti, 
tayidaÑ kiÑsu, tayidaÑ kathaÑs|”ti. EvaÑvÈdino bhikkhave aÒÒatittiyÈ 
paribbÈjakÈ evamassu vacanÊyÈ “na kho Èvuso BhagavÈ sukhaÒÒeva 
vedanaÑ sandhÈya sukhasmiÑ paÒÒapeti, yattha yattha Èvuso sukhaÑ 
upalabbhati yahiÑ yahiÑ2, taÑ taÑ TathÈgato sukhasmiÑ paÒÒapetÊ”ti.  . 
DasamaÑ. 

Rahogatavaggo dutiyo. 
______________________________________________________________ 
 1. YaÑ hi yaÑ sukhaÑ (SÊ, I), yahiÑ yahiÑ sukhaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) Ma 2. 62 piÔÔhepi. 
 2. YaÑ hi yaÑ hi (SÊ, I)  

 



428 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

TassuddÈnaÑ 

   RahogataÑ dve ŒkÈsaÑ, AgÈraÑ dve ca ŒnandÈ. 
   SambahulÈ duve vuttÈ, PaÒcaka~go ca BhikkhunÈti. 

_____ 
 

3. AÔÔhasatapariyÈyavagga 
 

1. SÊvakasutta 

 269. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha kho MoÄiyasÊvako paribbÈjako yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MoÄiyasÊvako paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “santi bho 
Gotama eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘yaÑ kiÒcÈyaÑ 
purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, 
sabbaÑ taÑ pubbekatahet|’ti, idha1 bhavaÑ Gotamo kimÈhÈ”ti. 

 PittasamuÔÔhÈnÈnipi kho SÊvaka idhekaccÈni vedayitÈni uppajjanti, 
sÈmampi kho etaÑ SÊvaka veditabbaÑ2, yathÈ pittasamuÔÔhÈnÈnipi 
idhekaccÈni vedayitÈni uppajjanti. Lokassapi kho etaÑ SÊvaka 
saccasammataÑ, yathÈ pittasamuÔÔhÈnÈnipi idhekaccÈni vedayitÈni 
uppajjanti. Tatra SÊvaka ye te samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino 
‘yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ 
adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ pubbekatahet|’ti. YaÒca sÈmaÑ ÒÈtaÑ, 
taÒca atidhÈvanti, yaÒca loke saccasammataÑ, taÒca atidhÈvanti, tasmÈ 
tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ micchÈti vadÈmi. 

 SemhasamuÔÔhÈnÈnipi kho SÊvaka -pa-. VÈtasamuÔÔhÈnÈnipi kho SÊvaka 
-pa-. SannipÈtikÈnipi kho SÊvaka -pa-. UtupariÓÈmajÈnipi kho SÊvaka -pa-. 
VisamaparihÈrajÈnipi kho SÊvaka -pa-. OpakkamikÈnipi kho SÊvaka -pa-. 
KammavipÈkajÈnipi kho SÊvaka idhekaccÈni vedayitÈni uppajjanti, sÈmampi 
kho etaÑ SÊvaka veditabbaÑ, yathÈ kammavipÈkajÈnipi idhekaccÈni 
vedayitÈni uppajjanti. Lokassapi kho etaÑ SÊvaka saccasammataÑ, yathÈ 
kammavipÈkajÈnipi 
______________________________________________________________ 
 1. Idha pana (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. EvaÑ veditabbaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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idhekaccÈni vedayitÈni uppajjanti. Tatra SÊvaka ye te samaÓabrÈhmaÓÈ 
evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino ‘yaÑ kiÒcÈyaÑ purisapuggalo paÔisaÑvedeti 
sukhaÑ vÈ dukkhaÑ vÈ adukkhamasukhaÑ vÈ, sabbaÑ taÑ 
pubbekatahet|’ti. yaÒca sÈmaÑ ÒÈtaÑ, taÒca atidhÈvanti, yaÒca loke 
saccasammataÑ, taÒca atidhÈvanti, tasmÈ tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ 
micchÈti vadÈmÊti. EvaÑ vutte MoÄiyasÊvako paribbÈjako BhagavantaÑ 
etadavoca “abhikkantaÑ bho Gotama, abhikkantaÑ bho Gotama -pa-. 
UpÈsakaÑ maÑ bhavaÑ Gotamo dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ 
gatan”ti. 

   PittaÑ semhaÒca vÈto ca, sannipÈtÈ ut|ni ca. 
   VisamaÑ opakkamikaÑ, kammavipÈkena aÔÔhamÊti. 

PaÔhamaÑ. 
 

2. AÔÔhasatasutta 

 270. AÔÔhasatapariyÈyaÑ vo bhikkhave dhammapariyÈyaÑ desessÈmi, 
taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave aÔÔhasatapariyÈyo dhammapariyÈyo. 
Dvepi mayÈ bhikkhave vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, tissopi mayÈ vedanÈ vuttÈ 
pariyÈyena, paÒcapi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, chapi mayÈ vedanÈ 
vuttÈ pariyÈyena, aÔÔhÈrasÈpi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, chattiÑsÈpi 
mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena, aÔÔhasatampi mayÈ vedanÈ vuttÈ pariyÈyena. 
KatamÈ ca bhikkhave dve vedanÈ, kÈyikÈ ca cetasikÈ ca, imÈ vuccanti 
bhikkhave dve vedanÈ. KatamÈ ca bhikkhave tisso vedanÈ, sukhÈ vedanÈ 
dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ vuccanti bhikkhave tisso 
vedanÈ. KatamÈ ca bhikkhave paÒca vedanÈ, sukhindriyaÑ dukkhindriyaÑ 
somanassindriyaÑ domanassindriyaÑ upekkhindriyaÑ, imÈ vuccanti 
bhikkhave paÒca vedanÈ. KatamÈ ca bhikkhave cha vedanÈ, 
cakkhusamphassajÈ vedanÈ -pa- manosamphassajÈ vedanÈ, imÈ vuccanti 
bhikkhave cha vedanÈ. KatamÈ ca bhikkhave aÔÔhÈrasa vedanÈ, cha 
somanass|pavicÈrÈ cha domanass|pavicÈrÈ cha upekkh|pavicÈrÈ, imÈ 
vuccanti bhikkhave aÔÔhÈrasa vedanÈ. KatamÈ ca bhikkhave chattiÑsa 
vedanÈ, cha gehasitÈni1 somanassÈni, cha nekkhammasitÈni2 somanassÈni, 
cha gehasitÈni domanassÈni, cha 
______________________________________________________________ 
 1. GehassitÈni (®ha) 2. NekkhammassitÈni (®ha) 
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nekkhammasitÈni domanassÈni, cha gehasitÈ upekkhÈ, cha nekkhammasitÈ 
upekkhÈ, imÈ vuccanti bhikkhave chattiÑsa vedanÈ. KatamaÒca bhikkhave 
aÔÔhasataÑ vedanÈ, atÊtÈ chattiÑsa vedanÈ, anÈgatÈ chattiÑsa vedanÈ, 
paccuppannÈ chattiÑsa vedanÈ, imÈ vuccanti bhikkhave aÔÔhasataÑ vedanÈ. 
AyaÑ bhikkhave aÔÔhasatapariyÈyo dhammapariyÈyoti.  . DutiyaÑ. 
 

3. AÒÒatarabhikkhusutta 

 271. Atha kho aÒÒataro bhikkhu yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho so bhikkhu BhagavantaÑ etadavoca “katamÈ nu kho bhante 
vedanÈ, katamo vedanÈsamudayo, katamÈ vedanÈsamudayagÈminÊ paÔipadÈ, 
katamo vedanÈnirodho, katamÈ vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ko vedanÈya 
assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓan”ti. 

 Tisso imÈ bhikkhu vedanÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ vuccanti bhikkhu vedanÈ. PhassasamudayÈ 
vedanÈsamudayo. TaÓhÈ vedanÈsamudayagÈminÊ paÔipadÈ. PhassanirodhÈ 
vedanÈnirodho. Ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo vedanÈnirodhagÈminÊ 
paÔipadÈ. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. YaÑ vedanaÑ 
paÔicca uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, ayaÑ vedanÈya assÈdo. YaÑ vedanÈ 
aniccÈ dukkhÈ vipariÓÈmadhammÈ, ayaÑ vedanÈya ÈdÊnavo. Yo vedanÈya 
chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ vedanÈya nissaraÓanti.  . 
TatiyaÑ. 
 

4. Pubbasutta 

 272. Pubbeva me bhikkhave sambodhÈ anabhisambuddhassa 
bodhisattasseva sato etadahosi “katamÈ nu kho vedanÈ, katamo 
vedanÈsamudayo, katamÈ vedanÈsamudayagÈminÊ paÔipadÈ, katamo 
vedanÈnirodho, katamÈ vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ko vedanÈya assÈdo, 
ko ÈdÊnavo, kiÑ nissaraÓan”ti. Tassa mayhaÑ bhikkhave etadahosi “tisso 
imÈ vedanÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ 
vuccanti vedanÈ. PhassasamudayÈ vedanÈsamudayo. TaÓhÈ 
vedanÈsamudayagÈminÊ paÔipadÈ -pa-. Yo vedanÈya chandarÈgavinayo 
chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ vedanÈya nissaraÓan”ti.  . CatutthaÑ. 
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5. ©ÈÓasutta 

 273. ImÈ vedanÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko 
udapÈdi. AyaÑ vedanÈsamudayoti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi -pa- Èloko udapÈdi. AyaÑ 
vedanÈsamudayagÈminÊ paÔipadÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi -pa-. AyaÑ vedanÈnirodhoti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi -pa-. AyaÑ 
vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhuÑ udapÈdi -pa-. AyaÑ vedanÈya assÈdoti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu -pa-. AyaÑ vedanÈya ÈdÊnavoti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu -pa-. IdaÑ kho nissaraÓanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuÑ udapÈdi, ÒÈÓaÑ 
udapÈdi, paÒÒÈ udapÈdi, vijjÈ udapÈdi, Èloko udapÈdÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. Sambahulabhikkhusutta 

 274. Atha kho sambahulÈ bhikkh| yena BhagavÈ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinnÈ kho te bhikkh| BhagavantaÑ 
etadavocuÑ “katamÈ nu kho bhante vedanÈ, katamo vedanÈsamudayo, 
katamÈ vedanÈsamudagÈminÊ paÔipadÈ, katamo vedanÈnirodho, katamÈ 
vedanÈnirodhagÈminÊ paÔipadÈ, ko vedanÈya assÈdo, ko ÈdÊnavo, kiÑ 
nissaraÓan”ti. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ vuccanti bhikkhave vedanÈ. PhassasamudayÈ 
vedanÈsamudayo. TaÓhÈ vedanÈsamudayagÈminÊ paÔipadÈ. PhassanirodhÈ 
-pa-. Yo vedanÈya chandarÈgavinayo chandarÈgappahÈnaÑ, idaÑ vedanÈya 
nissaraÓanti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. PaÔhamasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 275. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. Ye hi keci bhikkhave 
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samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ imÈsaÑ tissannaÑ vedanÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca 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 tissannaÑ vedanÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ 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.  . SattamaÑ. 
 

8. DutiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 276. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ, KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ 
brÈhmaÓÈ vÈ imÈsaÑ tissannaÑ vedanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca 
assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ nappajÈnanti -pa-. 
PajÈnanti -pa-. SayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. TatiyasamaÓabrÈhmaÓasutta 

 277. Ye hi keci bhikkhave samaÓÈ vÈ brÈhmaÓÈ vÈ vedanaÑ 
nappajÈnanti, vedanÈsamudayaÑ nappajÈnanti, vedanÈnirodhaÑ 
nappajÈnanti, vedanÈnirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ nappajÈnanti -pa-. 
PajÈnanti -pa-. SayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ upasampajja viharantÊti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. Suddhikasutta 

 278. Tisso imÈ bhikkhave vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ 
vedanÈ adukkhamasukhÈ vedanÈ, imÈ kho bhikkhave tisso vedanÈti.  . 
DasamaÑ. 
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11. NirÈmisasutta 

 279. Atthi bhikkhave sÈmisÈ pÊti, atthi nirÈmisÈ pÊti, atthi nirÈmisÈ 
nirÈmisatarÈ pÊti, atthi sÈmisaÑ sukhaÑ, atthi nirÈmisaÑ sukhaÑ, atthi 
nirÈmisÈ nirÈmisataraÑ sukhaÑ, atthi sÈmisÈ upekkhÈ, atthi nirÈmisÈ 
upekkhÈ, atthi nirÈmisÈ nirÈmisatarÈ upekkhÈ, atthi sÈmiso vimokkho, atthi 
nirÈmiso vimokkho, atthi nirÈmisÈ nirÈmisataro vimokkho. KatamÈ ca 
bhikkhave sÈmisÈ pÊti. PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. Katame paÒca, 
cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ 
-pa-. KÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ 
rajanÊyÈ. Ime kho bhikkhave paÒca kÈmaguÓÈ. YÈ kho bhikkhave ime paÒca 
kÈmaguÓe paÔicca uppajjati pÊti, ayaÑ vuccati bhikkhave sÈmisÈ pÊti. 

 KatamÈ ca bhikkhave nirÈmisÈ pÊti. Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva 
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ 
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, vitakkavicÈrÈnaÑ 
v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ 
avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, 
ayaÑ vuccati bhikkhave nirÈmisÈ pÊti. 

 KatamÈ ca bhikkhave nirÈmisÈ nirÈmisatarÈ pÊti. YÈ kho bhikkhave 
khÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato dosÈ cittaÑ 
vimuttaÑ paccavekkhato mohÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato uppajjati 
pÊti, ayaÑ vuccati bhikkhave nirÈmisÈ nirÈmisatarÈ pÊti. 

 KatamaÒca bhikkhave sÈmisaÑ sukhaÑ. PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. 
Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ -pa- kÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈm|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho bhikkhave paÒca kÈmaguÓÈ. 
YaÑ kho bhikkhave ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppajjati sukhaÑ 
somanassaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave sÈmisaÑ sukhaÑ. 
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 KatamaÒca bhikkhave nirÈmisaÑ sukhaÑ. Idha bhikkhave bhikkhu 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharati sato ca sampajÈno, sukhaÒca 
kÈyena paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ 
sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, idaÑ vuccati 
bhikkhave nirÈmisaÑ sukhaÑ. 

 KatamaÒca bhikkhave nirÈmisÈ nirÈmisataraÑ sukhaÑ. YaÑ kho 
bhikkhave khÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato 
dosÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato mohÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato 
uppajjati sukhaÑ somanassaÑ, idaÑ vuccati bhikkhave nirÈmisÈ 
nirÈmisataraÑ sukhaÑ. 

 KatamÈ ca bhikkhave sÈmisÈ upekkhÈ. PaÒcime bhikkhave kÈmaguÓÈ. 
Katame paÒca, cakkhuviÒÒeyyÈ r|pÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ piyar|pÈ 
kam|pasaÑhitÈ rajanÊyÈ -pa- kÈyaviÒÒeyyÈ phoÔÔhabbÈ iÔÔhÈ kantÈ manÈpÈ 
piyar|pÈ kÈmupasaÑhitÈ rajanÊyÈ. Ime kho bhikkhave paÒca kÈmaguÓÈ. YÈ 
kho bhikkhave ime paÒca kÈmaguÓe paÔicca uppajjati upekkhÈ, ayaÑ 
vuccati bhikkhave sÈmisÈ upekkhÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave nirÈmisÈ upekkhÈ. Idha bhikkhave bhikkhu 
sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomassÈnaÑ 
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, ayaÑ vuccati bhikkhave nirÈmisÈ upekkhÈ. 

 KatamÈ ca bhikkhave nirÈmisÈ nirÈmisatarÈ upekkhÈ. YÈ kho 
bhikkhave khÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato 
dosÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato mohÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato 
uppajjati upekkhÈ, ayaÑ vuccati bhikkhave nirÈmisÈ nirÈmisatarÈ upekkhÈ. 

 Katamo ca bhikkhave sÈmiso vimokkho. R|pappaÔisaÑyutto vimokkho 
sÈmiso vimokkho. 
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 Katamo ca bhikkhave nirÈmiso vimokkho. Ar|pappaÔisaÑyutto 
vimokkho nirÈmiso vimokkho. 

 Katamo ca bhikkhave nirÈmisÈ nirÈmisataro vimokkho. Yo kho 
bhikkhave khÊÓÈsavassa bhikkhuno rÈgÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato 
dosÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato mohÈ cittaÑ vimuttaÑ paccavekkhato 
uppajjati vimokkho, ayaÑ vuccati bhikkhave nirÈmisÈ nirÈmisataro 
vimokkhoti.  . EkÈdasamaÑ. 

AÔÔhasatapariyÈyavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SÊvaka AÔÔhasataÑ Bhikkhu, Pubbe ©ÈÓaÒca BhikkhunÈ. 
   SamaÓabrÈhmaÓÈ tÊÓi, SuddhikaÒca NirÈmisanti. 
 
 

VedanÈsaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



     

3. MÈtugÈmasaÑyutta 
 

1. PaÔhamapeyyÈlavagga 
 

1. MÈtugÈmasutta 

 280. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato mÈtugÈmo 
ekanta-amanÈpo hoti purisassa. Katamehi paÒcahi, na ca r|pavÈ hoti, na ca 
bhogavÈ hoti, na ca sÊlavÈ hoti, alaso ca hoti, pajaÒcassa na labhati. Imehi 
kho bhikkhave paÒcahi a~gehi samannÈgato mÈtugÈmo ekanta-amanÈpo hoti 
purisassa. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato mÈtugÈmo ekantamanÈpo 
hoti purisassa. Katamehi paÒcahi, r|pavÈ ca hoti, bhogavÈ ca hoti, sÊlavÈ ca 
hoti, dakkho ca hoti analaso, pajaÒcassa labhati. Imehi kho bhikkhave 
paÒcahi a~gehi samannÈgato mÈtugÈmo ekantamanÈpo hoti purisassÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. Purisasutta 

  281. PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato puriso ekanta-amanÈpo 
hoti mÈtugÈmassa. Katamehi paÒcahi, na ca r|pavÈ hoti, na ca bhogavÈ hoti, 
na ca sÊlavÈ hoti, alaso ca hoti, pajaÒcassa na labhati. Imehi kho bhikkhave 
paÒcahi a~gehi samannÈgato puriso ekanta-amanÈpo hoti mÈtugÈmassa. 
PaÒcahi bhikkhave a~gehi samannÈgato puriso ekantamanÈpo hoti 
mÈtugÈmassa. Katamehi paÒcahi, r|pavÈ ca hoti, bhogavÈ ca hoti, sÊlavÈ ca 
hoti, dakkho ca hoti analaso, pajaÒcassa labhati. Imehi kho bhikkhave 
paÒcahi a~gehi samannÈgato puriso ekantamanÈpo hoti mÈtugÈmassÈti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. ŒveÓikadukkhasutta 

 282. PaÒcimÈni bhikkhave mÈtugÈmassa ÈveÓikÈni dukkhÈni, yÈni 
mÈtugÈmo paccanubhoti aÒÒatreva purisehi. KatamÈni paÒca, idha 
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bhikkhave mÈtugÈmo daharova samÈno patikulaÑ gacchati, ÒÈtakehi vinÈ 
hoti, idaÑ bhikkhave mÈtugÈmassa paÔhamaÑ ÈveÓikaÑ dukkhaÑ, yaÑ 
mÈtugÈmo paccanubhoti aÒÒatreva purisehi. Puna caparaÑ bhikkhave 
mÈtugÈmo utunÊ hoti, idaÑ bhikkhave mÈtugÈmassa dutiyaÑ ÈveÓikaÑ 
dukkhaÑ, yaÑ mÈtugÈmo paccanubhoti aÒÒatreva purisehi. Puna caparaÑ 
bhikkhave mÈtugÈmo gabbhinÊ hoti, idaÑ bhikkhave mÈtugÈmassa tatiyaÑ 
ÈveÓikaÑ dukkhaÑ, yaÑ mÈtugÈmo paccanubhoti aÒÒatreva purisehi. Puna 
caparaÑ bhikkhave mÈtugÈmo vijÈyati, idaÑ bhikkhave mÈtugÈmassa 
catutthaÑ ÈveÓikaÑ dukkhaÑ, yaÑ mÈtugÈmo paccanubhoti aÒÒatreva 
purisehi. Puna caparaÑ bhikkhave mÈtugÈmo purisassa pÈricariyaÑ upeti, 
idaÑ kho bhikkhave mÈtugÈmassa paÒcamaÑ ÈveÓikaÑ dukkhaÑ, yaÑ 
mÈtugÈmo paccanubhoti aÒÒatreva purisehi. ImÈni kho bhikkhave paÒca 
mÈtugÈmassa ÈveÓikÈni dukkhÈni, yÈni mÈtugÈmo paccanubhoti aÒÒatreva 
purisehÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. TÊhidhammehisutta 

 283. TÊhi bhikkhave dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo yebhuyyena 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati. Katamehi tÊhi, idha bhikkhave mÈtugÈmo pubbaÓhasamayaÑ 
maccheramalapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati, 
majjhanhikasamayaÑ issÈpariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati, 
sÈyanhasamayaÑ kÈmarÈgapariyuÔÔhitena cetasÈ agÈraÑ ajjhÈvasati. Imehi 
kho bhikkhave tÊhi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo yebhuyyena kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti.  . 
CatutthaÑ. 
 

5. Kodhanasutta 

 284. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ 
Anuruddho BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante mÈtugÈmaÑ passÈmi 
dibbena cakkhunÈ visuddhena atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjantaÑ, katihi nu kho 
bhante dhammehi samannÈgato 
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mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjatÊ”ti. 

 PaÒcahi kho Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. 
Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappÊ ca hoti, 
kodhano ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho Anuruddha paÒcahi 
dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. UpanÈhÊsutta 

 285. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. 
Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappÊ ca hoti, 
upanÈhÊ ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho Anuruddha paÒcahi dhammehi 
samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. IssukÊsutta 

 286. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. 
Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappÊ ca hoti, 
issukÊ ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho Anuruddha paÒcahi dhammehi 
samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. MaccharÊsutta 

 287. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. 
Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappÊ ca hoti, 
maccharÊ ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho Anuruddha 
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paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. AticÈrÊsutta 

 288. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, 
assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, anottappÊ ca hoti, aticÈrÊ ca hoti, duppaÒÒo 
ca hoti. Imehi kho Anuruddha paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
-pa- upapajjatÊti.  . NavamaÑ. 
 

10. DussÊlasutta 

 289. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- 
nirayaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, 
anottappÊ ca hoti, dussÊlo ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho Anuruddha 
paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- nirayaÑ upapajjatÊti.  . 
DasamaÑ. 
 

11. Appassutasutta 

 290. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- 
nirayaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, 
anottappÊ ca hoti, appassuto ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho 
Anuruddha paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- nirayaÑ 
upapajjatÊti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. KusÊtasutta 

 291. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- 
nirayaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, 
anottappÊ ca hoti, kusÊto ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho Anuruddha 
paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ 
nirayaÑ upapajjatÊti.  . DvÈdasamaÑ. 
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13. MuÔÔhassatisutta 

 292. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- 
nirayaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, assaddho ca hoti, ahiriko ca hoti, 
anottappÊ ca hoti, muÔÔhassati ca hoti, duppaÒÒo ca hoti. Imehi kho 
Anuruddha paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- nirayaÑ 
upapajjatÊti.  . TerasamaÑ. 
 

14. PaÒcaverasutta 

 293. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo -pa- 
nirayaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, pÈÓÈtipÈtÊ ca hoti, adinnÈdÈyÊ ca hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÊ ca hoti, musÈvÈdÊ ca hoti, 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈyÊ ca hoti. Imehi kho Anuruddha paÒcahi 
dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjatÊti.  . CuddasamaÑ. 

PaÔhamapeyyÈlavaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   MÈtugÈmo Puriso ca, ŒveÓikÈ Tidhammo ca1. 
   Kodhano UpanÈhÊ ca, IssukÊ Maccharena ca. 
   AticÈrÊ ca DussÊlo, Appassuto ca KusÊto. 
   MuÔÔhassati PaÒcaveraÑ, kaÓhapakkhe pakÈsito. 

_____ 
 

2. DutiyapeyyÈlavagga 
 

1. Akkodhanasutta 

 294. Atha kho ÈyasmÈ Anuruddho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ Anuruddho 
BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante mÈtugÈmaÑ passÈmi dibbena 
cakkhunÈ visuddhena 
______________________________________________________________ 
 1. Dve manÈpÈmanÈpÈca, ÈveÓikÈ tÊhi Anuruddho (sabbattha) 
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atikkantamÈnusakena kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjantaÑ, katihi nu kho bhante dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊ”ti. 

 PaÒcahi kho Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, 
saddho ca hoti, hirimÈ ca hoti, ottappÊ ca hoti, akkodhano ca hoti, paÒÒavÈ 
ca hoti. Imehi kho Anuruddha paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. AnupanÈhÊsutta 

 295. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, 
saddho ca hoti, hirimÈ ca hoti, ottappÊ ca hoti, anupanÈhÊ ca hoti, paÒÒavÈ 
ca hoti. Imehi kho Anuruddha paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊti.  . 
DutiyaÑ. 
 

3. AnissukÊsutta 

 296. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, 
saddho ca hoti, hirimÈ ca hoti, ottappÊ ca hoti, anissukÊ ca hoti, paÒÒavÈ ca 
hoti -pa-.  . TatiyaÑ. 
 

4. AmaccharÊsutta 

 297. AmaccharÊ ca hoti, paÒÒavÈ ca hoti -pa-.  . CatutthaÑ. 
 

5. AnaticÈrÊsutta 

 298. AnaticÈrÊ ca hoti, paÒÒavÈ ca hoti -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SusÊlasutta 

 299. SÊlavÈ ca hoti, paÒÒavÈ ca hoti -pa-.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Bahussutasutta 

 300. Bahussuto ca hoti, paÒÒavÈ ca hoti -pa-.  . SattamaÑ. 
 

8. ŒraddhavÊriyasutta 

 301. ŒraddhavÊriyo ca hoti, paÒÒavÈ ca hoti -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. UpaÔÔhitassatisutta 

 302. UpaÔÔhitassati ca hoti, paÒÒavÈ ca hoti -pa-. Imehi kho Anuruddha 
paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊti.  . NavamaÑ.  . Ime aÔÔha 
suttantasa~khepÈ. 
 

10. PaÒcasÊlasutta 

 303. PaÒcahi Anuruddha dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. Katamehi paÒcahi, 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato ca hoti, adinnÈdÈnÈ paÔivirato ca hoti, 
kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato ca hoti, musÈvÈdÈ paÔivirato ca hoti, 
surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato ca hoti. Imehi kho Anuruddha 
paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjatÊti.  . DasamaÑ. 

DutiyapeyyÈlavaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Dutiye ca1 Akkodhano, AnupanÈhÊ AnissukÊ. 
   AmaccharÊ AnaticÈrÊ, SÊlavÈ ca Bahussuto. 
   VÊriyaÑ Sati SÊlaÑ ca, sukkapakkhe pakÈsito. 
______________________________________________________________ 
 1. Anuruddho (sabbattha) 
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3. Balavagga 
 

1. VisÈradasutta 

 304. PaÒcimÈni bhikkhave mÈtugÈmassa balÈni. KatamÈni paÒca, 
r|pabalaÑ bhogabalaÑ ÒÈtibalaÑ puttabalaÑ sÊlabalaÑ. ImÈni kho 
bhikkhave paÒca mÈtugÈmassa balÈni. Imehi kho bhikkhave paÒcahi balehi 
samannÈgato mÈtugÈmo visÈrado agÈraÑ ajjhÈvasatÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. Pasayhasutta 

 305. PaÒcimÈni bhikkhave mÈtugÈmassa balÈni. KatamÈni paÒca, 
r|pabalaÑ bhogabalaÑ ÒÈtibalaÑ puttabalaÑ sÊlabalaÑ. ImÈni kho 
bhikkhave paÒca mÈtugÈmassa balÈni. Imehi kho bhikkhave paÒcahi balehi 
samannÈgato mÈtugÈmo sÈmikaÑ pasayha agÈraÑ ajjhÈvasatÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Abhibhuyyasutta 

 306. PaÒcimÈni bhikkhave mÈtugÈmassa balÈni. KatamÈni paÒca, 
r|pabalaÑ bhogabalaÑ ÒÈtibalaÑ puttabalaÑ sÊlabalaÑ. ImÈni kho 
bhikkhave paÒca mÈtugÈmassa balÈni. Imehi kho bhikkhave paÒcahi balehi 
samannÈgato mÈtugÈmo sÈmikaÑ abhibhuyya vattatÊti.  . TatiyaÑ. 
 

4. Ekasutta 

 307. Ekena ca kho bhikkhave balena samannÈgato puriso mÈtugÈmaÑ 
abhibhuyya vattati. Katamena ekena balena. Issariyabalena abhibh|taÑ 
mÈtugÈmaÑ neva r|pabalaÑ tÈyati, na bhogabalaÑ tÈyati, na ÒÈtibalaÑ 
tÈyati, na puttabalaÑ tÈyati, na sÊlabalaÑ tÈyatÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. A~gasutta 

 308. PaÒcimÈni bhikkhave mÈtugÈmassa balÈni. KatamÈni paÒca, 
r|pabalaÑ bhogabalaÑ ÒÈtibalaÑ puttabalaÑ sÊlabalaÑ. R|pabalena ca 
bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti na ca bhogabalena, evaÑ so 
tena~gena aparip|ro hoti. Yato ca kho bhikkhave mÈtugÈmo r|pabalena ca 
samannÈgato hoti bhogabalena ca, evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. 
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R|pabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti bhogabalena ca, na 
ca ÒÈtibalena, evaÑ so tena~gena aparip|ro hoti. Yato ca kho bhikkhave 
mÈtugÈmo r|pabalena ca samannÈgato hoti bhogabalena ca ÒÈtibalena ca, 
evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. R|pabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo 
samannÈgato hoti bhogabalena ca ÒÈtibalena ca, na ca puttabalena, evaÑ so 
tena~gena aparip|ro hoti. Yato ca kho bhikkhave mÈtugÈmo r|pabalena ca 
samannÈgato hoti bhogabalena ca ÒÈtibalena ca puttabalena ca, evaÑ so 
tena~gena parip|ro hoti. R|pabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato 
hoti bhogabalena ca ÒÈtibalena ca puttabalena ca, na ca sÊlabalena, evaÑ so 
tena~gena aparip|ro hoti. Yato ca kho bhikkhave mÈtugÈmo r|pabalena ca 
samannÈgato hoti bhogabalena ca ÒÈtibalena ca puttabalena ca sÊlabalena ca, 
evaÑ so tena~gena parip|ro hoti. ImÈni kho bhikkhave paÒca mÈtugÈmassa 
balÈnÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. NÈsentisutta 

 309. PaÒcimÈni bhikkhave mÈtugÈmassa balÈni. KatamÈni paÒca, 
r|pabalaÑ bhogabalaÑ ÒÈtibalaÑ puttabalaÑ sÊlabalaÑ. R|pabalena ca 
bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti, na ca sÊlabalena, nÈsenteva naÑ, 
kule na vÈsenti. R|pabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti, 
bhogabalena ca, na ca sÊlabalena, nÈsenteva naÑ, kule na vÈsenti. 
R|pabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti bhogabalena ca, 
ÒÈtibalena ca, na ca sÊlabalena, nÈsenteva naÑ, kule na vÈsenti. R|pabalena 
ca bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti bhogabalena ca ÒÈtibalena ca, 
puttabalena ca, na ca sÊlabalena, nÈsenteva naÑ, kule na vÈsenti. 

 SÊlabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti, na ca r|pabalena, 
vÈsenteva naÑ kule, na nÈsenti. SÊlabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo 
samannÈgato hoti, na ca bhogabalena, vÈsenteva naÑ kule, na nÈsenti. 
SÊlabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo samannÈgato hoti, na ca ÒÈtibalena, 
vÈsenteva naÑ kule, na nÈsenti. SÊlabalena ca bhikkhave mÈtugÈmo 
samannÈgato hoti, na ca puttabalena, vÈsenteva naÑ kule, na nÈsenti. ImÈni 
kho bhikkhave paÒca mÈtugÈmassa balÈnÊti.  . ChaÔÔhaÑ. 
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7. Hetusutta 

 310. PaÒcimÈni bhikkhave mÈtugÈmassa balÈni. KatamÈni paÒca, 
r|pabalaÑ bhogabalaÑ ÒÈtibalaÑ puttabalaÑ sÊlabalaÑ. Na bhikkhave 
mÈtugÈmo r|pabalahetu vÈ bhogabalahetu vÈ ÒÈtibalahetu vÈ puttabalahetu 
vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati, 
sÊlabalahetu kho bhikkhave mÈtugÈmo kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjati. ImÈni kho bhikkhave paÒca mÈtuvÈmassa 
balÈnÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. ®hÈnasutta 

 311. PaÒcimÈni bhikkhave ÔhÈnÈni dullabhÈni akatapuÒÒena 
mÈtugÈmena. KatamÈni paÒca, patir|pe kule jÈyeyyanti, idaÑ bhikkhave 
paÔhamaÑ ÔhÈnaÑ dullabhaÑ akatapuÒÒena mÈtugÈmena. Patir|pe kule 
jÈyitvÈ patir|paÑ kulaÑ gaccheyyanti, idaÑ bhikkhave dutiyaÑ ÔhÈnaÑ 
dullabhaÑ akatapuÒÒena mÈtugÈmena. Patir|pe kule jÈyitvÈ patir|paÑ 
kulaÑ gantvÈ asapatti agÈraÑ ajjhÈvaseyyanti, idaÑ bhikkhave tatiyaÑ 
ÔhÈnaÑ dullabhaÑ akatapuÒÒena mÈtugÈmena. Patir|pe kule jÈyitvÈ 
patir|paÑ kulaÑ gantvÈ asapatti agÈraÑ ajjhÈvasantÊ puttavatÊ assanti, idaÑ 
bhikkhave catutthaÑ ÔhÈnaÑ dullabhaÑ akatapuÒÒena mÈtugÈmena. 
Patir|pe kule jÈyitvÈ patir|paÑ kulaÑ gantvÈ asapatti agÈraÑ ajjhÈvasantÊ 
puttavatÊ samÈnÈ sÈmikaÑ abhibhuyya vatteyyanti, idaÑ bhikkhave 
paÒcamaÑ ÔhÈnaÑ dullabhaÑ akatapuÒÒena mÈtugÈmena. ImÈni kho 
bhikkhave paÒca ÔhÈnÈni dullabhÈni akatapuÒÒena mÈtugÈmenÈti. 

 PaÒcimÈni bhikkhave ÔhÈnÈni sulabhÈni katapuÒÒena mÈtugÈmena. 
KatamÈni paÒca, patir|pe kule jÈyeyyanti, idaÑ bhikkhave paÔhamaÑ 
ÔhÈnaÑ sulabhaÑ katapuÒÒena mÈtugÈmena. Patir|pe kule jÈyitvÈ patir|paÑ 
kulaÑ gaccheyyanti, idaÑ bhikkhave dutiyaÑ ÔhÈnaÑ sulabhaÑ 
katapuÒÒena mÈtugÈmena. Patir|pe kule jÈyitvÈ patir|paÑ kulaÑ gantvÈ 
asapatti agÈraÑ ajjhÈvaseyyanti, idaÑ bhikkhave tatiyaÑ ÔhÈnaÑ sulabhaÑ 
katapuÒÒena mÈtugÈmena. Patir|pe kule jÈyitvÈ patir|paÑ kulaÑ gantvÈ 
asapatti agÈraÑ ajjhÈvasantÊ puttavatÊ assanti, idaÑ bhikkhave catutthaÑ 
ÔhÈnaÑ sulabhaÑ katapuÒÒena mÈtugÈmena. Patir|pe kule jÈyitvÈ patir|paÑ 
kulaÑ gantvÈ asapatti agÈraÑ 
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ajjhÈvasantÊ puttavatÊ samÈnÈ sÈmikaÑ abhibhuyya vatteyyanti, idaÑ 
bhikkhave paÒcamaÑ ÔhÈnaÑ sulabhaÑ katapuÒÒena mÈtugÈmena. ImÈni 
kho bhikkhave paÒca ÔhÈnÈni sulabhÈni katapuÒÒena mÈtugÈmenÈti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. PaÒcasÊlavisÈradasutta 

 312. PaÒcahi bhikkhave dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo visÈrado 
agÈraÑ ajjhÈvasati. Katamehi paÒcahi, pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato ca hoti, 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato ca hoti, kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato ca hoti, 
musÈvÈdÈ paÔivirato ca hoti, surÈmerayamajjappamÈdaÔÔhÈnÈ paÔivirato ca 
hoti. Imehi kho bhikkhave paÒcahi dhammehi samannÈgato mÈtugÈmo 
visÈrado agÈraÑ ajjhÈvasatÊti.  . NavamaÑ. 

 
10. VaÉÉhÊsutta 

 313. PaÒcahi bhikkhave vaÉÉhÊhi vaÉÉhamÈnÈ ariyasÈvikÈ ariyÈya 
vaÉÉhiyÈ vaÉÉhati, sÈrÈdÈyinÊ ca hoti varÈdÈyinÊ ca kÈyassa. Katamehi 
paÒcahi, saddhÈya vaÉÉhati, sÊlena vaÉÉhati, sutena vaÉÉhati, cÈgena 
vaÉÉhati, paÒÒÈya vaÉÉhati. Imehi kho bhikkhave paÒcahi vaÉÉhÊhi 
vaÉÉhamÈnÈ ariyasÈvikÈ ariyÈya vaÉÉhiyÈ vaÉÉhati, sÈrÈdÈyinÊ ca hoti 
varÈdÈyinÊ ca kÈyassÈti. 

   SaddhÈya sÊlena ca yÈdha vaÉÉhati, 
   PaÒÒÈya cÈgena sutena c|bhayaÑ. 
   SÈ tÈdisÊ sÊlavatÊ upÈsikÈ,  
   ŒdÊyati sÈramidheva attanoti. 

DasamaÑ. 

Balavaggo tatiyo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   VisÈradÈ Pasayha Abhibhuyya, EkaÑ A~gena paÒcamaÑ. 
   NÈsenti Hetu ®hÈnaÒca, VisÈrado VaÉÉhinÈ dasÈti. 
 
 

MÈtugÈmasaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



  
  

4. JambukhÈdakasaÑyutta 
 

1. NibbÈnapaÒhÈsutta 

 314. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto Magadhesu viharati 
NÈlakagÈmake. Atha kho JambukhÈdako paribbÈjako yenÈyasmÈ SÈriputto 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho JambukhÈdako paribbÈjako ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca– 

 “NibbÈnaÑ nibbÈnan”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamaÑ nu kho Èvuso 
nibbÈnanti. Yo kho Èvuso rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo, idaÑ 
vuccati “nibbÈnan”ti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa 
nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa 
nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ 
etassa nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko 
maggo etassa nibbÈnassa sacchikiriyÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
sammÈsa~kappo sammÈvÈcÈ sammÈkammanto sammÈ-ÈjÊvo sammÈvÈyÈmo 
sammÈsati sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etassa 
nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo bhaddikÈ paÔipadÈ 
etassa nibbÈnassa sacchikiriyÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . 
PaÔhamaÑ. 
 

2. ArahattapaÒhÈsutta 

 315. “ArahattaÑ arahattan”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamaÑ nu kho 
Èvuso arahattanti. Yo kho Èvuso rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo, 
idaÑ vuccati “arahattan”ti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa 
arahattassa sacchikiriyÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa 
arahattassa sacchikiriyÈyÈti. 
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Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa arahattassa 

sacchikiriyÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etassa 

arahattassa sacchikiriyÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 

AyaÑ kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etassa arahattassa sacchikiriyÈyÈti. 

Bhaddako Èvuso maggo bhaddikÈ paÔipadÈ etassa arahattassa sacchikiriyÈya, 

alaÒca panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . DutiyaÑ. 

 

3. DhammavÈdÊpaÒhÈsutta 

 316. Ke nu kho Èvuso SÈriputta loke dhammavÈdino, ke loke 

suppaÔipannÈ, ke loke SugatÈti. Ye kho Èvuso rÈgappahÈnÈya dhammaÑ 

desenti, dosappahÈnÈya dhammaÑ desenti, mohappahÈnÈya dhammaÑ 

desenti, te loke dhammavÈdino. Ye kho Èvuso rÈgassa pahÈnÈya paÔipannÈ, 

dosassa pahÈnÈya paÔipannÈ, mohassa pahÈnÈya paÔipannÈ, te loke 

suppaÔipannÈ. YesaÑ kho Èvuso rÈgo pahÊno ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato 

anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, doso pahÊno ucchinnam|lo 

tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, moho pahÊno 

ucchinnam|lo tÈlÈvatthukato anabhÈvaÑkato ÈyatiÑ anuppÈdadhammo, te 

loke SugatÈti. 

 Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa rÈgassa dosassa mohassa 

pahÈnÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa rÈgassa dosassa 

mohassa pahÈnÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa 

rÈgassa dosassa mohassa pahÈnÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko 

maggo etassa rÈgassa dosassa mohassa pahÈnÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 

-pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etassa rÈgassa 

dosassa mohassa pahÈnÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ 

etassa rÈgassa dosassa mohassa pahÈnÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta 

appamÈdÈyÈti.  . TatiyaÑ.
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4. Kimatthiyasutta 

 317. KimatthiyaÑ Èvuso SÈriputta samaÓe Gotame brahmacariyaÑ 
vussatÊti. Dukkhassa kho Èvuso pariÒÒatthaÑ Bhagavati brahmacariyaÑ 
vussatÊti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa dukkhassa 
pariÒÒÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa dukkhassa 
pariÒÒÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa dukkhassa 
pariÒÒÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etassa dukkhassa 
pariÒÒÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso 
maggo, ayaÑ paÔipadÈ etassa dukkhassa pariÒÒÈyÈti. Bhaddako Èvuso 
maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etassa dukkhassa pariÒÒÈya, alaÒca panÈvuso 
SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . CatutthaÑ. 
 

5. AssÈsappattasutta 

 318. “AssÈsappatto assÈsappatto”ti Èvuso SÈriputta vuccati, kittÈvatÈ nu 
kho Èvuso assÈsappatto hotÊti. Yato kho Èvuso bhikkhu channaÑ 
phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca 
nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ pajÈnÈti. EttÈvatÈ kho Èvuso assÈsappatto hotÊti. 
Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa assÈsassa sacchikiriyÈyÈti. Atthi 
kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa assÈsassa sacchikiriyÈyÈti. Katamo 
panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa assÈsassa sacchikiriyÈyÈti. 
Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etassa assÈsassa 
sacchikiriyÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho 
Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etassa assÈsassa sacchikiriyÈyÈti. Bhaddako 
Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etassa assÈsassa sacchikiriyÈya, alaÒca 
panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. ParamassÈsappattasutta 

 319. “ParamassÈsappatto paramassÈsappatto”ti Èvuso SÈriputta vuccati. 
KittÈvatÈ nu kho Èvuso paramassÈsappatto hotÊti. 
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Yato kho Èvuso bhikkhu channaÑ phassÈyatanÈnaÑ samudayaÒca 
attha~gamaÒca assÈdaÒca ÈdÊnavaÒca nissaraÓaÒca yathÈbh|taÑ viditvÈ 
anupÈdÈvimutto hoti, ettÈvatÈ kho Èvuso paramassÈsappatto hotÊti. Atthi 
panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa paramassÈsassa sacchikiriyÈyÈti. 
Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa paramassÈsassa 
sacchikiriyÈyÈti. Katamo pana Èvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa 
paramassÈsassa sacchikiriyÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko 
maggo etassa paramassÈsassa sacchikiriyÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi 
-pa- sammÈsamÈdhi. ayaÑ kho Èvuso maggo. AyaÑ paÔipadÈ etassa 
paramassÈsassa sacchikiriyÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ 
etassa paramassÈsassa sacchikiriyÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta 
appamÈdÈyÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. VedanÈpaÒhÈsutta 

 320. “VedanÈ vedanÈ”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso 
vedanÈti. Tisso imÈvuso vedanÈ. KatamÈ tisso, sukhÈ vedanÈ dukkhÈ vedanÈ 
adukkhamasukhÈ vedanÈ. ImÈ kho Èvuso tisso vedanÈti. Atthi panÈvuso 
maggo, atthi paÔipadÈ etÈsaÑ tissannaÑ vedanÈnaÑ pariÒÒÈyÈti. Atthi kho 
Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etÈsaÑ tissannaÑ vedanÈnaÑ pariÒÒÈyÈti. 
Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etÈsaÑ tissannaÑ vedanÈnaÑ 
pariÒÒÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etÈsaÑ tissannaÑ 
vedanÈnaÑ pariÒÒÈyÈti. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etÈsaÑ tissannaÑ vedanÈnaÑ 
pariÒÒÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etÈsaÑ tissannaÑ 
vedanÈnaÑ pariÒÒÈya. AlaÒca panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . 
SattamaÑ. 
 

8. ŒsavapaÒhÈsutta 

 321. “Œsavo Èsavo”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamo nu kho Èvuso 
Èsavoti. Tayo me Èvuso 
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ÈsavÈ, kÈmÈsavo bhavÈsavo avijjÈsavo. Ime kho Èvuso tayo ÈsavÈti. Atthi 
panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ ÈsavÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Atthi kho 
Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ ÈsavÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Katamo Èvuso 
maggo, katamÈ paÔipadÈ etesaÑ ÈsavÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Ayameva kho Èvuso 
ariyo aÔÔha~giko maggo etesaÑ ÈsavÈnaÑ pahÈnÈya. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ 
etesaÑ ÈsavÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ 
etesaÑ ÈsavÈnaÑ pahÈnÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . 
AÔÔhamaÑ. 
 

9. AvijjÈpaÒhÈsutta 

 322. “AvijjÈ avijjÈ”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso 
avijjÈti. YaÑ kho Èvuso dukkhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhasamudaye aÒÒÈÓaÑ, 
dukkhanirodhe aÒÒÈÓaÑ, dukkhanirodhagÈminÊyÈ paÔipadÈya aÒÒÈÓaÑ. 
AyaÑ vuccatÈvuso avijjÈti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etissÈ 
avijjÈya pahÈnÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etissÈ avijjÈya 
pahÈnÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etissÈ avijjÈya 
pahÈnÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etissÈ avijjÈya 
pahÈnÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso 
maggo. AyaÑ paÔipadÈ etissÈ avijjÈya pahÈnÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, 
bhaddikÈ paÔipadÈ etissÈ avijjÈya pahÈnÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta 
appamÈdÈyÈti.  . NavamaÑ. 
 

10. TaÓhÈpaÒhÈsutta 

 323. “TaÓhÈ taÓhÈ”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamÈ nu kho Èvuso 
taÓhÈti. Tisso imÈ Èvuso taÓhÈ, kÈmataÓhÈ bhavataÓhÈ vibhavataÓhÈ. ImÈ 
kho Èvuso tisso taÓhÈti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etÈsaÑ 
taÓhÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etÈsaÑ 
taÓhÈnaÑ pahÈnÈyÈti. 

 



452 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etÈsaÑ taÓhÈnaÑ pahÈnÈyÈti. 
Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etÈsaÑ taÓhÈnaÑ pahÈnÈya. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso maggo, 
ayaÑ paÔipadÈ etÈsaÑ taÓhÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, 
bhaddikÈ paÔipadÈ etÈsaÑ taÓhÈnaÑ pahÈnÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta 
appamÈdÈyÈti.  . DasamaÑ. 
 

11. OghapaÒhÈsutta 

 324. “Ogho ogho”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamo nu kho Èvuso 
oghoti. CattÈrome Èvuso oghÈ, kÈmogho bhavogho diÔÔhogho avijjogho. Ime 
kho Èvuso cattÈro oghÈti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ 
oghÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ 
oghÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etesaÑ 
oghÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etesaÑ 
oghÈnaÑ pahÈnÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ 
kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etesaÑ oghÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Bhaddako 
Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etesaÑ oghÈnaÑ pahÈnÈya, alaÒca 
panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . EkÈdasamaÑ. 
 

12. UpÈdÈnapaÒhÈsutta 

 325. “UpÈdÈnaÑ upÈdÈnan”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamaÑ nu kho 
Èvuso upÈdÈnanti. CattÈrimÈni Èvuso upÈdÈnÈni, kÈmupÈdÈnaÑ 
diÔÔhupÈdÈnaÑ sÊlabbatupÈdÈnaÑ attavÈdupÈdÈnaÑ. ImÈni kho Èvuso cattÈri 
upÈdÈnÈnÊti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ upÈdÈnÈnaÑ 
pahÈnÈyÈti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ upÈdÈnÈnaÑ 
pahÈnÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etesaÑ upÈdÈnÈnaÑ 
pahÈnÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etesaÑ 
upÈdÈnÈnaÑ pahÈnÈya. 
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SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso maggo, 
ayaÑ paÔipadÈ etesaÑ upÈdÈnÈnaÑ pahÈnÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, 
bhaddikÈ paÔipadÈ etesaÑ upÈdÈnÈnaÑ pahÈnÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta 
appamÈdÈyÈti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

13. BhavapaÒhÈsutta 

 326. “Bhavo bhavo”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamo nu kho Èvuso 
bhavoti. Tayo me Èvuso bhavÈ, kÈmabhavo r|pabhavo ar|pabhavo. Ime kho 
Èvuso tayo bhavÈti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ bhavÈnaÑ 
pariÒÒÈyÈti. Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etesaÑ bhavÈnaÑ 
pariÒÒÈyÈti. Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etesaÑ bhavÈnaÑ 
pariÒÒÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etesaÑ bhavÈnaÑ 
pariÒÒÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso 
maggo, ayaÑ paÔipadÈ etesaÑ bhavÈnaÑ pariÒÒÈyÈti. Bhaddako Èvuso 
maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etesaÑ bhavÈnaÑ pariÒÒÈya, alaÒca panÈvuso 
SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . TerasamaÑ. 
 

14. DukkhapaÒhÈsutta 

 327. “DukkhaÑ dukkhan”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamaÑ nu kho 
Èvuso dukkhanti. Tisso imÈ Èvuso dukkhatÈ, dukkhadukkhatÈ 
sa~khÈradukkhatÈ vipariÓÈmadukkhatÈ. ImÈ kho Èvuso tisso dukkhatÈti. 
Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etÈsaÑ dukkhatÈnaÑ pariÒÒÈyÈti. 
Atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etÈsaÑ dukkhatÈnaÑ pariÒÒÈyÈti. 
Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etÈsaÑ dukkhatÈnaÑ 
pariÒÒÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etÈsaÑ 
dukkhatÈnaÑ pariÒÒÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etÈsaÑ dukkhatÈnaÑ pariÒÒÈyÈti. 
Bhaddako Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etÈsaÑ dukkhatÈnaÑ pariÒÒÈya, 
alaÒca panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . CuddasamaÑ. 
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15. SakkÈyapaÒhÈsutta 

 328. “SakkÈyo sakkÈyo”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamo nu kho Èvuso 
sakkÈyoti. PaÒcime Èvuso upÈdÈnakkhandhÈ sakkÈyo vutto BhagavatÈ. 
SeyyathidaÑ, r|pupÈdÈnakkhandho vedanupÈdÈnakkhandho 
saÒÒupÈdÈnakkhandho sa~khÈrupÈdÈnakkhandho viÒÒÈÓupÈdÈnakkhandho. 
Ime kho Èvuso paÒcupÈdÈnakkhandhÈ sakkÈyo vutto BhagavatÈti. Atthi 
panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa sakkÈyassa pariÒÒÈyÈti. Atthi kho 
Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa sakkÈyassa pariÒÒÈyÈti. Katamo 
panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa sakkÈyassa pariÒÒÈyÈti. Ayameva 
kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etassa sakkÈyassa pariÒÒÈya. 
SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. AyaÑ kho Èvuso maggo, 
ayaÑ paÔipadÈ etassa sakkÈyassa pariÒÒÈyÈti. Bhaddako Èvuso maggo, 
bhaddikÈ paÔipadÈ etassa sakkÈyassa pariÒÒÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta 
appamÈdÈyÈti.  . PannarasamaÑ. 
 

16. DukkarapaÒhÈsutta 

 329. KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta imasmiÑ dhammavinaye dukkaranti. 
PabbajjÈ kho Èvuso imasmiÑ dhammavinaye dukkarÈti. Pabbajitena 
panÈvuso kiÑ dukkaranti. Pabbajitena kho Èvuso abhirati dukkarÈti. 
Abhiratena panÈvuso kiÑ dukkaranti. Abhiratena kho Èvuso 
dhammÈnudhammappaÔipatti dukkarÈti. KÊvaciraÑ panÈvuso 
dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkhu arahaÑ assÈti. NaciraÑ Èvusoti.  . 
SoÄasamaÑ. 
 
 

JambukhÈdakasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
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5. SÈmaÓÉakasaÑyutta 
 

1. SÈmaÓÉakasutta 

 330. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ SÈriputto VajjÊsu viharati UkkacelÈyaÑ 
Ga~gÈya nadiyÈ tÊre. Atha kho SÈmaÓÉako1 paribbÈjako yenÈyasmÈ 
SÈriputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ SÈriputtena saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho SÈmaÓÉako paribbÈjako ÈyasmantaÑ SÈriputtaÑ 
etadavoca– 

 “NibbÈnaÑ nibbÈnan”ti Èvuso SÈriputta vuccati, katamaÑ nu kho Èvuso 
nibbÈnanti. Yo kho Èvuso rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo, idaÑ 
vuccati “nibbÈnan”ti. Atthi panÈvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa 
nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. atthi kho Èvuso maggo, atthi paÔipadÈ etassa 
nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. 

 Katamo panÈvuso maggo, katamÈ paÔipadÈ etassa nibbÈnassa 
sacchikiriyÈyÈti. Ayameva kho Èvuso ariyo aÔÔha~giko maggo etassa 
nibbÈnassa sacchikiriyÈya. SeyyathidaÑ, sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi. 
AyaÑ kho Èvuso maggo, ayaÑ paÔipadÈ etassa nibbÈnassa sacchikiriyÈyÈti. 
Bhaddako Èvuso maggo, bhaddikÈ paÔipadÈ etassa nibbÈnassa 
sacchikiriyÈya, alaÒca panÈvuso SÈriputta appamÈdÈyÈti.  . PaÔhamaÑ. 
(YathÈ JambukhÈdakasaÑyuttaÑ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) 
______________________________________________________________ 
 1. SÈmaÓÉakÈni (SÊ)
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2. Dukkarasutta 

 331. KiÑ nu kho Èvuso SÈriputta imasmiÑ dhammavinaye dukkaranti. 
PabbajjÈ kho Èvuso imasmiÑ dhammavinaye dukkarÈti. Pabbajitena 
panÈvuso kiÑ dukkaranti. Pabbajitena kho Èvuso abhirati dukkarÈti. 
Abhiratena panÈvuso kiÑ dukkaranti. Abhiratena kho Èvuso 
dhammÈnudhammappaÔipatti dukkarÈti. KÊvaciraÑ panÈvuso 
dhammÈnudhammappaÔipanno bhikkhu arahaÑ assÈti. NaciraÑ Èvusoti.  . 
SoÄasamaÑ. 

PurimakasadisaÑ uddÈnaÑ. 
 
 

SÈmaÓÉakasaÑyuttaÑ samattaÑ.

 



  
  

6. MoggallÈnasaÑyutta 
 

1. PaÔhamajhÈnapaÒhÈsutta 

 332. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 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 “paÔhamaÑ jhÈnaÑ paÔhamaÑ jhÈnan”ti vuccati, katamaÑ nu kho 
paÔhamaÑ jhÈnanti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “idha bhikkhu vivicceva 
kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ 
pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, idaÑ vuccati paÔhamÈ 
jhÈnan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi, tassa mayhaÑ Èvuso iminÈ vihÈrena viharato kÈmasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa paÔhamaÑ jhÈnaÑ pamÈdo, 
paÔhame jhÈne cittaÑ saÓÔhapehi, paÔhame jhÈne cittaÑ ekodiÑ karohi1, 
paÔhame jhÈne cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena 
vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ 
vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ 
Èvuso sammÈ vadamÈno vadeyya “SatthÈrÈnuggahito sÈvako 
mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti, mamaÑ taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya 
“SatthÈrÈnuggahito sÈvako mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti.  . PaÔhamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. Ekodikarohi (I) 
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2. DutiyajhÈnapaÒhÈsutta 

 333. “DutiyaÑ jhÈnaÑ dutiyaÑ jhÈnan”ti vuccati, katamaÑ nu kho 
dutiyaÑ jhÈnanti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “idha bhikkhu 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharati, idaÑ vuccati dutiyaÑ jhÈnan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ 
avitakkaÑ avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi, tassa mayhaÑ Èvuso iminÈ vihÈrena viharato vitakkasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa dutiyaÑ jhÈnaÑ pamÈdo, dutiye 
jhÈne cittaÑ saÓÔhapehi, dutiye jhÈne cittaÑ ekodiÑ karohi, dutiye jhÈne 
cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena vitakkavicÈrÈnaÑ 
v|pasamÈ ajjhattaÑ sampasÈdanaÑ cetaso ekodibhÈvaÑ avitakkaÑ 
avicÈraÑ samÈdhijaÑ pÊtisukhaÑ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. 
YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ vadamÈno vadeyya “SatthÈrÈnuggahito sÈvako 
mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti, mamaÑ taÑ sammÈ vadamÈno vadeyya 
“SatthÈrÈnuggahito sÈvako mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. TatiyajhÈnapaÒhÈsutta 

 334. “TatiyaÑ jhÈnaÑ tatiyaÑ jhÈnan”ti vuccati, katamaÑ nu kho 
tatiyaÑ jhÈnanti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “idha bhikkhu pÊtiyÈ ca 
virÈgÈ upekkhako ca viharati, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena 
paÔisaÑvedeti, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti ‘upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ’ti, 
tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharati, idaÑ vuccati tatiyaÑ jhÈnan”ti. So 
khvÈhaÑ Èvuso pÊtiyÈ ca virÈgÈ upekkhako ca viharÈmi, sato ca sampajÈno 
sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedemi, yaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako 
satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi, tassa mayhaÑ 
Èvuso iminÈ vihÈrena viharato pÊtisahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti.
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 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa tatiyaÑ jhÈnaÑ pamÈdo, tatiye 
jhÈne cittaÑ saÓÔhapehi, tatiye jhÈne cittaÑ ekodiÑ karohi, tatiye jhÈne 
cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena pÊtiyÈ ca virÈgÈ 
upekkhako ca viharÈmi, sato ca sampajÈno sukhaÒca kÈyena paÔisaÑvedemi. 
YaÑ taÑ ariyÈ Ècikkhanti “upekkhako satimÈ sukhavihÈrÊ”ti, tatiyaÑ 
jhÈnaÑ upasampajja vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ vadamÈno vadeyya 
-pa- mahÈbhiÒÒataÑ pattoti.  . TatiyaÑ. 
 

4. CatutthajhÈnapaÒhÈsutta 

 335. “CatutthaÑ jhÈnaÑ catutthaÑ jhÈnan”ti vuccati, katamaÑ nu kho 
catutthaÑ jhÈnanti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “idha bhikkhu sukhassa 
ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ 
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharati, idaÑ vuccati catutthaÑ jhÈnan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso 
sukhassa ca pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ 
attha~gamÈ adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharÈmi, tassa mayhaÑ Èvuso iminÈ vihÈrena viharato 
sukhasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa catutthaÑ jhÈnaÑ pamÈdo catutthe 
jhÈne cittaÑ saÓÔhapehi, catutthe jhÈne cittaÑ ekodiÑ karohi, catutthe jhÈne 
cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena sukhassa ca 
pahÈnÈ dukkhassa ca pahÈnÈ pubbeva somanassadomanassÈnaÑ attha~gamÈ 
adukkhamasukhaÑ upekkhÈsatipÈrisuddhiÑ catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ vadamÈno vadeyya -pa- mahÈbhiÒÒataÑ 
pattoti.  . CatutthaÑ. 
 

5. ŒkÈsÈnaÒcÈyatanapaÒhÈsutta 

 336. “ŒkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ ÈkÈsÈnaÒcÈyatanan”ti vuccati, katamaÑ nu 
kho ÈkÈsÈnaÒcÈyatananti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi 
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“idha bhikkhu sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samÈtikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ 
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ ‘ananto 
ÈkÈso’ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, idaÑ vuccati 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ 
samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ atthi~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ 
“ananto ÈkÈso”ti ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi, tassa mayhaÑ 
Èvuso iminÈ vihÈrena viharato r|pasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ pamÈdo, 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ saÓÔhapehi, ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ ekodiÑ 
karohi, ÈkÈsÈnaÒcÈyatane cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena 
samayena sabbaso r|pasaÒÒÈnaÑ samatikkamÈ paÔighasaÒÒÈnaÑ 
attha~gamÈ nÈnattasaÒÒÈnaÑ amanasikÈrÈ “ananto ÈkÈso”ti 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ 
vadamÈno vadeyya -pa- mahÈbhiÒÒataÑ pattoti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. ViÒÒÈÓaÒcÈyatanapaÒhÈsutta 

 337. “ViÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ viÒÒÈÓaÒcÈyatanan”ti vuccati, katamaÑ nu 
kho viÒÒÈÓaÒcÈyatanti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “idha bhikkhu 
sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma ‘anantaÑ viÒÒÈÓan’ti 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja viharati, idaÑ vuccati 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ 
samatikkamma “anantaÑ viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja 
viharÈmi, tassa mayhaÑ Èvuso iminÈ vihÈrena viharato 
ÈkÈsÈnaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ pamÈdo, 
viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ saÓÔhapehi, viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ ekodiÑ 
karohi, viÒÒÈÓaÒcÈyatane cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena 
samayena sabbaso ÈkÈsÈnaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “anantaÑ 
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viÒÒÈÓan”ti viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ upasampajja vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ Èvuso 
sammÈ vadamÈno vadeyya -pa- mahÈbhiÒÒataÑ pattoti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. ŒkiÒcaÒÒÈyatanapaÒhÈsutta 

 338. “ŒkiÒcaÒÒÈyatanaÑ ÈkiÒcaÒÒÈyatanan”ti vuccati, katamaÑ nu kho 
ÈkiÒcaÒÒÈyatananti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “idha bhikkhu sabbaso 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati, idaÑ vuccati ÈkiÒcaÒÒÈyatanan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso 
sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi, tassa mayhaÑ Èvuso iminÈ 
vihÈrena viharato viÒÒÈÓaÒcÈyatanasahagatÈ saÒÒÈmanasikÈrÈ 
samudÈcaranti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ pamÈdo, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ saÓÔhapehi, ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ ekodiÑ karohi, 
ÈkiÒcaÒÒÈyatane cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena 
sabbaso viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti 
ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ upasampajja vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ 
vadamÈno vadeyya -pa- mahÈbhiÒÒataÑ pattoti.  . SattamaÑ. 
 

8. NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanapaÒhÈsutta 

 339. “NevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanan”ti vuccati, 
katamaÑ nu kho nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatananti. Tassa mayhaÑ Èvuso 
etadahosi “idha bhikkhu sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharati, idaÑ vuccati 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanan”ti. So khvÈhaÑ Èvuso sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
samatikkamma nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja viharÈmi, tassa 
mayhaÑ Èvuso iminÈ vihÈrena viharato ÈkiÒcaÒÒÈyatanasahagatÈ 
saÒÒÈmanasikÈrÈ samudÈcaranti. 
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 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ pamÈdo, 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane cittaÑ saÓÔhapehi, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane cittaÑ 
ekodiÑ karohi, nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatane cittaÑ samÈdahÈ”ti. So khvÈhaÑ 
Èvuso aparena samayena sabbaso ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ samatikkamma 
nevasaÒÒÈnÈsaÒÒÈyatanaÑ upasampajja vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ 
vadamÈno vadeyya -pa- mahÈbhiÒÒataÑ pattoti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. AnimittapaÒhÈsutta 

 340. “Animitto cetosamÈdhi animitto cetosamÈdhÊ”ti vuccati, katamo nu 
kho animitto cetosamÈdhÊti. Tassa mayhaÑ Èvuso etadahosi “idha bhikkhu 
sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja 
viharati, ayaÑ vuccati animitto cetosamÈdhÊ”ti. So khvÈhaÑ Èvuso 
sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja 
viharÈmi, tassa mayhaÑ Èvuso iminÈ vihÈrena viharato nimittÈnusÈri 
viÒÒÈÓaÑ hoti. 

 Atha kho maÑ Èvuso BhagavÈ iddhiyÈ upasa~kamitvÈ etadavoca 
“MoggallÈna MoggallÈna mÈ brÈhmaÓa animittaÑ cetosamÈdhiÑ pamÈdo, 
animitte cetosamÈdhismiÑ cittaÑ saÓÔhapehi, animitte cetosamÈdhismiÑ 
cittaÑ ekodiÑ karohi, animitte cetesamÈdhismiÑ cittaÑ samÈdahÈ”ti. So 
khvÈhaÑ Èvuso aparena samayena sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ 
cetosamÈdhiÑ upasampajja vihÈsiÑ. YaÑ hi taÑ Èvuso sammÈ vadamÈno 
vadeyya “SatthÈrÈnuggahito sÈvako mahÈbhiÒÒataÑ patto”ti. MamaÑ taÑ 
sammÈ vadamÈno vadeyya “SatthÈrÈnuggahito sÈvako mahÈbhiÒÒataÑ 
patto”ti.  . NavamaÑ. 
 

10. Sakkasutta 

 341. Atha kho ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno seyyathÈpi nÈma balavÈ puriso 
samiÒjitaÑ vÈ bÈhaÑ pasÈreyya, pasÈritaÑ vÈ bÈhaÑ samiÒjeyya, evameva 
Jetavane antarahito devesu tÈvatiÑsesu 
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pÈturahosi. Atha kho Sakko DevÈnamindo paÒcahi devatÈsatehi saddhiÑ 
yenayasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho DevÈnaminda BuddhasaraÓagamanaÑ1 hoti, 
BuddhasaraÓagamanahetu2 kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho 
DevÈnaminda dhammasaraÓagamanaÑ hoti, dhammasaragamanahetu kho 
DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho DevÈnaminda saÑghasaraÓagamanaÑ 
hoti, saÑghasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna BuddhasaraÓagamanaÑ hoti, 
BuddhasaraÓagamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho 
mÈrisa MoggallÈna dhammasaraÓagamanaÑ hoti, 
dhammasaraÓagamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho 
mÈrisa MoggallÈna saÑgha -pa- sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 Atha kho Sakko DevÈnamindo chahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha 
kho Sakko DevÈnamindo sattahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo aÔÔhahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo asÊtiyÈ devatÈsahassehi saddhiÑ yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho DevÈnaminda BuddhasaraÓagamanaÑ hoti, 
BuddhasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho 
DevÈnaminda dhammasaraÓagamanaÑ hoti,  
______________________________________________________________ 
 1. BuddhaÑ saraÓagamanaÑ (SÊ) 2. BuddhaÑ saraÓagamanahetu (SÊ) 
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dhammasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho 
DevÈnaminda saÑghasaraÓagamanaÑ hoti, saÑghasaraÓagamanahetu kho 
DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna BuddhasaraÓagamanaÑ hoti, 
BuddhasaraÓagamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. SÈdhu kho 
mÈrisa MoggallÈna dhammasaraÓagamanaÑ hoti -pa-. SÈdhu kho mÈrisa 
MoggallÈna saÑghasaraÓagamanaÑ hoti, saÑghasaraÓagamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 Atha kho Sakko DevÈnamindo paÒcahi devatÈsatehi saddhiÑ 
yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi, ekamantaÑ ÔhitaÑ kho 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho DevÈnaminda Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno 
Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti, Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko 
opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda saÑghe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho ujuppaÔipanno Bhagavato 
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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, saÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ hoti 
akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi akammÈsehi bhujissehi viÒÒuppasatthehi 
aparÈmaÔÔhehi samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “itipi so -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho 
BhagavÈ”ti, Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho mÈrisa 
MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti  
“svÈkkhÈto Bhagavato dhammo -pa- paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti 
dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna 
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjanti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈnaÑ saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti  
“suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ 
lokassÈ”ti, saÑghe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho mÈrisa 
MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 
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 Atha kho Sakko DevÈnamindo chahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha 
kho Sakko DevÈnamindo sattahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo aÔÔhahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo asÊtiyÈ devatÈsahassehi saddhiÑ yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitaÑ kho SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho DevÈnaminda Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, 
Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda 
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjanti. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, 
dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda 
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjanti. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda saÑghe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ 
lokassÈ”ti, saÑghe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda 
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjanti. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ hoti 
akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti, Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 
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 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evadhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- 
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti, saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjantÊti. 

 Atha kho Sakko DevÈnamindo paÒcahi devatÈsatehi saddhiÑ 
yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kami -pa- ekamantaÑ ÔhitaÑ kho 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca–  

 SÈdhu kho DevÈnaminda BuddhasaraÓagamanaÑ hoti, 
BuddhasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena 
sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi 
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda dhammasaraÓagamanaÑ hoti, 
dhammasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena 
sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi 
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 



468 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

 SÈdhu kho DevÈnaminda saÑghasaraÓagamanaÑ hoti, 
saÑghasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena 
sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi 
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna BuddhasaraÓagamanaÑ hoti, 
BuddhasaraÓagamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe 
deve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna dhammasaraÓagamanaÑ hoti -pa-. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna saÑghasaraÓagamanaÑ hoti, 
saÑghasaraÓagamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe 
deve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena 
sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi 
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehÊti. 

 Atha kho Sakko DevÈnamindo chahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha 
kho Sakko DevÈnamindo sattahi devatÈsatehi -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo aÔÔhahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo asÊtiyÈ devatÈsahassehi saddhiÑ yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitaÑ kho SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho DevÈnaminda BuddhasaraÓagamanaÑ hoti, 
BuddhasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda dhammasaraÓagamanaÑ hoti -pa-. 
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 SÈdhu kho DevÈnaminda saÑghasaraÓagamanaÑ hoti, 
saÑghasaraÓagamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓenÈ dibbena 
sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi 
saddehi dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna BuddhasaraÓagamanaÑ hoti -pa-. SÈdhu 
kho mÈrisa MoggallÈna dhammasaraÓagamanaÑ hoti -pa-. SÈdhu kho 
mÈrisa MoggallÈna saÑghasaraÓagamanaÑ hoti, saÑghasaraÓagamanahetu 
kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi 
adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena sukhena dibbena 
yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi saddehi dibbehi 
gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehÊti. 

 Atha kho Sakko DevÈnamindo paÒcahi devatÈsatehi saddhiÑ 
yenayasmÈ MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitaÑ kho 
SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho DevÈnaminda Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ”ti, 
Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda 
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- 
dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, 
dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda 
evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjanti -pa-. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda saÑghe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- lokassÈ”ti, saÑghe 
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aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti -pa-. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ hoti 
akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi 
ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti, Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi 
adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi 
adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈnaÑ saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- 
lokassÈ”ti, saÑghe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho mÈrisa 
MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjanti -pa-. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehÊti. 
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 Atha kho Sakko DevÈnamindo chahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha 
kho Sakko DevÈnamindo sattahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo aÔÔhahi devatÈsatehi saddhiÑ -pa-. Atha kho Sakko 
DevÈnamindo asÊtiyÈ devatÈsahassehi saddhiÑ yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ aÔÔhÈsi. EkamantaÑ ÔhitaÑ kho SakkaÑ DevÈnamindaÑ ÈyasmÈ 
MahÈmoggallÈno etadavoca– 

 SÈdhu kho DevÈnaminda Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “itipi so BhagavÈ ArahaÑ SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno 
Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti, Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti 
dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena sukhena dibbena yasena dibbena 
Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi saddehi dibbehi gandhehi dibbehi 
rasehi dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko 
opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi 
ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda saÑghe aveccappasÈdena samannÈgamanaÑ 
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, saÑghe 
aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce 
sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, 
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te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi 
phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho DevÈnaminda ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ hoti 
akhaÓÉehi acchiddehi asabalehi akammÈsehi bhujissehi viÒÒuppasatthehi 
aparÈmaÔÔhehi samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
samannÈgamanahetu kho DevÈnaminda evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi 
ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena sukhena 
dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi saddehi 
dibbehi gandhehi dibbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehÊti. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna Buddhe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “itipi so BhagavÈ -pa- SatthÈ devamanussÈnaÑ 
Buddho BhagavÈ”ti, Buddhe aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi 
adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna dhamme aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo -pa- paccattaÑ 
veditabbo viÒÒ|hÊ”ti, dhamme aveccappasÈdena samannÈgamanahetu kho 
mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve dasahi ÔhÈnehi 
adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgamanaÑ hoti “suppaÔipanno Bhagavato sÈvakasaÑgho -pa- 
anuttaraÑ puÒÒakkhettaÑ lokassÈ”ti, saÑghe aveccappasÈdena 
samannÈgamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ -pa- dibbehi phoÔÔhabbehi. 

 SÈdhu kho mÈrisa MoggallÈna ariyakantehi sÊlehi samannÈgamanaÑ 
hoti akhaÓÉehi -pa- samÈdhisaÑvattanikehi, ariyakantehi sÊlehi 
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samannÈgamanahetu kho mÈrisa MoggallÈna evamidhekacce sattÈ kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjanti, te aÒÒe deve 
dasahi ÔhÈnehi adhigaÓhanti dibbena ÈyunÈ dibbena vaÓÓena dibbena 
sukhena dibbena yasena dibbena Èdhipateyyena dibbehi r|pehi dibbehi 
saddehi gandhehi dabbehi rasehi dibbehi phoÔÔhabbehÊti.  . DasamaÑ. 
 

11. Candanasutta 

 342. Atha kho Candano1 devaputto -pa-.  

 Atha kho SuyÈmo devaputto -pa-. 

 Atha kho Santusito devaputto -pa-. 

 Atha kho Sunimmito devaputto -pa-. 

 Atha kho Vasavatti devaputto -pa-. (YathÈ SakkasuttaÑ, tathÈ ime 
paÒca peyyÈlÈ vitthÈretabbÈ.). EkÈdasamaÑ. 
 
 

MoggallÈnasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SavitakkÈvitakkaÒca, sukhena ca upekkhako. 
   ŒkÈsaÒceva ViÒÒÈÓaÑ, ŒkiÒcaÑ NevasaÒÒinÈ. 
   Animitto ca Sakko ca, CandanekÈdasena cÈti. 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Nandano (SÊ)

 



     

7. CittasaÑyutta 
 

1. SaÑyojanasutta 

 343. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ therÈ bhikkh| MacchikÈsaÓÉe viharanti 
AmbÈÔakavane. Tena kho pana samayena sambahulÈnaÑ therÈnaÑ 
bhikkh|naÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ maÓÉalamÈÄe 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “saÑyojananti vÈ 
Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime dhammÈ nÈnatthÈ nÈnÈbyaÒjanÈ, 
udÈhu ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan”ti. Tatrekaccehi therehi bhikkh|hi evaÑ 
byÈkataÑ hoti “saÑyojananti vÈ Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime 
dhammÈ nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ cÈ”ti. Ekaccehi therehi bhikkh|hi 
evaÑ byÈkataÑ hoti “saÑyojananti vÈ Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime 
dhammÈ ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan”ti. 

 Tena kho pana samayena Citto gahapati migapathakaÑ anuppatto hoti 
kenacideva karaÓÊyena. Assosi kho Citto gahapati “sambahulÈnaÑ kira 
therÈnaÑ bhikkh|naÑ pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ maÓÉalamÈÄe 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantÈrÈkathÈ udapÈdi ‘saÑyojananti vÈ 
Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime dhammÈ nÈnatthÈ nÈnÈbyaÒjanÈ, 
udÈhu ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan’ti. Tatrekaccehi therehi bhikkh|hi evaÑ 
byÈkataÑ ‘saÑyojananti vÈ Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime dhammÈ 
nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ cÈ’ti. Ekaccehi therehi bhikkh|hi evaÑ 
byÈkataÑ ‘saÑyojananti vÈ Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime dhammÈ 
ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan’ti”. Atha kho Citto gahapati yena therÈ 
bhikkh| tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Citto gahapati there bhikkh| 
etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante sambahulÈnaÑ kira therÈnaÑ bhikkh|naÑ 
pacchÈbhattaÑ piÓÉapÈtapaÔikkantÈnaÑ maÓÉalamÈÄe sannisinnÈnaÑ 
sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi ‘saÑyojananti vÈ Èvuso 
saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime dhammÈ nÈnatthÈ nÈnÈbyaÒjanÈ, udÈhu 
ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan’ti. Ekaccehi therehi 
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bhikkh|hi evaÑ byÈkataÑ ‘saÑyojananti vÈ Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti 
vÈ ime dhammÈ nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ cÈ’ti, ekaccehi therehi 
bhikkh|hi evaÑ byÈkataÑ ‘saÑyojananti vÈ Èvuso saÑyojaniyÈ dhammÈti 
vÈ ime dhammÈ ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan’ti”. EvaÑ gahapatÊti. 

 SaÑyojananti vÈ bhante saÑyojaniyÈ dhammÈti vÈ ime dhammÈ 
nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca, tena hi bhante upamaÑ vo karissÈmi, 
upamÈyapidhekacce viÒÒ| purisÈ bhÈsitassa atthaÑ ÈjÈnanti. SeyyathÈpi 
bhante kÈÄo ca balÊbaddo odÈto ca balÊbaddo ekena dÈmena vÈ yottena vÈ 
saÑyuttÈ assu, yo nu kho evaÑ vadeyya “kÈÄo balÊbaddo odÈtassa 
balÊbaddassa saÑyojanaÑ, odÈto balÊbaddo kÈÄassa balÊbaddassa 
saÑyojanan”ti, sammÈ nu kho so vadamÈno vadeyyÈti. No hetaÑ gahapati, 
na kho gahapati kÈÄo balÊbaddo odÈtassa balÊbaddassa saÑyojanaÑ, napi 
odÈto balÊbaddo kÈÄassa balÊbaddassa saÑyojanaÑ, yena kho te ekena 
dÈmena vÈ yottena vÈ saÑyuttÈ, taÑ tattha saÑyojananti. Evameva kho 
bhante na cakkhu r|pÈnaÑ saÑyojanaÑ, na r|pÈ cakkhussa saÑyojanaÑ, 
yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ tattha 
saÑyojanaÑ. Na sotaÑ saddÈnaÑ. Na ghÈnaÑ gandhÈnaÑ. Na jivhÈ 
rasÈnaÑ. Na kÈyo phoÔÔhabbÈnaÑ saÑyojanaÑ, na phoÔÔhabbÈ kÈyassa 
saÑyojanaÑ, yaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati chandarÈgo, taÑ 
tattha saÑyojanaÑ. Na mano dhammÈnaÑ saÑyojanaÑ, na dhammÈ 
manassa saÑyojanaÑ. YaÒca tattha tadubhayaÑ paÔicca uppajjati 
chandarÈgo, taÑ tattha saÑyojananti. LÈbhÈ te gahapati, suladdhaÑ te 
gahapati, yassa te gambhÊre Buddhavacane paÒÒÈcakkhu kamatÊti.  . 
PaÔhamaÑ. 

 
2. PaÔhama-isidattasutta 

 344. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ therÈ bhikkh| MacchikÈsaÓÉe viharanti 
AmbÈÔakavane. Atha kho Citto gahapati yena therÈ bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Citto gahapati there bhikkh| etadavoca “adhivÈsentu me bhante 
therÈ svÈtanÈya bhattan”ti. AdhivÈsesuÑ kho therÈ bhikkh|
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tuÓhÊbhÈvena. Atha kho Citto gahapati therÈnaÑ bhikkh|naÑ adhivÈsanaÑ 
viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
Atha kho therÈ bhikkh| tassÈ rattiyÈ accayena pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Cittassa gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdiÑsu. 

 Atha kho Citto gahapati yena therÈ bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Citto gahapati ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca “dhÈtunÈnattaÑ 
dhÈtunÈnattanti bhante thera vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante dhÈtunÈnattaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ”ti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ thero tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho 
Citto gahapati ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca “dhÈtunÈnattaÑ 
dhÈtunÈnattanti bhante thera vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante dhÈtunÈnattaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ”ti. Dutiyampi kho ÈyasmÈ thero tuÓhÊ ahosi. Tatiyampi 
kho Citto gahapati ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca “dhÈtunÈnattaÑ 
dhÈtunÈnattanti bhante thera vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante dhÈtunÈnattaÑ 
vuttaÑ BhagavatÈ”ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ thero tuÓhÊ ahosi. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Isidatto tasmiÑ bhikkhusaÑghe 
sabbanavako hoti. Atha kho ÈyasmÈ Isidatto ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca 
“byÈkaromahaÑ bhante thera Cittassa gahapatino etaÑ paÒhan”ti. 
ByÈkarohi tvaÑ Èvuso Isidatta Cittassa gahapatino etaÑ paÒhanti. EvaÑ hi 
tvaÑ gahapati pucchasi “dhÈtunÈnattaÑ dhÈtunÈnanattanti bhante thera 
vuccati, kittÈvatÈ nu kho bhante dhÈtunÈnattaÑ vuttaÑ BhagavatÈ”ti. EvaÑ 
bhante. IdaÑ kho gahapati dhÈtunÈnattaÑ vuttaÑ BhagavatÈ cakkhudhÈtu 
r|padhÈtu cakkhuviÒÒÈÓadhÈtu -pa- manodhÈtu dhammadhÈtu 
manoviÒÒÈÓadhÈtu. EttÈvatÈ kho gahapati dhÈtunÈnattaÑ vuttaÑ 
BhagavatÈti. 

 Atha kho Citto gahapati Èyasmato Isidattassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ there bhikkh| paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ 
santappesi sampavÈresi. Atha kho therÈ bhikkh| bhuttÈvino 
onÊtapattapÈnÊno uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ thero 
ÈyasmantaÑ IsidattaÑ etadavoca “sÈdhu kho taÑ Èvuso 
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Isidatta eso paÒho paÔibhÈsi, neso paÒho maÑ paÔibhÈsi. TenahÈvuso 
Isidatta yadÈ aÒÒathÈpi1 evar|po paÒho Ègaccheyya, taÒÒevettha 
paÔibhÈseyyÈ”ti.  . DutiyaÑ. 
 

3. Dutiya-isidattasutta 

 345. EkaÑ samayaÑ sambahulÈ therÈ bhikkh| MacchikÈsaÓÉe viharanti 
AmbÈÔakavane. Atha kho Citto gahapati yena therÈ bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Citto gahapati there bhikkh| etadavoca “adhivÈsentu me bhante 
therÈ svÈtanÈya bhattan”ti. AdhivÈsesuÑ kho therÈ bhikkh| tuÓhÊbhÈvena. 
Atha kho Citto gahapati therÈnaÑ bhikkh|naÑ adhivÈsanaÑ viditvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. Atha 
kho therÈ bhikkh| tassÈ rattiyÈ accayena pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Cittassa gahapatissa nivesanaÑ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdiÑsu. 

 Atha kho Citto gahapati yena therÈ bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Citto gahapati ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca “yÈ imÈ bhante 
thera anekavihitÈ diÔÔhiyo loke uppajjanti ‘sassato loko’ti vÈ, ‘asassato 
loko’ti vÈ, ‘antavÈ loko’ti vÈ, ‘anantavÈ loko’ti vÈ, ‘taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran’ti 
vÈ, ‘aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran’ti vÈ, ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, 
‘na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti vÈ, ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ. YÈni 
cimÈni dvÈsaÔÔhi diÔÔhigatÈni brahmajÈle bhaÓitÈni, imÈ nu kho bhante 
diÔÔhiyo kismiÑ sati honti, kismiÑ asati na hontÊ”ti. 

 EvaÑ vutte ÈyasmÈ thero tuÓhÊ ahosi. Dutiyampi kho Citto gahapati 
-pa-. Tatiyampi kho Citto gahapati ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca “yÈ imÈ 
bhante thera anekavihitÈ diÔÔhiyo 
______________________________________________________________ 
 1. YadÈ aÒÒadÈpi (SÊ, I) aÒÒadÈpi (?) 
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loke uppajjanti ‘sassato loko’ti vÈ, ‘asassato loko’ti vÈ, ‘antavÈ loko’ti vÈ, 
‘anantavÈ loko’ti vÈ, ‘taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran’ti vÈ, ‘aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ 
sarÊran’ti vÈ, ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti vÈ, ‘hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘neva hoti na 
na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ. YÈni cimÈni dvÈsaÔÔhi diÔÔhigatÈni 
brahmajÈle bhaÓitÈni, imÈ nu kho bhante diÔÔhiyo kismiÑ sati honti, kismiÑ 
asati na hontÊ”ti. Tatiyampi kho ÈyasmÈ thero tuÓhÊ ahosi. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Isidatto tasmiÑ bhikkhusaÑghe 
sabbanavako hoti. Atha kho ÈyasmÈ Isidatto ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca 
“byÈkaromahaÑ bhante thera Cittassa gahapatino etaÑ paÒhan”ti. 
ByÈkarohi tvaÑ Èvuso Isidatta Cittassa gahapatino etaÑ paÒhanti. EvaÑ hi 
tvaÑ gahapati pucchasi “yÈ imÈ bhante thera anekavihitÈ diÔÔhiyo loke 
upapajjanti ‘sassato loko’ti vÈ -pa- imÈ nu kho bhante diÔÔhiyo kismiÑ sati 
honti, kismiÑ asati na hontÊ’ti”. EvaÑ bhante. YÈ imÈ gahapati anekavihitÈ 
diÔÔhiyo loke uppajjanti “sassato loko”ti vÈ, “asassato loko”ti vÈ, “antavÈ 
loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ, “aÒÒaÑ 
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti 
vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. YÈni cimÈni 
dvÈsaÔÔhi diÔÔhigatÈni brahmajÈle bhaÓitÈni, imÈ kho gahapati diÔÔhiyo 
sakkÈyadiÔÔhiyÈ sati honti, sakkÈyadiÔÔhiyÈ asati na hontÊti. 

 KathaÑ pana bhante sakkÈyadiÔÔhi hotÊti. Idha gahapati assutavÈ 
puthujjano ariyÈnaÑ adassÈvÊ ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinÊto, sappurisÈnaÑ adassÈvÊ sappurisadhammassa akovido 
sappurisadhamme avinÊto r|paÑ attato samanupassati, r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. vedanaÑ attato 
samanupassati -pa- saÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, 
viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, 
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attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho gahapati 
sakkÈyadiÔÔhi hotÊti. 

 KathaÑ pana bhante sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti. Idha gahapati sutavÈ 
ariyasÈvako ariyÈnaÑ dassÈvÊ ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinÊto, sappurisÈnaÑ dassÈvÊ sappurisadhammassa kovido 
sappurisadhamme suvinÊto na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ. Na 
saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na viÒÒÈÓavantaÑ 
vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. EvaÑ kho 
gahapati sakkÈyadiÔÔhi na hotÊti. 

 Kuto bhante ayyo Isidatto ÈgacchatÊti. AvantiyÈ kho gahapati 
ÈgacchÈmÊti. Atthi bhante avantiyÈ Isidatto nÈma kulaputto amhÈkaÑ 
adiÔÔhasahÈyo pabbajito, diÔÔho so ÈyasmatÈti. EvaÑ gahapatÊti. KahaÑ nu 
kho so bhante ÈyasmÈ etarahi viharatÊti. EvaÑ vutte ÈyasmÈ Isidatto tuÓhÊ 
ahosi. Ayyo no bhante Isidattoti. EvaÑ gahapatÊti. Abhiramatu bhante ayyo 
Isidatto MacchikÈsaÓÉe ramaÓÊyaÑ AmbÈÔakavanaÑ, ahaÑ ayyassa 
Isidattassa ussukkaÑ karissÈmi 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnanti. KalyÈÓaÑ 
vuccati gahapatÊti. 

 Atha kho Citto gahapati Èyasmato Isidattassa bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 
anumoditvÈ there bhikkh| paÓÊtena khÈdanÊyena bhojanÊyena sahatthÈ 
santappesi sampavÈresi. Atha kho therÈ bhikkh| bhuttÈvino 
onÊtapattapÈÓÊno uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. Atha kho ÈyasmÈ thero 
ÈyasmantaÑ isÊdattaÑ etadavoca “sÈdhu kho taÑ Èvuso Isidatta eso paÒho 
paÔibhÈsi, neso paÒho maÑ paÔibhÈsi. TenahÈvuso Isidatta yadÈ aÒÒathÈpi 
evar|po paÒho Ègaccheyya, taÒÒevattha paÔibhÈseyyÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ 
Isidatto senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ pattacÊvaramÈdÈya MacchikÈsaÓÉamhÈ 
pakkÈmi. YaÑ MacchikÈsaÓÉamhÈ pakkÈmi, tathÈ pakkantova ahosi. Na 
puna pacchÈgacchÊti.  . TatiyaÑ. 
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4. MahakapÈÔihÈriyasutta 

 346. EkaÑ samayaÑ sambuhulÈ therÈ bhikkh| MacchikÈsaÓÉe viharanti 
AmbÈÔakavane. Atha kho Citto gahapati yena therÈ bhikkh| tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Citto gahapati there bhikkh| etadavoca “adhivÈsentu me bhante 
therÈ bhikkh| svÈtanÈya gokule bhattan”ti. AdhivÈsesuÑ kho therÈ bhikkh| 
tuÓhÊbhÈvena. Atha kho Citto gahapati therÈnaÑ bhikkh|naÑ adhivÈsanaÑ 
viditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ there bhikkh| abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmi. 
Atha kho therÈ bhikkh| tassÈ rattiyÈ accayena pubbaÓhasamayaÑ nivÈsetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya yena Cittassa gahapatino gokulaÑ tenupasa~kamiÑsu, 
upasa~kamitvÈ paÒÒatte Èsane nisÊdiÑsu. 

 Atha kho Citto gahapati there bhikkh| paÓÊtena sappipÈyÈsena sahatthÈ 
santappesi sampavÈresi. Atha kho therÈ bhikkh| bhuttÈvino 
onÊtapattapÈÓino uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. Cittopi kho gahapati “sesakaÑ 
vissajjethÈ”ti vatvÈ there bhikkh| piÔÔhito piÔÔhito anubandhi. Tena kho pana 
samayena uÓhaÑ hoti kuthitaÑ1, te ca therÈ bhikkh| paveliyamÈnena 
maÒÒe kÈyena gacchanti, yathÈ taÑ bhojanaÑ bhuttÈvino. 

 Tena kho pana samayena ÈyasmÈ Mahako tasmiÑ bhikkhusaÑghe 
sabbanavako hoti. Atha kho ÈyasmÈ Mahako ÈyasmantaÑ theraÑ etadavoca 
“sÈdhu khvassa bhante Thera sÊtako ca vÈto vÈyeyya, abbhasampilÈpo2 ca 
assa, devo ca ekamekaÑ phusÈyeyyÈ”ti. SÈdhu khvassa Èvuso Mahaka yaÑ 
sÊtako ca vÈto vÈyeyya, abbhasampilÈpo ca assa, devo ca ekamekaÑ 
phusÈyeyyÈti. Atha kho ÈyasmÈ Mahako tathÈr|paÑ iddhÈbhisa~khÈraÑ 
abhisa~khari3, yathÈ sÊtako ca vÈto vÈyi, abbhasampilÈpo ca assa4, devo ca 
ekamekaÑ phusi. Atha kho Cittassa gahapatino etadahosi “yo kho imasmiÑ 
bhikkhusaÑghe sabbanavako bhikkhu, tassÈyaÑ evar|po 
______________________________________________________________ 
 1. KuÔÔhitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. AbbhasaÑbilÈpo (SÊ), abbhasaÑvilÈpo (I) 
 3. Abhisa~khÈsi (SÊ)  4. Œsi (?) 
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iddhÈnubhÈvo”ti. Atha kho ÈyasmÈ Mahako ÈrÈmaÑ sampÈpuÓitvÈ 
ÈyasmantaÑ TheraÑ etadavoca “alamettÈvatÈ bhante TherÈ”ti. AlamettÈvatÈ 
Èvuso Mahaka, katamettÈvatÈ Èvuso Mahaka, p|jitamettÈvatÈ Èvuso 
MahakÈti. Atha kho TherÈ bhikkh| yathÈvihÈraÑ agamaÑsu, ÈyasmÈpi 
Mahako sakaÑ vihÈraÑ agamÈsi. 

 Atha kho Citto gahapati yenÈyasmÈ Mahako tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ MahakaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Citto gahapati ÈyasmantaÑ MahakaÑ etadavoca 
“sÈdhu me bhante ayyo Mahako uttari manussadhammaÑ iddhipÈÔihÈriyaÑ 
dasset|”ti. Tena hi tvaÑ gahapati Èlinde uttarÈsa~gaÑ paÒÒapetvÈ 
tiÓakalÈpaÑ okÈsehÊti. “EvaÑ bhante”ti kho Citto gahapati Èyasmato 
Mahakassa paÔissutvÈ Èlinde uttarÈsa~gaÑ paÒÒapetvÈ tiÓakalÈpaÑ okÈsesi. 
Atha kho ÈyasmÈ Mahako vihÈraÑ pavisitvÈ s|cighaÔikaÑ datvÈ tathÈr|paÑ 
iddhÈbhisa~khÈraÑ abhisa~khari, yathÈ tÈlacchiggaÄena ca aggaÄantarikÈya 
ca acci nikkhamitvÈ tiÓÈni jhÈpesi, uttarÈsa~gaÑ na jhÈpesi. Atha kho Citto 
gahapati uttarÈsa~gaÑ papphoÔetvÈ saÑviggo lomahaÔÔhajÈto ekamantaÑ 
aÔÔhÈsi. Atha kho ÈyasmÈ Mahako vihÈrÈ nikkhamitvÈ CittaÑ gahapatiÑ 
etadavoca “alamettÈvatÈ gahapatÊ”ti. AlamettÈvatÈ bhante Mahaka, 
katamettÈvatÈ bhante Mahaka, p|jitamettÈvatÈ bhante Mahaka, abhiramatu 
bhante ayyo Mahako MacchikÈsaÓÉe ramaÓÊyaÑ AmbÈÔakavanaÑ, ahaÑ 
ayyassa Mahakassa ussukkaÑ karissÈmi 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnanti. KalyÈÓaÑ 
vuccati gahapatÊti. Atha kho ÈyasmÈ Mahako senÈsanaÑ saÑsÈmetvÈ 
pattacÊvaramÈdÈya MacchikÈsaÓÉamhÈ pakkÈmi. YaÑ MacchikÈsaÓÉamhÈ 
pakkÈmi, tathÈ pakkantova ahosi. Na puna pacchÈgacchÊti.  . CatutthaÑ. 
 

5. PaÔhamakÈmabh|sutta 

 347. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ KÈmabh| MacchikÈsaÓÉe viharati 
AmbÈÔakavane. Atha kho Citto gahapati yenÈyasmÈ KÈmabh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ KÈmabhuÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ 
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nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho CittaÑ gahapatiÑ ÈyasmÈ KÈmabh| 
etadavoca “vuttamidaÑ gahapati– 

  ‘Nela~go setapacchÈdo, ekÈro vattatÊ ratho. 
  AnÊghaÑ passa ÈyantaÑ1, chinnasotaÑ abandhanan’ti. 

 Imassa nu kho gahapati saÑkhittena bhÈsitassa kathaÑ vitthÈrena attho 
daÔÔhabbo”ti. KiÑ nu kho etaÑ bhante BhagavatÈ bhÈsitanti. EvaÑ 
gahapatÊti. Tena hi bhante muhuttaÑ Ègamehi yÈvassa atthaÑ pekkhÈmÊti. 
Atha kho Citto gahapati muhuttaÑ tuÓhÊ hutvÈ ÈyasmantaÑ KÈmabhuÑ 
etadavoca– 

 “Nela~gan”ti kho bhante sÊlÈnametaÑ adhivacanaÑ. “SetapacchÈdo”ti 
kho bhante vimuttiyÈ etaÑ adhivacanaÑ. “EkÈro”ti kho bhante satiyÈ etaÑ 
adhivacanaÑ. “VattatÊ”ti kho bhante abhikkamapaÔikkamassetaÑ 
adhivacanaÑ. “Ratho”ti kho bhante imassetaÑ cÈtumahÈbh|tikassa kÈyassa 
adhivacanaÑ mÈtÈpettikasambhavassa odanakummÈs|pacayassa 
aniccucchÈdanaparimaddanabhedanaviddhaÑsanadhammassa. RÈgo kho 
bhante nÊgho, doso nÊgho, moho nÊgho, te khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, 
tasmÈ khÊÓÈsavo bhikkhu “anÊgho”ti vuccati. “Œyantan”ti kho bhante 
arahato etaÑ adhivacanaÑ. “Soto”ti kho bhante taÓhÈyetaÑ adhivacanaÑ. 
SÈ khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tasmÈ khÊÓÈsavo bhikkhu 
“chinnasoto”ti vuccati. RÈgo kho bhante bandhanaÑ, doso bandhanaÑ, 
moho bandhanaÑ, te khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, tasmÈ khÊÓÈsavo 
bhikkhu “abandhano”ti vuccati. Iti kho bhante yaÑ taÑ BhagavatÈ vuttaÑ– 

  “Nela~go setapacchÈdo, ekÈro vattatÊ ratho. 
  AnÊghaÑ passa ÈyantaÑ, chinnasotaÑ abandhanan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. AppattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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 Imassa kho bhante BhagavatÈ saÑkhittena bhÈsitassa evaÑ vittÈrena 
atthaÑ ÈjÈnÈmÊti. LÈbhÈ te gahapati, suladdhaÑ te gahapati, yassa te 
gambhÊre Buddhavacane paÒÒÈcakkhu kamatÊti.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. DutiyakÈmabh|sutta 

 348. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ KÈmabh| MacchikÈsaÓÉe viharati 
AmbÈÔakavane. Atha kho Citto gahapati yenÈyasmÈ KÈmabh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
Citto gahapati ÈyasmantaÑ KÈmabhuÑ etadavoca “kati nu kho bhante 
sa~khÈrÈ”ti. Tayo kho gahapati sa~khÈrÈ, kÈyasa~kharo vacÊsa~khÈro 
Cittasa~khÈroti. “SÈdhu bhante”ti kho Citto gahapati Èyasmato KÈmabhussa 
bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ ÈyasmantaÑ KÈmabhuÑ uttariÑ paÒhaÑ 
apucchi “katamo pana bhante kÈyasa~khÈro, katamo vacÊsa~khÈro, katamo 
Cittasa~khÈro”ti. AssÈsapassÈsÈ kho gahapati kÈyasa~khÈro, vitakkavicÈrÈ 
vacÊsa~khÈro, saÒÒÈ ca vedanÈ ca Cittasa~khÈroti. 

 SÈdhu bhanteti kho Citto gahapati -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi “kasmÈ 
pana bhante assÈsapassÈsÈ kÈyasa~khÈro, kasmÈ vitakkavicÈrÈ vacÊsa~khÈro, 
kasmÈ saÒÒÈ ca vedanÈ ca Cittasa~khÈro”ti. AssÈsapassÈsÈ kho gahapati 
kÈyikÈ ete dhammÈ kÈyappaÔibaddhÈ, tasmÈ assÈsapassÈsÈ kÈyasa~khÈro. 
Pubbe kho gahapati vitakketvÈ vicÈretvÈ pacchÈ vÈcaÑ bhindati, tasmÈ 
vitakkavicÈrÈ vacÊsa~khÈro. SaÒÒÈ ca vedanÈ ca cetasikÈ ete dhammÈ 
CittappaÔibaddhÈ, tasmÈ saÒÒÈ ca vedanÈ ca Cittasa~khÈro. 

 SÈdhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi “kathaÑ pana bhante 
saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpatti hotÊ”ti. Na kho gahapati 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjantassa bhikkhuno evaÑ hoti “ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjissan”ti vÈ, “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpajjÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno”ti vÈ, atha 
khvassa pubbeva tathÈ CittaÑ bhÈvitaÑ hoti, yaÑ taÑ tathattÈya upanetÊti. 
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 SÈdhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi “saÒÒÈvedayitanirodhaÑ 
samÈpajjantassa pana bhante bhikkhuno katame dhammÈ paÔhamaÑ 
nirujjhanti, yadi vÈ kÈyasa~khÈro yadi vÈ vacÊsa~khÈro yadi vÈ 
cittasa~khÈro”ti. SaÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpajjantassa kho gahapati 
bhikkhuno vacÊsa~khÈro paÔhamaÑ nirujjhati, tato kÈyasa~khÈro, tato 
cittasa~khÈroti. 

 SÈdhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi “yvÈyaÑ bhante mato kÈla~kato, yo 
cÈyaÑ bhikkhu saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno, imesaÑ kiÑ 
nÈnÈkaraÓan”ti. YvÈyaÑ gahapati mato kÈla~kato, tassa kÈyasa~khÈro 
niruddho paÔippassaddho, vacÊsa~khÈro niruddho paÔippassaddho, 
cittasa~khÈro niruddho paÔippassaddho, Èyu parikkhÊÓo, usmÈ v|pasantÈ, 
indriyÈni viparibhinnÈni. Yo ca khvÈyaÑ gahapati bhikkhu 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno, tassapi kÈyasa~khÈro niruddho 
paÔippassaddho, vacÊsa~khÈro niruddho paÔippassaddho, cittasa~khÈro 
niruddho paÔissaddho, Èyu aparikkhÊÓo, usmÈ av|pasantÈ, indriyÈni 
vippasannÈni. YvÈyaÑ gahapati mato kÈla~kato, yo cÈyaÑ bhikkhu 
saÒÒÈvedayitanirodhaÑ samÈpanno, idaÑ nesaÑ nÈnÈkaraÓanti. 

 SÈdhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi “kathaÑ pana bhante 
saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhÈnaÑ hotÊ”ti. Na kho gahapati 
saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahantassa bhikkhuno evaÑ hoti 
“ahaÑ saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahissan”ti vÈ, “ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahÈmÊ”ti vÈ, “ahaÑ 
saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhito”ti vÈ, atha khvassa pubbeva tathÈ 
cittaÑ bhÈvitaÑ hoti, yaÑ taÑ tathattÈya upanetÊti. 

 SÈdhu bhante -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi 
“saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhahantassa pana bhante bhikkhuno 
katame dhammÈ paÔhamaÑ uppajjanti, yadi vÈ kÈyasa~khÈro yadi vÈ 
vacÊsa~khÈro yadi vÈ cittasa~khÈro”ti. SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ 
vuÔÔhahantassa gahapati bhikkhuno cittasa~khÈro paÔhamaÑ uppajjati, tato 
kÈyasa~khÈro, tato vacÊsa~khÈroti. 

 SÈdhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi “saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ 
vuÔÔhitaÑ pana bhante bhikkhuÑ kati phassÈ phusanti”. 
SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ 
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vuÔÔhitaÑ kho gahapati bhikkhuÑ tayo phassÈ phusanti suÒÒato phasso 
animitto phasso appaÓihito phassoti. 

 SÈdhu -pa- uttariÑ paÒhaÑ apucchi “saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ 
vuÔÔhitassa pana bhante bhikkhuno kiÑninnaÑ cittaÑ hoti kiÑpoÓaÑ 
kiÑpabbhÈran”ti. SaÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ vuÔÔhitassa kho gahapati 
bhikkhuno vivekaninnaÑ cittaÑ hoti vivekapoÓaÑ vivekapabbhÈranti. 

 SÈdhu bhanteti kho Citto gahapati Èyasmato KÈmabhussa bhÈsitaÑ 
abhinanditvÈ anumoditvÈ ÈyasmantaÑ KÈmabhuÑ uttariÑ paÒhaÑ apucchi 
“saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ pana bhante kati dhammÈ bah|pakÈrÈ”ti. 
AddhÈ kho tvaÑ gahapati yaÑ paÔhamaÑ pucchitabbaÑ taÑ pucchasi, api 
ca tyÈhaÑ byÈkarissÈmi “saÒÒÈvedayitanirodhasamÈpattiyÈ kho gahapati 
dve dhammÈ bah|pakÈrÈ samatho ca vipassanÈ cÈ”ti.  . ChaÔÔhaÑ. 
 

7. Godattasutta 

 349. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Godatto MacchikÈsaÓÉe viharati 
AmbÈÔakavane. Atha kho Citto gahapati yenÈyasmÈ Godatto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ÈyasmantaÑ GodattaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho CittaÑ gahapatiÑ ÈyasmÈ Godatto etadavoca “yÈ 
cÈyaÑ gahapati appamÈÓÈ cetovimutti, yÈ ca ÈkiÒcaÒÒÈ cetovimutti, yÈ ca 
suÒÒatÈ cetovimutti, yÈ ca animittÈ cetovimutti. Ime dhammÈ nÈnatthÈ 
nÈnÈbyaÒjanÈ, udÈhu ekatthÈ byaÒjanameva nÈnan”ti. Atthi bhante pariyÈyo, 
yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca. Atthi 
pana bhante pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ ekatthÈ 
byaÒjanameva nÈnanti. 

 Katamo ca bhante pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ 
nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ ca. Idha bhante bhikkhu mettÈsahagatena cetasÈ 
ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ 
catutthaÑ1. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈyÈ sabbÈvantaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. CatutthiÑ (?) 
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lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena1 pharitvÈ viharati. KaruÓÈsahagatena cetasÈ -pa-. 
MuditÈsahagatena cetasÈ -pa-. UpekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. AyaÑ vuccati bhante appamÈÓÈ cetovimutti. 

 KatamÈ ca bhante ÈkiÒcaÒÒÈ cetovimutti. Idha bhante bhikkhu sabbaso 
viÒÒÈÓaÒcÈyatanaÑ samatikkamma “natthi kiÒcÊ”ti ÈkiÒcaÒÒÈyatanaÑ 
upasampajja viharati. AyaÑ vuccati bhante ÈkiÒcaÒÒÈ cetovimutti. 

 KatamÈ ca bhante suÒÒatÈ cetovimutti. Idha bhante bhikkhu araÒÒagato 
vÈ rukkham|lagato vÈ suÒÒÈgÈragato vÈ iti paÔisaÒcikkhati “suÒÒamidaÑ 
attena vÈ attaniyena vÈ”ti. AyaÑ vuccati bhante suÒÒatÈ cetovimutti. 

 KatamÈ ca bhante animittÈ cetovimutti. Idha bhante bhikkhu 
sabbanimittÈnaÑ amanasikÈrÈ animittaÑ cetosamÈdhiÑ upasampajja 
viharati. AyaÑ vuccati bhante animittÈ cetovimutti. AyaÑ kho bhante 
pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ nÈnatthÈ ceva nÈnÈbyaÒjanÈ 
ca. 

 Katamo ca bhante pariyÈyo, yaÑ pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ 
ekatthÈ byaÒjanameva nÈnaÑ. RÈgo bhante pamÈÓakaraÓo, doso 
pamÈÓakaraÓo, moho pamÈÓakaraÓo, te khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ 
ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. 
YÈvatÈ kho bhante appamÈÓÈ cetovimuttiyo akuppÈ tÈsaÑ cetovimutti 
aggamakkhÈyati. SÈ kho pana akuppÈ cetovimutti suÒÒÈ rÈgena suÒÒÈ 
dosena suÒÒÈ mohena. RÈgo kho bhante kiÒcanaÑ, doso kiÒcanaÑ, moho 
kiÒcanaÑ, te khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ 
anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. YÈvatÈ kho bhante ÈkiÒcaÒÒÈ 
cetovimuttiyo akuppÈ tÈsaÑ cetovimutti aggamakkhÈyati. SÈ 
______________________________________________________________ 
 1. AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I), abyÈbajjhena (?) 
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kho pana akuppÈ cetovimutti suÒÒÈ rÈgena suÒÒÈ dosena suÒÒÈ mohena. 
RÈgo kho bhante nimittakaraÓo, doso nimittakaraÓo, moho nimittakaraÓo, te 
khÊÓÈsavassa bhikkhuno pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ. YÈvatÈ kho bhante animittÈ cetovimuttiyo akuppÈ 
tÈsaÑ cetovimutti aggamakkhÈyati. SÈ kho pana akuppÈ cetovimutti suÒÒÈ 
rÈgena suÒÒÈ dosena suÒÒÈ mohena. AyaÑ kho bhante pariyÈyo, yaÑ 
pariyÈyaÑ Ègamma ime dhammÈ ekatthÈ byaÒjanameva nÈnanti. LÈbhÈ te 
gahapati, suladdhaÑ te gahapati, yassa te gambhÊre Buddhavacane 
paÒÒÈcakkhu kamatÊti.  . SattamaÑ. 
 

8. NigaÓÔhanÈÔaputtasutta 

 350. Tena kho pana samayena NigaÓÔho NÈÔaputto1 MacchikÈsaÓÉaÑ 
anuppatto hoti mahatiyÈ NigaÓÔhaparisÈya saddhiÑ. Assosi kho Citto 
gahapati “NigaÓÔho kira NÈÔaputto MacchikÈsaÓÉaÑ anuppatto mahatiyÈ 
NigaÓÔhaparisÈya saddhin”ti. Atha kho Citto gahapati sambahulehi 
upÈsakehi saddhiÑ yena NigaÓÔho NÈÔaputto tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ 
NigaÓÔhena NÈÔaputtena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinnaÑ kho CittaÑ 
gahapatiÑ NigaÓÔho NÈÔaputto etadavoca “saddahasi tvaÑ gahapati 
‘samaÓassa Gotamassa atthi avitakko avicÈro samÈdhi, atthi 
vitakkavicÈrÈnaÑ nirodho’ti”. Na khvÈhaÑ ettha bhante Bhagavato 
saddhÈya gacchÈmi “atthi avitakko avicÈro samÈdhi, atthi vitakkavicÈrÈnaÑ 
nirodho”ti. 

 EvaÑ vutte NigaÓÔho NÈÔaputto ulloketvÈ2 etadavoca “idaÑ bhavanto 
passantu, yÈva ujuko cÈyaÑ Citto gahapati, yÈva asaÔho cÈyaÑ Citto 
gahapati, yÈva amÈyÈvÊ cÈyaÑ Citto gahapati. VÈtaÑ vÈ so jÈlena 
bÈdhetabbaÑ maÒÒeyya, yo vitakkavicÈre nirodhetabbaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. NÈtaputto (SÊ) 
 2. SakaÑ parisaÑ apaloketvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ), oloketvÈ (SÊ-®ha, SyÈ-®ha) 
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maÒÒeyya. SakamuÔÔhinÈ vÈ so Ga~gÈya sotaÑ ÈvÈretabbaÑ maÒÒeyya, yo 
vitakkavicÈre nirodhetabbaÑ maÒÒeyyÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi bhante, katamaÑ nu kho paÓÊtataraÑ ÒÈÓaÑ vÈ 
saddhÈ vÈti. SaddhÈya kho gahapati ÒÈÓaÑyeva paÓÊtataranti. ahaÑ kho 
bhante yÈvadeva Èka~khÈmi, vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi dhammehi 
savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukhaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi. AhaÑ kho bhante yÈvadeva Èka~khÈmi, vitakkavicÈrÈnaÑ 
v|pasamÈ -pa- dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. AhaÑ kho bhante 
yÈvadeva Èka~khÈmi, pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja 
viharÈmi. AhaÑ kho bhante yÈvadeva Èka~khÈmi, sukhassa ca pahÈnÈ -pa- 
catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Na so khvÈhaÑ bhante evaÑ 
jÈnanto evaÑ passanto kassa aÒÒassa samaÓassa vÈ brÈhmaÓassa vÈ 
saddhÈya gamissÈmi “atthi avitakko avicÈro samÈdhi, atthi 
vitakkavicÈrÈnaÑ nirodho”ti. 

 EvaÑ vutte NigaÓÔho NÈÔaputto sakaÑ parisaÑ apaloketvÈ etadavoca 
“idaÑ bhavanto passantu, yÈva anujuko cÈyaÑ Citto gahapati, yÈva saÔho 
cÈyaÑ Citto gahapati, yÈva mÈyÈvÊ cÈyaÑ Citto gahapatÊ”ti. 

 IdÈneva kho te1 mayaÑ bhante bhÈsitaÑ evaÑ ÈjÈnÈma “idaÑ bhavanto 
passantu, yÈva ujuko cÈyaÑ Citto gahapati, yÈva asaÔho cÈyaÑ Citto 
gahapati, yÈva amÈyÈvÊ cÈyaÑ Citto gahapatÊ”ti. IdÈneva ca pana mayaÑ 
bhante bhÈsitaÑ evaÑ ÈjÈnÈma “idaÑ bhavanto passantu, yÈva anujuko 
cÈyaÑ Citto gahapati, yÈva saÔho cÈyaÑ Citto gahapati, yÈva mÈyÈvÊ cÈyaÑ 
Citto gahapatÊ”ti. Sace te bhante purimaÑ saccaÑ, pacchimaÑ te micchÈ. 
Sace pana te bhante purimaÑ micchÈ, pacchimaÑ te saccaÑ. Ime kho pana 
bhante dasa sahadhammikÈ paÒhÈ Ègacchanti, yadÈ nesaÑ atthaÑ 
ÈjÈneyyÈsi, atha maÑ paÔihareyyÈsi saddhiÑ NigaÓÔhaparisÈya. Eko paÒho 
eko uddeso ekaÑ veyyÈkaraÓaÑ, dve paÒhÈ dve uddesÈ dve veyyÈkaraÓÈni, 
tayo paÒhÈ tayo uddesÈ tÊÓi veyyÈkaraÓÈni, cattÈro paÒhÈ cattÈro uddesÈ 
______________________________________________________________ 
 1. IdÈneva ca pana (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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cattÈri veyyÈkaraÓÈni, paÒca paÒhÈ paÒca uddesÈ paÒca veyyÈkaraÓÈni, cha 
paÒhÈ cha uddesÈ cha veyyÈkaraÓÈni, satta paÒhÈ satta uddesÈ satta 
veyyÈkaraÓÈni, aÔÔha paÒhÈ aÔÔha uddesÈ aÔÔha veyyÈkaraÓÈni, nava paÒhÈ 
nava uddesÈ nava veyyÈkaraÓÈni, dasa paÒhÈ dasa uddesÈ dasa 
veyyÈkaraÓÈnÊti. Atha kho Citto gahapati NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ ime dasa 
sahadhammike paÒhe ÈpucchitvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmÊti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Acelakassapasutta 

 351. Tena kho pana samayena acelo Kassapo MacchikÈsaÓÉaÑ 
anuppatto hoti Cittassa gahapatino purÈÓagihisahÈyo. Assosi kho Citto 
gahapati “acelo kira Kassapo MacchikÈsaÓÉaÑ anuppatto amhÈkaÑ 
purÈÓagihisahÈyo”ti. Atha kho Citto gahapati yena acelo Kassapo 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ acelena Kassapena saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Citto gahapati acelaÑ KassapaÑ etadavoca “kÊvaciraÑ 
pabbajitassa bhante KassapÈ”ti. TiÑsamattÈni kho me gahapati vassÈni 
pabbajitassÈti. Imehi pana te bhante tiÑsamattehi vassehi atthi koci uttari 
manussadhammÈ1 alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈro. Imehi 
kho me gahapati tiÑsamattehi vassehi pabbajitassa natthi koci uttari 
manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈro aÒÒatra 
naggeyyÈ ca muÓÉeyyÈ ca pÈvaÄanipphoÔanÈya cÈti. EvaÑ vutte Citto 
gahapati acelaÑ KassapaÑ etadavoca “acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata 
bho, dhammassa svÈkkhÈtatÈ2, yatra hi nÈma tiÑsamattehi vassehi na koci 
uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato abhavissa 
phÈsuvihÈro aÒÒatra naggeyyÈ ca muÓÉeyyÈ ca pÈvaÄanipphoÔanÈya cÈti. 

 TuyhaÑ pana gahapati kÊvaciraÑ upÈsakattaÑ upagatassÈti. Mayhampi 
kho pana bhante tiÑsamattÈni vassÈni upÈsakattaÑ upagatassÈti. Imehi pana 
te gahapati tiÑsamattehi vassehi atthi koci uttari manussadhammÈ 
______________________________________________________________ 
 1. Uttarimanussadhammo (SyÈ, KaÑ) 2. Sabbatthapi evameva dissati. 
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alamariyaÒÈÓadassanaviseso adhigato phÈsuvihÈroti. Gihinopi siyÈ bhante, 
ahaÑ hi bhante yÈvadeva Èka~khÈmi, vivicceva kÈmehi vivicca akusalehi 
dhammehi savitakkaÑ savicÈraÑ vivekajaÑ pÊtisukaÑ paÔhamaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharÈmi. AhaÑ hi bhante yÈvadeva Èka~khÈmi, 
vitakkavicÈrÈnaÑ v|pasamÈ dutiyaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. AhaÑ 
hi bhante yÈvadeva Èka~khÈmi, pÊtiyÈ ca virÈgÈ -pa- tatiyaÑ jhÈnaÑ 
upasampajja viharÈmi. AhaÑ hi bhante yÈvadeva Èka~khÈmi, sukhassa ca 
pahÈnÈ -pa- catutthaÑ jhÈnaÑ upasampajja viharÈmi. Sace kho panÈhaÑ 
bhante Bhagavato1 paÔhamataraÑ kÈlaÑ kareyyaÑ, anacchariyaÑ kho 
panetaÑ yaÑ maÑ BhagavÈ evaÑ byÈkareyya “natthi taÑ saÑyojanaÑ, 
yena saÑyojanena saÑyutto Citto gahapati puna imaÑ lokaÑ 
ÈgaccheyyÈ”ti. EvaÑ vutte acelo Kassapo CittaÑ gahapatiÑ etadavoca 
“acchariyaÑ vata bho, abbhutaÑ vata bho, dhammassa svÈkkhÈtatÈ, yatra hi 
nÈma gihÊ odÈtavasano2 evar|paÑ uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ adhigamissati3 phÈsuvihÈraÑ. LabheyyÈhaÑ 
gahapati imasmiÑ dhammavinaye pabbajjaÑ, labheyyaÑ upasampadan”ti. 

 Atha kho Citto gahapati acelaÑ KassapaÑ ÈdÈya yena TherÈ bhikkh| 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ there bhikkh| etadavoca “ayaÑ bhante acelo 
Kassapo amhÈkaÑ purÈÓagihisahÈyo, imaÑ therÈ pabbÈjentu 
upasampÈdentu, ahamassa ussukkaÑ karissÈmi 
cÊvarapiÓÉapÈtasenÈsanagilÈnappaccayabhesajjaparikkhÈrÈnan”ti. Alattha 
kho acelo Kassapo imasmiÑ dhammavinaye 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.  . NavamaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. BhagavatÈ (SyÈ, KaÑ) 2. GihÊ odÈtavasanÈ (SÊ, I) 3. Adhigamissanti (SÊ, I) 
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10. GilÈnadassanasutta 

 352. Tena kho pana samayena Citto gahapati ÈbÈdhiko hoti dukkhito 
bÈÄhagilÈno. Atha kho sambahulÈ ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ 
osadhitiÓavanappatÊsu adhivatthÈ devatÈ sa~gamma samÈgamma CittaÑ 
gahapatiÑ etadavocuÑ “paÓidhehi gahapati ‘anÈgatamaddhÈnaÑ rÈjÈ assaÑ 
cakkavattÊ’ti”. 

 EvaÑ vutte Citto gahapati tÈ ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ 
osadhitiÓanappatÊsu adhivatthÈ devatÈ etadavoca “tampi aniccaÑ, tampi 
addhuvaÑ, tampi pahÈya gamanÊyan”ti. EvaÑ vutte Cittassa gahapatino 
mittÈmaccÈ ÒÈtisÈlohitÈ CittaÑ gahapatiÑ etadavocuÑ “satiÑ ayyaputta 
upaÔÔhapehi, mÈ vippalapÊ”ti. KintÈhaÑ vadÈmi, yaÑ maÑ tumhe evaÑ 
vadetha “satiÑ ayyaputta upaÔÔhapehi, mÈ vippalapÊ”ti. EvaÑ kho tvaÑ 
ayyaputta vadesi “tampi aniccaÑ, tampi addhuvaÑ, tampi pahÈya 
gamanÊyan”ti. TathÈ hi pana maÑ ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ 
osadhitiÓavanappatÊsu adhivattÈ devatÈ evamÈhaÑsu “paÓidhehi gahapati 
‘anÈgatamaddhÈnaÑ rÈjÈ assaÑ cakkavattÊ’ti”, tÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tampi 
aniccaÑ -pa- tampi pahÈya gamanÊyan”ti. KiÑ pana tÈ ayyaputta 
ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ osadhitiÓavanappatÊsu adhivatthÈ 
devatÈ atthavasaÑ sampassÈmÈnÈ evamÈhaÑsu “paÓidhehi gahapati 
‘anÈgatamaddhÈnaÑ rÈjÈ assaÑ cakkavattÊ’ti”. TÈsaÑ kho ÈrÈmadevatÈnaÑ 
vanadevatÈnaÑ rukkhadevatÈnaÑ osadhitiÓavanappatÊsu adhivatthÈnaÑ 
devatÈnaÑ evaÑ hoti “ayaÑ kho Citto gahapati sÊlavÈ1 kalyÈÓadhammo, 
sace paÓidahissati ‘anÈgatamaddhÈnaÑ rÈjÈ assaÑ cakkavattÊ’ti, tassa kho 
ayaÑ ijjhissati sÊlavato cetopaÓidhi visuddhattÈ. Dhammiko dhammikaÑ 
phalaÑ anupassatÊ”ti. ImaÑ kho tÈ ÈrÈmadevatÈ vanadevatÈ rukkhadevatÈ 
osadhitiÓavanappatÊsu adhivatthÈ devatÈ atthavasaÑ sampassamÈnÈ 
evamÈhaÑsu “paÓidhehi gahapati ‘anÈgatamaddhÈnaÑ rÈjÈ assaÑ 
cakkavattÊ’ti”. TÈhaÑ evaÑ vadÈmi “tampi aniccaÑ, tampi addhu vaÑ, 
tampi pahÈya gamanÊyan”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. SÊlavanto (Ka) 
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 Tena hi ayyaputta amhepi ovadÈhÊti. TasmÈ hi vo evaÑ sikkhitabbaÑ 
“Buddhe aveccasÈdena samannÈgatÈ bhavissÈma ‘itipi so BhagavÈ ArahaÑ 
SammÈsambuddho VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro 
purisadammasÈrathi SatthÈ devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ’ti. Dhamme 
aveccappasÈdena samannÈgatÈ bhavissÈma ‘svÈkkhÈto BhagavatÈ dhammo 
sandiÔÔhiko akÈliko ehipassiko opaneyyiko paccattaÑ veditabbo viÒÒ|hÊ’ti. 
SaÑghe aveccappasÈdena samannÈgatÈ bhavissÈma ‘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. YaÑ kho pana kiÒci kule 
deyyadhammaÑ, sabbaÑ taÑ appaÔivibhattaÑ bhavissati sÊlavantehi 
kalyÈÓadhammehÊ”ti. EvaÑ hi vo sikkhitabbanti. Atha kho Citto gahapati 
mittÈmacce ÒÈtisÈlohite Buddhe ca dhamme ca saÑghe ca cÈge ca 
samÈdapetvÈ kÈlamakÈsÊti.  . DasamaÑ. 

 
 

CittasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SaÑyojanaÑ dve IsidattÈ, Mahako KÈmabh|pi ca. 
   Godatto ca NigaÓÔho ca, Acelena GilÈnadassananti.

 



   

8. GÈmaÓisaÑyutta 
 

1. CaÓÉasutta 

 353. SÈvatthinidÈnaÑ. Atha kho CaÓÉo gÈmaÓi yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho CaÓÉo gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “ko nu kho 
bhante hetu ko paccayo, yena midhekacco CaÓÉo caÓÉotveva1 sa~khaÑ 
gacchati. Ko pana bhante hetu ko paccayo, yena midhekacco sorato 
soratotveva2 sa~kha gacchatÊ”ti. Idha gÈmaÓi ekaccassa rÈgo appahÊno hoti, 
rÈgassa appahÊnattÈ pare kopenti, parehi kopiyamÈno kopaÑ pÈtukaroti, so 
caÓÉotveva sa~khaÑ gacchati. Doso appahÊno hoti, dosassa appahÊnattÈ pare 
kopenti, parehi kopiyamÈno kopaÑ pÈtukaroti, so caÓÉotveva sa~khaÑ 
gacchati. Moho appahÊno hoti, mohassa appahÊnattÈ pare kopenti, parehi 
kopiyamÈno kopaÑ pÈtukaroti, so caÓÉotveva sa~khaÑ gacchati. AyaÑ kho 
gÈmaÓi hetu ayaÑ paccayo, yena midhekacco CaÓÉo caÓÉotveva sa~kha 
gacchati. 

 Idha pana gÈmaÓi ekaccassa rÈgo pahÊno hoti, rÈgassa pahÊnattÈ pare na 
kopenti, parehi kopiyamÈno kopaÑ na pÈtukaroti, so soratotveva sa~khaÑ 
gacchati. Doso pahÊno hoti, dosassa pahÊnattÈ pare na kopenti, parehi 
kopiyamÈno kopaÑ na pÈtukaroti, so soratotveva sa~khaÑ gacchati. Moho 
pahÊno hoti, mohassa pahÊnattÈ pare na kopenti, parehi kopiyamÈno kopaÑ 
na pÈtukaroti, so soratotveva sa~khaÑ gacchati. AyaÑ kho gÈmaÓi hetu 
ayaÑ paccayo, yena midhekacco sorato soratotveva sa~khaÑ gacchatÊti. 

 EvaÑ vutte CaÓÉo gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavo “abhikkantaÑ bhante, 
abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, 
paÔicchannaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. Yena midhekacco caÓÉoteva (SÊ, I) 2. Yena midhekacco suratoteva (SÊ, I) 
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vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ 
dhÈreyya ‘cakkhumanto r|pÈni dakkhantÊ’ti. EvamevaÑ BhagavatÈ 
anekapariyÈyena dhammo pakÈsito, esÈhaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ 
gacchÈmi dhammaÒca bhikkhusaÑghaÒca, upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu 
ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. TÈlapuÔasutta 

 354. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Atha kho TÈlapuÔo1 naÔagÈmaÓi yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho TÈlapuÔo naÔagÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca 
“sutaÑ metaÑ bhante pubbakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ naÔÈnaÑ 
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe saccÈlikena janaÑ 
hÈseti rameti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pahÈsÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ’ti, idha BhagavÈ kimÈhÈ”ti. AlaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, 
mÈ maÑ etaÑ pucchÊti. Dutiyampi kho TÈlapuÔo naÔagÈmaÓi BhagavantaÑ 
etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante pubbakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ naÔÈnaÑ 
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe saccÈlikena janaÑ 
hÈseti rameti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pahÈsÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ’ti, idha BhagavÈ kimÈhÈ”ti. AlaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, 
mÈ maÑ etaÑ pucchÊti. Tatiyampi kho TÈlapuÔo naÔagÈmaÓi BhagavantaÑ 
etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante pubbakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ naÔÈnaÑ 
bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe saccÈlikena janaÑ 
hÈseti rameti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pahÈsÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ’ti, idha BhagavÈ kimÈhÈ”ti. 

 AddhÈ kho tyÈhaÑ gÈmaÓi na labhÈmi2 “alaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, mÈ 
maÑ etaÑ pucchÊ”ti, api ca tyÈhaÑ byÈkarissÈmi. Pubbe kho gÈmaÓi sattÈ 
avÊtarÈgÈ rÈgabandhanabaddhÈ, tesaÑ naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe ye 
dhammÈ rajanÊyÈ, te upasaÑharati bhiyyosomattÈya. Pubbe kho gÈmaÓi 
sattÈ avÊtadosÈ dosabandhanabaddhÈ, tesaÑ naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe 
ye 
______________________________________________________________ 
 1. TÈlaputto (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. NÈlatthaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka)
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dhammÈ dosanÊyÈ, te upasaÑharati bhiyyosomattÈya. Pubbe kho gÈmaÓi 
sattÈ avÊtamohÈ mohabandhanabaddhÈ, tesaÑ naÔo ra~gamajjhe 
samajjamajjhe ye dhammÈ mohanÊyÈ, te upasaÑharati bhiyyosomattÈya so 
attanÈ matto pamatto pare madetvÈ pamÈdetvÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
PahÈso nÈma nirayo, tattha upapajjati. Sace kho panassa evaÑdiÔÔhi hoti “yo 
so naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe saccÈlikena janaÑ hÈseti rameti, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pahÈsÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti, 
sÈssa hoti micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhakassa kho panÈhaÑ gÈmaÓi 
purisapuggalassa dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ vadÈmi nirayaÑ vÈ 
tiracchÈnayoniÑ vÈti. 

 EvaÑ vutte TÈlapuÔo naÔagÈmaÓi parodi, ass|ni pavattesi. EtaÑ kho 
tyÈhaÑ gÈmaÓi nÈlatthaÑ “alaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, mÈ maÑ etaÑ 
pucchÊ”ti. NÈhaÑ bhante etaÑ rodÈmi, yaÑ maÑ BhagavÈ evamÈha. api 
cÈhaÑ bhante pubbakehi ÈcariyapÈcariyehi naÔehi dÊgharattaÑ nikato 
vaÒcito paluddho “yo so naÔo ra~gamajjhe samajjamajjhe saccÈlikena janaÑ 
hÈseti rameti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ pahÈsÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. 

 AbhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante, seyyathÈpi bhante 
nikkujjitaÑ vÈ ukkujjeyya, paÔicchannaÑ vÈ vivareyya, m|Ähassa vÈ 
maggaÑ Ècikkheyya, andhakÈre vÈ telapajjotaÑ dhÈreyya “cakkhumanto 
r|pÈni dakkhantÊ”ti, evamevaÑ BhagavatÈ anekapariyÈyena dhammo 
pakÈsito, esÈhaÑ bhante BhagavantaÑ saraÓaÑ gacchÈmi dhammaÒca 
bhikkhusaÑghaÒca, labheyyÈhaÑ bhante Bhagavato santike pabbajjaÑ, 
labheyyaÑ upasampadanti. Alattha kho TÈlapuÔo naÔagÈmaÓi Bhagavato 
santike pabbajjaÑ, alattha upasampadaÑ. Acir|pasampanno ca panÈyasmÈ 
TÈlapuÔo -pa- arahataÑ ahosÊti.  . DutiyaÑ. 
 

3. YodhÈjÊvasutta 

 355. Atha kho YodhÈjÊvo gÈmaÓi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ -pa- ekamantaÑ nisinno kho YodhÈjÊvo gÈmaÓi 
BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante pubbakÈnaÑ 
ÈcariyapÈcariyÈnaÑ YodhÈjÊvÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so YodhÈjÊvo 
sa~gÈme ussahati vÈyamati, 
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tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti pariyÈpÈdenti, so kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ’ti, idha 
BhagavÈ kimÈhÈ”ti. AlaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, mÈ maÑ etaÑ pucchÊti. 
Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho YodhÈjÊvo gÈmaÓi BhagavantaÑ 
etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante pubbakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ 
YodhÈjÊvÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so YodhÈjÊvo sa~gÈme ussahati 
vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti pariyÈpÈdenti, so 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ 
upapajjatÊ’ti, idha BhagavÈ kimÈhÈ”ti. 

 AddhÈ kho tyÈhaÑ gÈmaÓi na labhÈmi “alaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, mÈ 
maÑ etaÑ pucchÊ”ti, api ca tyÈhaÑ byÈkarissÈmi. Yo so gÈmaÓi YodhÈjÊvo 
sa~gÈme ussahati vÈyamati, tassa taÑ cittaÑ pubbe gahitaÑ1 dukkaÔaÑ 
duppaÓihitaÑ “ime sattÈ haÒÒantu vÈ bajjhantu vÈ ucchijjantu vÈ vinassantu 
vÈ mÈ vÈ ahesuÑ iti vÈ”ti, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti 
pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajito nÈma nirayo, tattha 
upapajjatÊ”ti. Sace kho panassa evaÑ diÔÔhi hoti “yo so YodhÈjÊvo sa~gÈme 
ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti 
pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti, sÈssa hoti micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhikassa kho 
panÈhaÑ gÈmaÓi purisapuggalassa dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ 
vadÈmi nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈti. 

 EvaÑ vutte YodhÈjÊvo gÈmaÓi parodi, ass|ni pavattesi. EtaÑ kho 
tyÈhaÑ gÈmaÓi nÈlatthaÑ “alaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, mÈ maÑ etaÑ 
pucchÊ”ti. NÈhaÑ bhante etaÑ rodÈmi, yaÑ maÑ BhagavÈ evamÈha. Api 
cÈhaÑ bhante pubbakehi ÈcariyapÈcariyehi YodhÈjÊvehi dÊgharattaÑ nikato 
vaÒcito paluddho “yo so YodhÈjÊvo sa~gÈme ussahati vÈyamati, tamenaÑ 
ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. AbhikkantaÑ 
bhante -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti.  . TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. HÊnaÑ (SÊ, I) 
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4. HatthÈrohasutta 

 356. Atha kho HatthÈroho gÈmaÓi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 

5. AssÈrohasutta 

 357. Atha kho AssÈroho gÈmaÓi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho AssÈroho gÈmaÓi 
BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante pubbakÈnaÑ 
ÈcariyapÈcariyÈnaÑ AssÈrohÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so AssÈroho sa~gÈme 
ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti 
pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ’ti, idha BhagavÈ kimÈhÈ”ti. AlaÑ gÈmaÓi, 
tiÔÔhetetaÑ, mÈ maÑ etaÑ pucchÊti. Dutiyampi kho -pa-. Tatiyampi kho 
AssÈroho gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante 
pubbakÈnaÑ ÈcariyapÈcariyÈnaÑ AssÈrohÈnaÑ bhÈsamÈnÈnaÑ ‘yo so 
AssÈroho sa~gÈme ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ 
pare hananti pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ 
devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ’ti, idha BhagavÈ kimÈhÈ”ti. 

 AddhÈ kho tyÈhaÑ gÈmaÓi na labhÈmi “alaÑ gÈmaÓi, tiÔÔhatetaÑ, mÈ 
maÑ etaÑ pucchÊ”ti. Api ca kho tyÈhaÑ byÈkarissÈmi. Yo so gÈmaÓi 
AssÈroho sa~gÈme ussahati vÈyamati, tassa taÑ cittaÑ pubbe gahitaÑ 
dukkaÔaÑ duppaÓihitaÑ “ime sattÈ haÒÒantu vÈ bajjhantu vÈ ucchijjantu vÈ 
vinassantu vÈ mÈ ahesuÑ iti vÈ”ti, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare 
hananti pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajito nÈma 
nirayo, tattha upapajjati. Sace kho panassa evaÑ diÔÔhi hoti “yo so AssÈroho 
sa~gÈme ussahati vÈyamati, tamenaÑ ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti 
pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ devÈnaÑ 
sahabyataÑ upapajjatÊ”ti, sÈssa hoti micchÈdiÔÔhi. MicchÈdiÔÔhikassa kho 
panÈhaÑ gÈmaÓi purisapuggalassa dvinnaÑ gatÊnaÑ aÒÒataraÑ gatiÑ 
vadÈmi nirayaÑ vÈ tiracchÈnayoniÑ vÈti. 
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 EvaÑ vutte AssÈroho gÈmaÓi parodi, ass|ni pavattesi. EtaÑ kho 
tyÈhaÑ gÈmaÓi nÈlatthaÑ “alaÑ gÈmaÓi tiÔÔhatetaÑ, mÈ maÑ etaÑ 
pucchÊ”ti. NÈhaÑ bhante etaÑ rodÈmi, yaÑ maÑ BhagavÈ evamÈha. Api 
cÈhaÑ bhante pubbakehi ÈcariyapÈcariyehi AssÈrohehi dÊgharattaÑ nikato 
vaÒcito paluddho “yo so AssÈroho sa~gÈme ussahati vÈyamati, tamenaÑ 
ussahantaÑ vÈyamantaÑ pare hananti pariyÈpÈdenti, so kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ parajitÈnaÑ devÈnaÑ sahabyataÑ upapajjatÊ”ti. AbhikkantaÑ 
bhante -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatanti. 
 

6. Asibandhakaputtasutta 

 358. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati PÈvÈrikambavane. 
Atha kho Asibandhakaputto gÈmaÓi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Asibandhakaputto gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “brÈhmaÓÈ 
bhante pacchÈ bh|makÈ kÈmaÓÉalukÈ sevÈlamÈlikÈ udakorohakÈ 
aggiparicÈrakÈ, te mataÑ kÈla~kataÑ uyyÈpenti nÈma, saÒÒÈpenti nÈma, 
saggaÑ nÈma okkÈmenti. BhagavÈ pana bhante ArahaÑ SammÈsambuddho 
pahoti tathÈ kÈtuÑ, yathÈ sabbo loko kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈ”ti. Tena hi gÈmaÓi taÒÒevettha paÔipucchissÈmi 
yathÈ te khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsÊti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, idhassa puriso pÈÓÈtipÈtÊ adinnÈdÈyÊ 
kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco samphappalÈpÊ 
abhijjhÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhiko, tamenaÑ mahÈ janakÈyo 
sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko anuparisakkeyya 
“ayaÑ puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ 
upapajjat|”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, api nu so puriso mahato 
janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ thomanahetu vÈ paÒjalikÈ anuparisakkanahetu 
vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈti. No 
hetaÑ bhante. 

 SeyyathÈpi gÈmaÓi puriso mahatiÑ puthusilaÑ gambhÊre udakarahade 
pakkhipeyya, tamenaÑ mahÈ janakÈyo sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya 
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thomeyya paÒjaliko anuparisakkeyya “ummujja bho puthusile, uplava bho 
puthusile, thalamuplava bho puthusile”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, api nu 
sÈ puthusilÈ mahato janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ thomanahetu vÈ paÒjalikÈ 
anuparisakkanahetu vÈ ummujjeyya vÈ upalaveyya vÈ thalaÑ vÈ 
uplaveyyÈti. NohetaÑ bhante. Evameva kho gÈmaÓi yo so puriso pÈÓÈtipÈtÊ 
adinnÈdÈyÊ kÈmesumicchÈcÈrÊ musÈvÈdÊ pisuÓavÈco pharusavÈco 
samphappalÈpÊ abhijjÈlu byÈpannacitto micchÈdiÔÔhiko. KiÒcÈpi taÑ mahÈ 
janakÈyo sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko 
anuparisakkeyya “ayaÑ puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjat|”ti. Atha kho so puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyya. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, idhassa1 puriso pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato musÈvÈdÈ paÔivirato 
pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato pharusÈya vÈcÈya paÔivirato samphappalÈpÈ 
paÔivirato anabhijjhÈlu abyÈpannacitto sammÈdiÔÔhiko, tamenaÑ mahÈ 
janakÈyo sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya thomeyya paÒjaliko 
anuparisakkeyya “ayaÑ puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjat|”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, api 
nu so puriso mahato janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ thomanahetu vÈ paÒjalikÈ 
anuparisakkanahetu vÈ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ 
vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjeyyÈti. No hetaÑ bhante. 

 SeyyathÈpi gÈmaÓi puriso sappikumbhaÑ vÈ telakumbhaÑ vÈ gambhÊre 
udakarahade ogÈhetvÈ bhindeyya. Tatra yÈssa sakkharÈ vÈ kaÔhalÈ vÈ, sÈ 
adhogÈmÊ2 assa. YaÒca khvassa tatra sappi vÈ telaÑ vÈ, taÑ uddhaÑ gÈmi 
assa, tamenaÑ mahÈ janakÈyo sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya thomeyya 
paÒjaliko anuparisakkeyya “osÊda bho sappitela, saÑsÊda bho sappitela. 
Adho gaccha bho sappitelÈ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, 
______________________________________________________________ 
 1. Idha (Ka), idha cassa (?) 2. AdhogÈminÊ (?) 

 



500 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

api nu taÑ sappitelaÑ mahato janakÈyassa ÈyÈcanahetu vÈ thomanahetu vÈ 
paÒjalikÈ anuparisakkanahetu vÈ osÊdeyya vÈ saÑsÊdeyya vÈ adho vÈ 
gaccheyyÈti. No hetaÑ bhante. Evameva kho gÈmaÓi yo so puriso 
pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato adinnÈdÈnÈ paÔivirato kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato 
musÈvÈdÈ paÔivirato pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato pharusÈya vÈcÈya paÔivirato 
samphappalÈpÈ paÔivirato anabhijjhÈlu abyÈpannacitto sammÈdiÔÔhiko 
kiÒcÈpi taÑ mahÈ janakÈyo sa~gamma samÈgamma ÈyÈceyya thomeyya 
paÒjaliko anuparisakkeyya “ayaÑ puriso kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjat|”ti. Atha kho so puriso 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjeyyÈti. EvaÑ 
vutte Asibandhakaputto gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bhante -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

7. Khett|pamasutta 

 359. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati PÈvÈrikambavane. 
Atha kho Asibandhakaputto gÈmaÓi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Asibandhakaputto gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “nanu 
bhante BhagavÈ sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharatÊ”ti. EvaÑ gÈmaÓi 
TathÈgato sabbapÈÓabh|tahitÈnukampÊ viharatÊti. Atha kiÒcarahi bhante 
BhagavÈ ekaccÈnaÑ sakkaccaÑ dhammaÑ deseti, ekaccÈnaÑ no tathÈ 
sakkaccaÑ dhammaÑ desetÊti. Tena hi gÈmaÓi taÒÒevettha paÔipucchissÈmi. 
YathÈ te khameyya, tathÈ naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, 
idhassu1 kassakassa gahapatino tÊÓi khettÈni, ekaÑ khettaÑ aggaÑ, ekaÑ 
khettaÑ majjhimaÑ, ekaÑ khettaÑ hÊnaÑ ja~galaÑ |saraÑ pÈpabh|mi. 
TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, asu kassako gahapati bÊjÈni patiÔÔhÈpetukÈmo 
kattha paÔhamaÑ patiÔÔhÈpeyya, yaÑ vÈ aduÑ khettaÑ aggaÑ, yaÑ vÈ aduÑ 
khettaÑ majjhimaÑ, yaÑ vÈ aduÑ khettaÑ hÊnaÑ ja~galaÑ |saraÑ 
pÈpabh|mÊti. Asu bhante kassako gahapati bÊjÈni patiÔÔhÈpetukÈmo yaÑ 
aduÑ khettaÑ aggaÑ, tattha patiÔÔhÈpeyya. Tattha patiÔÔhÈpetvÈ yaÑ aduÑ 
khettaÑ majjhimaÑ, tattha 
______________________________________________________________ 
 1. Idha (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 
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patiÔÔhÈpeyya. Tattha patiÔÔhÈpetvÈ yaÑ aduÑ khettaÑ hÊnaÑ ja~galaÑ 
|saraÑ pÈpabh|mi, tattha patiÔÔhÈpeyyapi nopi patiÔÔhÈpeyya. TaÑ kissa 
hetu, antamaso gobhattampi bhavissatÊti. SeyyathÈpi gÈmaÓi yaÑ aduÑ 
khettaÑ aggaÑ, evameva mayhaÑ bhikkhubhikkhuniyo, tesÈhaÑ dhammaÑ 
desemi ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ 
sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsemi. 
TaÑ kissa hetu, ete hi gÈmaÓi maÑdÊpÈ maÑleÓÈ maÑtÈÓÈ maÑsaraÓÈ 
viharanti. SeyyathÈpi gÈmaÓi yaÑ aduÑ khettaÑ majjhimaÑ, evameva 
mayhaÑ upÈsaka-upÈsikÈyo, tesaÑ pÈhaÑ dhammaÑ desemi ÈdikalyÈÓaÑ 
majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ 
kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsemi. TaÑ kissa hetu, 
ete hi gÈmaÓi maÑdÊpÈ maÑleÓÈ maÑtÈÓÈ maÑsaraÓÈ viharanti. SeyyathÈpi 
gÈmaÓi yaÑ aduÑ khettaÑ hÊnaÑ ja~galaÑ |saraÑ pÈpabh|mi, evameva 
mayhaÑ aÒÒatitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓaparibbÈjakÈ, tesaÑ pÈhaÑ dhammaÑ 
desemi ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ 
sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ pakÈsemi. 
TaÑ kissa hetu, appeva nÈma ekaÑ padampi ÈjÈneyyuÑ, taÑ nesaÑ assa 
dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. 

 SeyyathÈpi gÈmaÓi purisassa tayo udakamaÓikÈ. Eko udakamaÓiko 
acchiddo ahÈrÊ aparihÈrÊ, eko udakamaÓiko acchiddo hÈrÊ parihÈrÊ, eko 
udakamaÓiko chiddo hÈrÊ parihÈrÊ. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, asu puriso 
udakaÑ nikkhipitukÈmo kattha paÔhamaÑ nikkhipeyya. Yo vÈ so 
udakamaÓiko acchiddo ahÈrÊ aparihÈrÊ, yo vÈ so udakamaÓiko acchiddo hÈrÊ 
parihÈrÊ, yo vÈ so udakamaÓiko chiddo hÈrÊ parihÈrÊti. Asu bhante puriso 
udakaÑ nikkhipitukÈmo yo so udakamaÓiko acchiddo ahÈrÊ aparihÈrÊ, tattha 
nikkhipeyya. Tattha nikkhipitvÈ yo so udakamaÓiko acchiddo hÈrÊ parihÈrÊ, 
tattha nikkhipeyya, tattha nikkhipitvÈ yo so udakamaÓiko chiddo hÈrÊ 
parihÈrÊ, tattha nikkhipeyyapi nopi nikkhipeyya. TaÑ kissa hetu, antamaso 
bhaÓÉadhovanampi bhavissatÊti. SeyyathÈpi gÈmaÓi yo so udakamaÓiko 
acchiddo ahÈrÊ aparihÈrÊ, evameva mayhaÑ bhikkhubhikkhuniyo, tesÈhaÑ 
dhammaÑ desemi ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ  
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pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ pakÈsemi, taÑ kissa hetu, ete hi gÈmaÓi maÑdÊpÈ maÑleÓÈ 
maÑtÈÓÈ maÑsaraÓÈ viharanti. SeyyathÈpi gÈmaÓi yo so udakamaÓi ko 
acchiddo hÈrÊ parihÈrÊ evameva mayhaÑ upÈsaka-upÈsikÈyo, tesÈhaÑ 
dhammaÑ desemi ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ pariyosÈnakalyÈÓaÑ 
sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ parisuddhaÑ brahmacariyaÑ 
pakÈsemi, taÑ kissa hetu, ete hi gÈmaÓi maÑdÊpÈ maÑleÓÈ maÑtÈÓÈ 
maÑsaraÓÈ viharanti. SeyyathÈpi gÈmaÓi yo so udakamaÓiko chiddo hÈrÊ 
parihÈrÊ, evameva mayhaÑ aÒÒatitthiyÈ samaÓabrÈhmaÓaparibbÈjakÈ, 
tesÈhaÑ dhammaÑ desemi ÈdikalyÈÓaÑ majjhekalyÈÓaÑ 
pariyosÈnakalyÈÓaÑ sÈtthaÑ sabyaÒjanaÑ kevalaparipuÓÓaÑ purisuddhaÑ 
brahmacariyaÑ pakÈsemi, taÑ kissa hetu, appeva nÈma ekaÑ padampi 
ÈjÈneyyuÑ, taÑ nesaÑ assa dÊgharattaÑ hitÈya sukhÈyÈti. EvaÑ vutte 
Asibandhakaputto gÈmaÓi BhagavantaÑ etavoca “abhikkantaÑ bhante, 
abhikkantaÑ bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge 
pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti. 
 

8. Sa~khadhamasutta 

 360. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ NÈÄandÈyaÑ viharati PÈvÈrikambavane. 
Atha kho Asibandhakaputto gÈmaÓi NigaÓÔhasÈvako yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ekamantaÑ nisÊdi. EkamantaÑ nisinnaÑ kho 
AsibandhakaputtaÑ gÈmaÓiÑ BhagavÈ etadavoca “kathaÑ nu kho gÈmaÓi 
NigaÓÔho NÈÔaputto sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desetÊ”ti. EvaÑ kho bhante 
NigaÓÔho NÈÔaputto sÈvakÈnaÑ dhammaÑ deseti “yo koci pÈÓaÑ atipÈteti, 
sabbo so ÈpÈyiko nerayiko. Yo koci adinnaÑ Èdiyati, sabbo so ÈpÈyiko 
nerayiko. Yo koci kÈmesu micchÈ carati, sabbo so ÈpÈyiko nerayiko. Yo 
koci musÈ bhaÓati, sabbo so ÈpÈyiko nerayiko. YaÑbahulaÑ yaÑbahulaÑ 
viharati, tena tena nÊyatÊ”ti. EvaÑ kho bhante NigaÓÔho NÈÔaputto 
sÈvakÈnaÑ dhammaÑ desetÊti. YaÑbahulaÑ yaÑbahulaÒca gÈmaÓi viharati, 
tena tena nÊyati, evaÑ sante na koci ÈpÈyiko nerayiko bhavissati, yathÈ 
NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa vacanaÑ. 
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 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, yo so puriso pÈÓÈtipÈtÊ rattiyÈ vÈ divasassa 
vÈ samayÈsamayaÑ upÈdÈya katamo bahutaro samayo yaÑ vÈ so 
pÈÓamatipÈteti, yaÑ vÈ so pÈÓaÑ nÈtipÈtetÊti. Yo so bhante puriso pÈÓÈtipÈtÊ 
rattiyÈ vÈ divasassa vÈ samayÈsamayaÑ upÈdÈya appataro so samayo yaÑ 
so pÈÓamatipÈteti, atha kho sveva bahutaro samayo yaÑ so pÈÓaÑ 
nÈtipÈtetÊti. YaÑ bahulaÑ yaÑ bahulaÒca gÈmaÓi viharati tena tena nÊyatÊti, 
evaÑ sante na koci ÈpÈyiko nerayiko bhavissati, yathÈ NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa vacanaÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, yo so puriso adinnÈdÈyÊ rattiyÈ vÈ divasassa 
vÈ samayÈsamayaÑ upÈdÈya katamo bahutaro samayo yaÑ vÈ so adinnaÑ 
Èdiyati, yaÑ vÈ so adinnaÑ nÈdiyatÊti. Yo so bhante puriso adinnÈdÈyÊ 
rattiyÈ vÈ divasassa vÈ samayÈsamayaÑ upÈdÈya appataro so samayo yaÑ 
so adinnaÑ Èdiyati, atha kho sveva bahutaro samayo yaÑ so adinnaÑ 
nÈdiyatÊti. YaÑbahulaÑ yaÑbahulaÒca gÈmaÓi viharati tena tena nÊyatÊti, 
evaÑ sante na koci ÈpÈyiko nerayiko bhavissati, yathÈ NigaÓÔhassa 
NÈÔaputtassa vacanaÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, yo so puriso kÈmesumicchÈcÈrÊ rattiyÈ vÈ 
divasassa vÈ samayÈsamayaÑ upÈdÈya katamo bahutaro samayo yaÑ vÈ so 
kÈmesu micchÈ carati, yaÑ vÈ so kÈmesu micchÈ na caratÊti. Yo so bhante 
puriso kÈmesumicchÈcÈrÊ rattiyÈ vÈ divasassa vÈ samayÈsamayaÑ upÈdÈya 
appataro so samayo yaÑ so kÈmesu micchÈ carati, atha kho sveva bahutaro 
samayo yaÑ so kÈmesu micchÈ na caratÊti. YaÑbahulaÑ yaÑbahulaÒca 
gÈmaÓi viharati tena tena nÊyatÊti, evaÑ sante na koci ÈpÈyiko nerayiko 
bhavissati, yathÈ NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa vacanaÑ. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, yo so puriso musÈvÈdÊ rattiyÈ vÈ divasassa 
vÈ samayÈsamayaÑ upÈdÈya katamo bahutaro samayo yaÑ vÈ so musÈ 
bhaÓati, yaÑ vÈ so musÈ na bhaÓatÊti. Yo so bhante puriso musÈvÈdÊ rattiyÈ 
vÈ divasassa vÈ samayÈsamayaÑ 
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upÈdÈya appataro so samayo yaÑ so musÈ bhaÓati, atha kho sveva bahutaro 
samayo yaÑ so musÈ na bhaÓatÊti. YaÑbahulaÑ yaÑ bahulaÒca gÈmaÓi 
viharati tena tena nÊyatÊti, evaÑ sante na koci ÈpÈyiko nerayiko bhavissati, 
yathÈ NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa vacanaÑ. 

 Idha gÈmaÓi ekacco satthÈ evaÑvÈdÊ hoti evaÑdiÔÔhi1 “yo koci 
pÈÓamatipÈteti, sabbo so ÈpÈyiko nerayiko. Yo koci adinnaÑ Èdiyati, sabbo 
so ÈpÈyiko nerayiko. Yo koci kÈmesu micchÈ carati, sabbo so ÈpÈyiko 
nerayiko. Yo koci musÈ bhaÓati, sabbo so ÈpÈyiko nerayiko”ti. TasmiÑ kho 
pana gÈmaÓi satthari sÈvako abhippasanno hoti, tassa evaÑ hoti “mayhaÑ 
kho satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘yo koci pÈÓamatipÈteti, sabbo so ÈpÈyiko 
nerayiko’ti. Atthi kho pana mayÈ pÈÓo atipÈtito, ahampamhi ÈpÈyiko 
nerayiko”ti diÔÔhiÑ paÔilabhati. TaÑ gÈmaÓi vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ 
appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. 
“MayhaÑ kho satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘yo koci adinnaÑ Èdiyati, sabbo 
so ÈpÈyiko nerayiko’ti. Atthi kho pana mayÈ adinnaÑ ÈdinnaÑ, ahampamhi 
ÈpÈyiko nerayiko’ti diÔÔhiÑ paÔilabhati. TaÑ gÈmaÓi vÈcaÑ appahÈya taÑ 
cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ 
niraye. “MayhaÑ kho satthÈ evaÑ vÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘yo koci kÈmesu micchÈ 
carati, sabbo so ÈpÈyiko nerayiko’ti. Atthi kho pana mayÈ kÈmesu micchÈ 
ciÓÓaÑ, ahampamhi ÈpÈyiko nerayiko”ti diÔÔhiÑ paÔilabhati. TaÑ gÈmaÓi 
vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ 
yathÈbhataÑ nikkhitto evaÑ niraye. “MayhaÑ kho satthÈ evaÑvÈdÊ 
evaÑdiÔÔhi ‘yo koci musÈ bhaÓati sabbo so ÈpÈyiko nerayiko’ti. Atthi kho 
pana mayÈ musÈ bhaÓitaÑ, ahampamhi ÈpÈyiko nerayiko”ti diÔÔhiÑ 
paÔilabhati. TaÑ gÈmaÓi vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ 
appaÔinissajjitvÈ yathÈbh|taÑ nikkhitto evaÑ niraye. 
______________________________________________________________ 
 1. EvaÑdiÔÔhÊ (Ka) 
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 Idha pana gÈmaÓi TathÈgato loke uppajjati ArahaÑ SammÈsambuddho 
VijjÈcaraÓasampanno Sugato Lokavid| Anuttaro purisadammasÈrathi SatthÈ 
devamanussÈnaÑ Buddho BhagavÈ, so anekapariyÈyena pÈÓÈtipÈtaÑ 
garahati vigarahati, “pÈÓÈtipÈtÈ viramathÈ”ti cÈha. AdinnÈdÈnaÑ garahati 
vigarahati, “adinnÈdÈnÈ viramathÈ”ti cÈha. KÈmesumicchÈcÈraÑ garahati 
vigarahati, “kÈmesucchÈcÈrÈ viramathÈ”ti cÈha. MusÈvÈdaÑ garahati 
vigarahati, “musÈvÈdÈ viramathÈ”ti cÈha. TasmiÑ kho pana gÈmaÓi Satthari 
sÈvako abhippasanno hoti, so iti paÔisaÒcikkhati “BhagavÈ kho 
anekapariyÈyena pÈÓÈtipÈtaÑ garahati vigarahati, ‘pÈÓÈtipÈtÈ viramathÈ’ti 
cÈha. Atthi kho pana mayÈ pÈÓo atipÈtito yÈvatako vÈ tÈvatako vÈ, yo kho 
pana mayÈ pÈÓo atipÈtito yÈvatako vÈ tÈvatako vÈ, taÑ na suÔÔhu taÑ na 
sÈdhu. AhaÒceva1 kho pana tappaccayÈ vippaÔisÈrÊ assaÑ, na metaÑ pÈpaÑ 
kammaÑ2 akataÑ bhavissatÊ”ti. So itipi paÔisa~khÈya taÒceva pÈÓÈtipÈtaÑ 
pajahati, ÈyatiÑ ca pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti. Evametassa pÈpassa 
kammassa pahÈnaÑ hoti, evametassa pÈpassa kammassa samatikkamo hoti. 

 “BhagavÈ kho anekapariyÈyena adinnÈdÈnaÑ garahati vigarahati, 
‘adinnÈdÈnÈ viramathÈ’ti cÈha. Atthi kho pana mayÈ adinnaÑ ÈdinnaÑ 
yÈvatakaÑ vÈ tÈvatakaÑ vÈ, yaÑ kho pana mayÈ adinnaÑ ÈdinnaÑ 
yÈvatakaÑ vÈ tÈvatakaÑ vÈ, taÑ na suÔÔhu taÑ na sÈdhu. AhaÒceva kho 
pana tappaccayÈ vippaÔisÈrÊ assaÑ, na metaÑ pÈpaÑ kammaÑ akataÑ 
bhavissatÊ”ti. So iti paÔisa~khÈya taÒceva adinnÈdÈnaÑ pajahati, ÈyatiÑ ca 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti. Evametassa pÈpassa kammassa pahÈnaÑ hoti, 
evametassa pÈpassa kammassa samatikkamo hoti. 

 “BhagavÈ kho pana anekapariyÈyena kÈmesumicchÈcÈraÑ garahati 
vigarahati, ‘kÈmesumicchÈcÈrÈ viramathÈ’ti cÈha. Atthi kho pana mayÈ 
kÈmesu micchÈ ciÓÓaÑ yÈvatakaÑ vÈ tÈvatakaÑ vÈ, yaÑ kho pana mayÈ 
kÈmesu micchÈ ciÓÓaÑ yÈvatakaÑ vÈ tÈvatakaÑ vÈ, taÑ na suÔÔhu taÑ na 
sÈdhu. AhaÒceva kho pana tappaccayÈ vippaÔisÈrÊ assaÑ, 
______________________________________________________________ 
 1. AhaÒce (?) 2. PÈpakammaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 
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na metaÑ pÈpaÑ kammaÑ akataÑ bhavissatÊ”ti. So iti paÔisa~khÈya taÒceva 
kÈmesumicchÈcÈraÑ pajahati, ÈyatiÑ ca kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti. 
Evametassa pÈpassa kammassa pahÈnaÑ hoti, evametassa pÈpassa 
kammassa samatikkamo hoti. 

 “BhagavÈ kho pana anekapariyÈyena musÈvÈdaÑ garahati vigarahati, 
‘musÈvÈdÈ viramathÈ’ti cÈha. Atthi kho pana mayÈ musÈ bhaÓitaÑ 
yÈvatakaÑ vÈ tÈvatakaÑ vÈ, yaÑ kho pana mayÈ musÈ bhaÓitaÑ yÈvatakaÑ 
vÈ tÈvatakaÑ vÈ, taÑ na suÔÔhu taÑ na sÈdhu. AhaÒceva kho pana 
tappaccayÈ vippaÔisÈrÊ assaÑ, na metaÑ pÈpaÑ kammaÑ akataÑ 
bhavissatÊ”ti. So iti paÔisa~khÈya taÒceva musÈvÈdaÑ pajahati, ÈyatiÑ ca 
musÈvÈdÈ paÔivirato hoti. Evametassa pÈpassa kammassa pahÈnaÑ hoti, 
evametassa pÈpassa kammassa samatikkamo hoti. 

 So pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya pÈÓÈtipÈtÈ paÔivirato hoti. AdinnÈdÈnaÑ pahÈya 
adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti. KÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ 
paÔivirato hoti. MusÈvÈdaÑ pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti. PisuÓaÑ 
vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. PharusaÑ vÈcaÑ pahÈya 
pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti. SamphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ 
paÔivirato hoti. AbhijjhaÑ pahÈya anabhijjhÈlu hoti. ByÈpÈdappadosaÑ 
pahÈya abyÈpannacitto hoti. MicchÈdiÔÔhiÑ pahÈya sammÈdiÔÔhiko hoti. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. SeyyathÈpi gÈmaÓi balavÈ sa~khadhammo 
appakasireneva catuddisÈ viÒÒÈpeyya. Evameva kho gÈmaÓi evaÑ bhÈvitÈya 
mettÈya cetovimuttiyÈ evaÑ bahulÊkatÈya yaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ na 
taÑ tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhati. 
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 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato karuÓÈsahagatena cetasÈ -pa- 
muditÈsahagatena cetasÈ -pa- upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. SeyyathÈpi gÈmaÓi balavÈ sa~khadhamo 
appakasireneva catuddisÈ viÒÒÈpeyya. Evameva kho gÈmaÓi evaÑ bhÈvitÈya 
upekkhÈya cetovimuttiyÈ evaÑ bahulÊkatÈya yaÑ pamÈÓakataÑ kammaÑ, 
na taÑ tatrÈvasissati, na taÑ tatrÈvatiÔÔhatÊti. EvaÑ vutte Asibandhakaputto 
gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “abhikkamantaÑ bhante, abhikkantaÑ 
bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ 
gatan”ti. 
 

9. Kulasutta 

 361. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Kosalesu cÈrikaÑ caramÈno mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ yena NÈÄandÈ tadavasari, tatra sudaÑ BhagavÈ 
NÈÄandÈyaÑ viharati PÈvÈrikambavane.  

 Tena kho pana samayena NÈÄandÈ dubbhikkhÈ hoti dvÊhitikÈ setaÔÔhikÈ 
salÈkÈvuttÈ. Tena kho pana samayena NigaÓÔho NÈÔaputto NÈÄandÈyaÑ 
paÔivasati mahatiyÈ NigaÓÔhaparisÈya saddhiÑ. Atha kho Asibandhakaputto 
gÈmaÓi NigaÓÔhasÈvako yena NigaÓÔho NÈÔaputto tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinnaÑ kho AsibandhakaputtaÑ gÈmaÓiÑ NigaÓÔho NÈÔaputto 
etadavoca “ehi tvaÑ gÈmaÓi samaÓassa Gotamassa vÈdaÑ Èropehi, evaÑ te 
kalyÈÓo kittisaddo abbhuggacchissati, Asibandhakaputtena gÈmaÓinÈ 
samaÓassa Gotamassa evaÑmahiddhikassa evaÑmahÈnubhÈvassa vÈdo 
Èropito”ti. 

 KathaÑ panÈhaÑ bhante samaÓassa Gotamassa evaÑmahiddhikassa 
evaÑmahÈnubhÈvassa vÈdaÑ ÈropessÈmÊti. Ehi tvaÑ gÈmaÓi yena samaÓo 
Gotamo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ samaÓaÑ GotamaÑ 
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evaÑ vadehi “nanu bhante BhagavÈ anekapariyÈyena kulÈnaÑ anuddayaÑ1 
vaÓÓeti, anurakkhaÑ vaÓÓeti, anukampaÑ vaÓÓetÊ”ti. Sace kho gÈmaÓi 
samaÓo Gotamo evaÑ puÔÔho evaÑ byÈkaroti “evaÑ gÈmaÓi TathÈgato 
anekapariyÈyena kulÈnaÑ anuddayaÑ vaÓÓeti, anurakkhaÑ vaÓÓeti, 
anukampaÑ vaÓÓetÊ”ti. TamenaÑ tvaÑ evaÑ vadeyyÈsi “atha kiÒcarahi 
bhante BhagavÈ dubbhikkhe dvÊhitike setaÔÔhike salÈkÈvutte mahatÈ 
bhikkhusaÑghena saddhiÑ cÈrikaÑ carati, ucchedÈya BhagavÈ kulÈnaÑ 
paÔipanno, anayÈya BhagavÈ kulÈnaÑ paÔipanno, upaghÈtÈya BhagavÈ 
kulÈnaÑ paÔipanno”ti. ImaÑ kho te gÈmaÓi samaÓo Gotamo ubhatokoÔikaÑ 
paÒhaÑ puÔÔho neva sakkhati2 uggilituÑ, neva sakkhati ogilitunti. EvaÑ 
bhanteti kho Asibandhakaputto gÈmaÓi NigaÓÔhassa NÈÔaputtassa paÔissutvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ NigaÓÔhaÑ NÈÔaputtaÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ yena 
BhagavÈ tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Asibandhakaputto gÈmaÓi 
BhagavantaÑ etadavoca– 

 Nanu bhante BhagavÈ anekapariyÈyena kulÈnaÑ anuddayaÑ vaÓÓeti, 
anurakkhaÑ vaÓÓeti, anukampaÑ vaÓÓetÊti. EvaÑ gÈmaÓi TathÈgato 
anekapariyÈyena kulÈnaÑ anuddayaÑ vaÓÓeti, anurakkhaÑ vaÓÓeti, 
anukampaÑ vaÓÓetÊti. Atha kiÒcarahi bhante BhagavÈ dubbhikkhe dvÊhitike 
setaÔÔhike salÈkÈvutte mahatÈ bhikkhusaÑghena saddhiÑ cÈrikaÑ carati, 
ucchedÈya BhagavÈ kulÈnaÑ paÔipanno, anayÈya BhagavÈ kulÈnaÑ 
paÔipanno, upaghÈtÈya BhagavÈ kulÈnaÑ paÔipannoti. Ito so gÈmaÓi 
ekanavutikappe3 yamahaÑ anussÈrÈmi nÈbhijÈnÈmi kiÒci kulaÑ 
pakkabhikkhÈnuppadÈnamattena upahatapubbaÑ. Atha kho yÈni tÈni kulÈni 
aÉÉhÈni mahaddhanÈni mahÈbhogÈni pah|tajÈtar|parajatÈni 
pah|tavitt|pakaraÓÈni pah|tadhanadhaÒÒÈni, sabbÈni tÈni dÈnasambh|tÈni 
ceva saccasambh|tÈni ca sÈmaÒÒasambh|tÈni ca. AÔÔha kho gÈmaÓi het| 
aÔÔha paccayÈ kulÈnaÑ upaghÈtÈya, rÈjato vÈ kulÈni upaghÈtaÑ gacchanti, 
corato vÈ kulÈni upaghÈtaÑ gacchanti, aggito vÈ kulÈni upaghÈtaÑ  
______________________________________________________________ 
 1. AnudayaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 2. Sakkhiti (SÊ) Ma 2. 55 piÔÔhepi. 
 3. Ekanavuto kappo (SyÈ, KaÑ), ekanavutikappo (I) 
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gacchanti, udakato vÈ kulÈni upaghÈtaÑ gacchanti, nihitaÑ vÈ ÔhÈnÈ 
vigacchati1, duppayuttÈ vÈ kammantÈ vipajjanti, kule vÈ kula~gÈroti2 
uppajjati yo te bhoge vikirati vidhamati viddhaÑseti, aniccatÈyeva aÔÔhamÊti, 
ime kho gÈmaÓi aÔÔha het| aÔÔha paccayÈ kulÈnaÑ upaghÈtÈya. Imesu kho 
gÈmaÓi aÔÔhasu het|su aÔÔhasu paccayesu saÑvijjamÈnesu yo maÑ evaÑ 
vadeyya “ucchedÈya BhagavÈ kulÈnaÑ paÔipanno, anayÈya BhagavÈ 
kulÈnaÑ paÔipanno, upaghÈtÈya BhagavÈ kulÈnaÑ paÔipanno”ti. TaÑ gÈmaÓi 
vÈcaÑ appahÈya taÑ cittaÑ appahÈya taÑ diÔÔhiÑ appaÔinissajjitvÈ 
yathÈbhataÑ nikkhitto, evaÑ nirayeti. EvaÑ vutte Asibandhakaputto gÈmaÓi 
BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ bhante, abhikkantaÑ bhante -pa- 
upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . 
NavamaÑ. 
 

10. MaÓic|Äakasutta 

 362. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ RÈjagahe viharati VeÄuvane 
KalandakanivÈpe. Tena kho pana samayena rÈjantepure rÈjaparisÈya 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi “kappati 
samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, sÈdiyanti samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, paÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
jÈtar|parajatan”ti. 

 Tena kho pana samayena MaÓic|Äako gÈmaÓi tassaÑ parisÈyaÑ nisinno 
hoti. Atha kho MaÓic|Äako gÈmaÓi taÑ parisaÑ etadavoca “mÈ ayyo3 evaÑ 
avacuttha, na kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, na 
sÈdiyanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, nappaÔiggaÓhanti samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, nikkhittamaÓisuvaÓÓÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ, 
apetajÈtar|parajatÈ”ti. Asakkhi kho MaÓic|Äako gÈmaÓi taÑ parisaÑ 
saÒÒÈpetuÑ. Atha kho MaÓic|Äako gÈmaÓi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho MaÓic|Äako gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “idha bhante 
rÈjantepure rÈjaparisÈya sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ 
udapÈdi ‘kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, sÈdiyanti 
samaÓÈ 
______________________________________________________________ 
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SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, paÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
jÈtar|parajatan’ti. EvaÑ vutte ahaÑ bhante taÑ parisaÑ etadavocaÑ ‘mÈ 
ayyo evaÑ avacuttha, na kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ 
jÈtar|parajataÑ, na sÈdiyanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, 
nappaÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, 
nikkhittamaÓisuvaÓÓÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ, apetajÈtar|parajatÈ’ti. 
AsakkhiÑ khvÈhaÑ bhante taÑ parisaÑ saÒÒÈpetuÑ. KaccÈhaÑ bhante 
evaÑ byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva Bhagavato homi, na ca BhagavantaÑ 
abh|tena abbhÈcikkhÈmi, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaromi, na ca koci 
sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊ”ti. 

 Taggha tvaÑ gÈmaÓi evaÑ byÈkaramÈno vuttavÈdÊ ceva me hosi, na ca 
maÑ abh|tena abbhacikkhasi, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkarosi, na ca 
koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati. Na hi gÈmaÓi 
kappati samaÓÈnaÑ SakyaputtiyÈnaÑ jÈtar|parajataÑ, na sÈdiyanti samaÓÈ 
SakyaputtiyÈ jÈtar|parajataÑ, nappaÔiggaÓhanti samaÓÈ SakyaputtiyÈ 
jÈtar|parajataÑ, nikkhittamaÓisuvaÓÓÈ samaÓÈ SakyaputtiyÈ, 
apetajÈtar|parajatÈ. Yassa kho gÈmaÓi jÈtar|parajataÑ kappati, paÒcapi 
tassa kÈmaguÓÈ kappanti, yassa paÒca kÈmaguÓÈ kappanti (  )1, 
ekaÑsenetaÑ gÈmaÓi dhÈreyyÈsi “assamaÓadhammo 
asakyÈputtiyadhammo”ti, api cÈhaÑ gÈmaÓi evaÑ vadÈmi “tiÓaÑ 
tiÓatthikena pariyesitabbaÑ, dÈru dÈrutthikena pariyesitabbaÑ, sakaÔaÑ 
sakaÔatthikena pariyesitabbaÑ, puriso purisatthikena pariyesatabbo”2 
natvevÈhaÑ gÈmaÓi “kenaci pariyÈyena jÈtar|parajataÑ sÈditabbaÑ 
pariyesitabban”ti vadÈmÊti.  .DasamaÑ. 
 

11. Bhadrakasutta 

 363. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Mallesu viharati UruvelakappaÑ nÈma 
MallÈnaÑ nigamo. Atha kho Bhadrako gÈmaÓi yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Bhadrako gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “sÈdhu 
me bhante BhagavÈ dukkhassa samudayaÒca attha~gamaÒca deset|”ti. 
AhaÒce3 te gÈmaÓi atÊtamaddhÈnaÑ 
______________________________________________________________ 
 1. (Tassapi jÈtar|parajataÑ kappati,) (SyÈ, KaÑ) 2. Pariyesitabbo”ti (?) 
 3. AhaÒca (SyÈ, KaÑ, Ka) 
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Èrabbha dukkhassa samudayaÒca attha~gamaÒca deseyyaÑ “evaÑ ahosi 
atÊtamaddhÈnan”ti, tatra te siyÈ ka~khÈ siyÈ vimati. AhaÒce1 te gÈmaÓi 
anÈgatamaddhÈnaÑ Èrabbha dukkhassa samudayaÒca attha~gamaÒca 
deseyyaÑ “evaÑ bhavissati anÈgatamaddhÈnan”ti, tatrÈpi te siyÈ ka~khÈ 
siyÈ vimati. Api cÈhaÑ gÈmaÓi idheva nisinno ettheva te nisinnassa 
dukkhassa samudayaÒca attha~gamaÒca desessÈmi, taÑ suÓÈhi sÈdhukaÑ 
manasi karohi, bhÈsissÈmÊti. EvaÑ bhanteti kho Bhadrako gÈmaÓi 
Bhagavato paccassosi. BhagavÈ etadavoca– 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, atthi te Uruvelakappe manussÈ, yesaÑ te 
vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ uppajjeyyuÑ sokaparideva 
dukkhadomanassupÈyÈsÈti. Atthi me bhante Uruvelakappe manussÈ, yesaÑ 
me vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanussupÈyÈsÈti. Atthi pana te gÈmaÓi Uruvelakappe 
manussÈ, yesaÑ te vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ 
nuppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhamanassupÈyÈsÈti. Atthi me bhante 
Uruvelakappe manussÈ, yesaÑ me vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ 
garahÈya vÈ nupajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanussupÈyÈsÈti. Ko nu 
kho gÈmaÓi hetu ko paccayo, yena te ekaccÈnaÑ UruvelakappiyÈnaÑ 
manussÈnaÑ vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhamanussupÈyÈsÈti. YesaÑ me bhante 
UruvelakappiyÈnaÑ manussÈnaÑ vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ 
garahÈya vÈ uppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, atthi me 
tesu chandarÈgo. YesaÑ pana bhante UruvelakappiyÈnaÑ manussÈnaÑ 
vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ nuppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈ, natthi me tesu chandarÈgoti. IminÈ 
tvaÑ gÈmaÓi dhammena diÔÔhena viditena akÈlikena pattena pariyogÈÄhena 
atÊtÈnÈgate nayaÑ nehi, yaÑ kho kiÒci atÊtamaddhÈnaÑ dukkhaÑ 
uppajjamÈnaÑ uppajji2, sabbaÑ taÑ chandam|lakaÑ chandanidÈnaÑ, 
chando hi m|laÑ dukkhassa. Yampi hi kiÒci anÈgatamaddhÈnaÑ dukkhaÑ 
uppajjamÈnaÑ uppajjissati, sabbaÑ taÑ chandam|lakaÑ chandanidÈnaÑ, 
chando hi m|laÑ 
______________________________________________________________ 
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dukkhassÈti. AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yÈva subhÈsitaÑ cidaÑ1 
bhante BhagavatÈ2 “yaÑ kiÒci dukkhaÑ uppajjamÈnaÑ uppajjati, sabbaÑ 
taÑ chandam|lakaÑ chandanidÈnaÑ, chando hi m|laÑ dukkhassÈ”ti2. Atthi 
me bhante CiravÈsÊ nÈma kumÈro bahi Èvasathe3 paÔivasati. So khvÈhaÑ 
bhante kÈlasseva vuÔÔhÈya purisaÑ uyyojemi4 “gaccha bhaÓe CiravÈsiÑ 
kumÈraÑ jÈnÈhÊ”ti. YÈvakÊvaÒca bhante so puriso nÈgacchati, tassa me 
hoteva aÒÒathattaÑ “mÈ heva CiravÈsissa kumÈrassa kiÒci ÈbÈdhayitthÈ”ti5.  

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, CiravÈsissa kumÈrassa vadhena vÈ bandhena 
vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ uppajjeyyuÑ 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. CiravÈsissa me bhante kumÈrassa 
vadhena vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ jÊvitassapi siyÈ 
aÒÒathatthaÑ, kiÑ pana me nuppajjissanti 
sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. IminÈpi kho etaÑ gÈmaÓi 
pariyÈyena veditabbaÑ “yaÑ kiÒci dukkhaÑ uppajjamÈnaÑ uppajjati, 
sabbaÑ taÑ chandam|lakaÑ chandanidÈnaÑ, chando hi m|laÑ 
dukkhassÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, yadÈ te CiravÈsimÈtÈ6 adiÔÔhÈ ahosi assutÈ, 
ahosi te CiravÈsimÈtuyÈ chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. No hetaÑ bhante. 
DassanaÑ vÈ te gÈmaÓi Ègamma savanaÑ vÈ, evaÑ te ahosi CiravÈsimÈtuyÈ 
chando vÈ rÈgo vÈ pemaÑ vÈti. EvaÑ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, CiravÈsimÈtuyÈ te vadhena vÈ bandhena vÈ 
jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ uppajjeyyuÑ sokaparidevadukkhadomanassupÈyÈsÈti. 
CiravÈsimÈtuyÈ me bhante vÈ bandhena vÈ jÈniyÈ vÈ garahÈya vÈ jÊvitassapi 
siyÈ aÒÒathattaÑ, kiÑ pana me nuppajjissanti 
sokaparidevadukkhadomanussupÈyÈsÈti. IminÈpi kho etaÑ gÈmaÓi 
pariyÈyena veditabbaÑ “yaÑ kiÒci dukkhaÑ uppajjamÈnaÑ uppajjati, 
sabbaÑ taÑ chandam|lakaÑ chandanidÈnaÑ, chando hi m|laÑ 
dukkhassÈ”ti.  . EkÈdasamaÑ. 
______________________________________________________________ 
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12. RÈsiyasutta 

 364. Atha kho RÈsiyo gÈmaÓi yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho RÈsiyo gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ metaÑ bhante 
‘samaÓo Gotamo sabbaÑ tapaÑ garahati, sabbaÑ tapassiÑ l|khajÊviÑ 
ekaÑsena upavadati upakkosatÊ’ti1. Ye te bhante evamÈhaÑsu ‘samaÓo 
Gotamo sabbaÑ tapaÑ garahati, sabbaÑ tapassiÑ l|khajÊviÑ ekaÑsena 
upavadati upakkosatÊ’ti. Kacci te bhante Bhagavato vuttavÈdino, na ca 
BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkaronti, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgacchatÊ”ti. Ye te gÈmaÓi evamÈhaÑsu “samaÓo Gotamo sabbaÑ tapaÑ 
garahati, sabbaÑ tapassiÑ l|khajÊviÑ ekaÑsena upavadati upakkosatÊ”ti, na 
me te vuttavÈdino, abbhÈcikkhanti ca pana maÑ te asatÈ tucchÈ abh|tena. 

 Dveme gÈmaÓi antÈ pabbajitena na sevitabbÈ. Yo cÈyaÑ kÈmesu 
kÈmasukhallikÈnuyogo hÊno gammo pothujjaniko anariyo anatthasaÑhito, 
yo cÈyaÑ attakilamathÈnuyogo dukkho anariyo anatthasaÑhito. Ete te 
gÈmaÓi ubho ante anupagamma majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena 
abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati. KatamÈ ca sÈ gÈmaÓi majjhimÈ paÔipadÈ TathÈgatena 
abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya sambodhÈya 
nibbÈnÈya saÑvattati, ayameva ariyo aÔÔha~giko maggo. SeyyathidaÑ, 
sammÈdiÔÔhi -pa- sammÈsamÈdhi, ayaÑ kho sÈ gÈmaÓi majjhimÈ paÔipadÈ 
TathÈgatena abhisambuddhÈ cakkhukaraÓÊ ÒÈÓakaraÓÊ upasamÈya abhiÒÒÈya 
sambodhÈya nibbÈnÈya saÑvattati. 

 Tayo kho me gÈmaÓi kÈmabhogino santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
Katame tayo. Idha gÈmaÓi ekacco kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti, na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. Idha pana gÈmaÓi ekacco 
kÈmabhogÊ adhammena bhoge 
______________________________________________________________ 
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pariyesati sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti 
pÊÓeti, na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. Idha pana gÈmaÓi ekacco 
kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati sÈhasena, adhammena bhoge 
pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, saÑvibhajati puÒÒÈni karoti. (1-
2-3) 

 Idha pana gÈmaÓi ekacco kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge 
pariyesati sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ 
sÈhasenapi asÈhasenapi na attÈnaÑ sukheti na pÊÓeti, na saÑvibhajati na 
puÒÒÈni karoti. Idha pana gÈmaÓi ekacco kÈmabhogÊ dhammÈdhammena 
bhoge pariyesati sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge 
pariyesitvÈ sÈhasenapi asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, na saÑvibhajati 
na puÒÒÈni karoti. Idha pana gÈmaÓi ekacco kÈmabhogÊ dhammÈdhammena 
bhoge pariyesati sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge 
pariyesitvÈ sÈhasenapi asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, saÑvibhajati 
puÒÒÈni karoti. (4-5-6) 

 Idha pana gÈmaÓi ekacco kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti, na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. Idha pana gÈmaÓi ekacco 
kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati asÈhasena, dhammena bhoge 
pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, na saÑvibhajati na puÒÒÈni 
karoti. Idha pana gÈmaÓi ekacco kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge gadhito1 mucchito ajjhopanno 
anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. Idha pana gÈmaÓi ekacco 
kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati asÈhasena, dhammena bhoge 
pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te 
ca bhoge agadhito amucchito anajjhopanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo 
paribhuÒjati. (7-8-9) 
______________________________________________________________ 
 1. Gathito (SÊ) 
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  Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti, na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ tÊhi 
ÔhÈnehi gÈrayho. Katamehi tÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. Adhammena bhoge 
pariyesati sÈhasenÈti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, na attÈnaÑ sukheti 
na pÊÓetÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho, na saÑvibhajati na puÒÒÈni 
karotÊti iminÈ tatiyena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ imehi tÊhi 
ÔhÈnehi gÈrayho. (1) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ adhammena bhoge pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, na 
saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ dvÊhi ÔhÈnehi 
gÈrayho, ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. Katamehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. 
Adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, 
na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho. 
Katamena ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. AttÈnaÑ sukheti pÊÓetÊti iminÈ ekena 
ÔhÈnena pÈsaÑso. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ imehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho, 
iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. (2) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ adhammena bhogÊ pariyesati 
sÈhasena, adhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ ekena ÔhÈnena 
gÈrayho, dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. Katamena ekena ÔhÈnena gÈrayho. 
Adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈti iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. 
Katamehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. AttÈnaÑ sukheti pÊÓetÊti iminÈ paÔhamena 
ÔhÈnena pÈsaÑso. SaÑvibhajati puÒÒÈni karotÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena 
pÈsaÑso. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho, imehi 
dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. (3) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge pariyesati 
sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasenapi 
asÈhasenapi na attÈnaÑ sukheti na pÊÓeti, na saÑvibhajati 
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na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso, tÊhi 

ÔhÈnehi gÈrayho. Katamena ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. Dhammena bhoge 

pariyesati asÈhasenÈti iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. Katamehi tÊhi ÔhÈnehi 

gÈrayho. Adhammena bhoge pariyesati sÈhasenÈti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena 

gÈrayho, na attÈnaÑ sukheti na pÊÓetÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho, na 

saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊti iminÈ tatiyena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ 

gÈmaÓi kÈmabhogÊ iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso, imehi tÊhi ÔhÈnehi 

gÈrayho. (4) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈhaÑ kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge pariyesati 

sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasenapi 

asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. 

AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. 

Katamehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈti 

iminÈ paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊti iminÈ dutiyena 

ÔhÈnena pÈsaÑso. Katamehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. Adhammena bhoge 

pariyesati sÈhasenÈti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, na saÑvibhajati na 

puÒÒÈni karotÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ 

imehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, imehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. (5) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammÈdhammena bhoge pariyesati 

sÈhasenapi asÈhasenapi, dhammÈdhammena bhoge pariyesitvÈ sÈhasenapi 

asÈhasenapi attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, saÑvibhajati puÒÒÈni karoti. AyaÑ 

gÈmaÓi kÈmabhogÊ tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, ekena ÔhÈnena gÈrayho. Katamehi 

tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈti iminÈ 

paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊti iminÈ dutiyena 

ÔhÈnena pÈsaÑso, saÑvibhajati puÒÒÈni karotÊti iminÈ tatiyena ÔhÈnena 

pÈsaÑso. Katamena ekena ÔhÈnena gÈrayho. Adhammena bhoge pariyesati 
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sÈhasenÈti iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ imehi 
tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. (6) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena na attÈnaÑ sukheti na 
pÊÓeti, na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ ekena 
ÔhÈnena pÈsaÑso, dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. Katamena ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. 
Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈti iminÈ ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. 
Katamehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. Na attÈnaÑ sukheti na pÊÓetÊti iminÈ 
paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊti iminÈ 
dutiyena ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ iminÈ ekena ÔhÈnena 
pÈsaÑso, imehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. (7) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, 
na saÑvibhajati na puÒÒÈni karoti. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ dvÊhi ÔhÈnehi 
pÈsaÑso, ekena ÔhÈnena gÈrayho. Katamehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. 
Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, 
attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena pÈsaÑso. Katamena ekena 
ÔhÈnena gÈrayho. Na saÑvibhajati na puÒÒÈni karotÊti iminÈ ekena ÔhÈnena 
gÈrayho. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ imehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, iminÈ 
ekena ÔhÈnena gÈrayho. (8) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge gadhito mucchito ajjhopanno 
anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ 
tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, ekena ÔhÈnena gÈrayho. Katamehi tÊhi ÔhÈnehi 
pÈsaÑso. Dhammena bhoge pariyesati asÈhasenÈti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena 
pÈsaÑso, attÈnaÑ sukheti pÊÓetÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena 
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pÈsaÑso, saÑvibhajati puÒÒÈni karotÊti iminÈ tatiyena ÔhÈnena pÈsaÑso. 
Katamena ekena ÔhÈnena gÈrayho. Te ca bhoge gadhito mucchito 
ajjhopanno anÈdÊnavadassÈvÊ anissaraÓapaÒÒo paribhuÒjatÊti iminÈ ekena 
ÔhÈnena gÈrayho. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ imehi tÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso, 
iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. (9) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ kÈmabhogÊ dhammena bhoge pariyesati 
asÈhasena, dhammena bhoge pariyesitvÈ asÈhasena attÈnaÑ sukheti pÊÓeti, 
saÑvibhajati puÒÒÈni karoti, te ca bhoge agadhito amucchito anajjhopanno 
ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjati. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ 
cat|hi ÔhÈnehi pÈsaÑso. Katamehi cat|hi ÔhÈnehi pÈsaÑso. Dhammena 
bhoge pariyesati asÈhasenÈti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, attÈnaÑ 
sukheti pÊÓetÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena pÈsaÑso, saÑvibhajati puÒÒÈni 
karotÊti iminÈ tatiyena ÔhÈnena pÈsaÑso, te ca bhoge agadhito amucchito 
anajjhopanno ÈdÊnavadassÈvÊ nissaraÓapaÒÒo paribhuÒjatÊti iminÈ catutthena 
ÔhÈnena pÈsaÑso. AyaÑ gÈmaÓi kÈmabhogÊ imehi cat|hi ÔhÈnehi pÈsaÑso. 
(10) 

 Tayome gÈmaÓi tapassino l|khajÊvino santo saÑvijjamÈnÈ lokasmiÑ. 
Katame tayo. Idha gÈmaÓi ekacco tappassÊ l|khajÊvÊ saddhÈ agÈrasmÈ 
anagÈriyaÑ pabbajito hoti “appeva nÈma kusalaÑ dhammaÑ 
adhigaccheyyaÑ, appeva nÈma uttari manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikareyyan”ti, so attÈnaÑ ÈtÈpeti 
paritÈpeti, kusalaÒca dhammaÑ nÈdhigacchati, uttari ca manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ na sacchikaroti. (1) 

 Idha pana gÈmaÓi ekacco tapassÊ l|khajÊvÊ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito hoti “appeva nÈma kusalaÑ dhammaÑ adhigaccheyyaÑ, appeva 
nÈma uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ 
sacchikareyyan”ti, so attÈnaÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, kusalaÑ hi kho dhammaÑ 
adhigacchati, uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ na 
sacchikaroti. (2) 
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 Idha pana gÈmaÓi ekacco tapassÊ l|khajÊvÊ saddhÈ agÈrasmÈ anagÈriyaÑ 
pabbajito hoti “appeva nÈma kusalaÑ dhammaÑ adhigaccheyyaÑ, appeva 
nÈma uttari manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ 
sacchikareyyan”ti, so attÈnaÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, kusalaÒca dhammaÑ 
adhigacchati, uttari ca manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ 
sacchikaroti. (3) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ tapassÊ l|khajÊvÊ attÈnaÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, 
kusalaÒca dhammaÑ nÈdhigacchati, uttari ca manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ na sacchikaroti, ayaÑ gÈmaÓi tapassÊ 
l|khajÊvÊ tÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. Katamehi tÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. AttÈnaÑ 
ÈtÈpeti paritÈpetÊti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena gÈrayho, kusalaÒca dhammaÑ 
nÈdhigacchatÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho, uttari ca manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ na sacchikarotÊti iminÈ tatiyena ÔhÈnena 
gÈrayho. AyaÑ gÈmaÓi tapassÊ l|khajÊvÊ imehi tÊhi ÔhÈnehi gÈrayho. (1) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ tapassÊ l|khajÊvÊ attÈnaÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, 
kusalaÑ hi kho dhammaÑ adhigacchati, uttari ca manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ na sacchikaroti, ayaÑ gÈmaÓi tapassÊ 
l|khajÊvÊ dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho, ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. Katamehi dvÊhi 
ÔhÈnehi gÈrayho. AttÈnaÑ ÈtÈpeti paritÈpetÊti iminÈ paÔhamena ÔhÈnena 
gÈrayho, uttari ca manussadhammÈ alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ na 
sacchikarotÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena gÈrayho. Katamena ekena ÔhÈnena 
pÈsaÑso. KusalaÑ hi kho dhammaÑ adhigacchatÊti iminÈ ekena ÔhÈnena 
pÈsaÑso. AyaÑ gÈmaÓi tapassÊ l|khajÊvÊ imehi dvÊhi ÔhÈnehi gÈrayho, iminÈ 
ekena ÔhÈnena pÈsaÑso. (2) 

 Tatra gÈmaÓi yvÈyaÑ tapassÊ l|khajÊvÊ attÈnaÑ ÈtÈpeti paritÈpeti, 
kusalaÒca dhammaÑ adhigacchati, uttari ca manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikaroti. AyaÑ gÈmaÓi tapassÊ l|khajÊvÊ 
ekena ÔhÈnena gÈrayho, dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. Katamena ekena ÔhÈnena 
gÈrayho. AttÈnaÑ ÈtÈpeti paritÈpetÊti iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho. 
Katamehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. KusalaÒca dhammaÑ adhigacchatÊti iminÈ 
paÔhamena ÔhÈnena pÈsaÑso, uttari ca manussadhammÈ 
alamariyaÒÈÓadassanavisesaÑ sacchikarotÊti iminÈ dutiyena ÔhÈnena 
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pÈsaÑso. AyaÑ gÈmaÓi tapassÊ l|khajÊvÊ iminÈ ekena ÔhÈnena gÈrayho, 
imehi dvÊhi ÔhÈnehi pÈsaÑso. (3) 

 Tisso imÈ gÈmaÓi sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ opaneyyikÈ 
paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hi. KatamÈ tisso. YaÑ ratto rÈgÈdhikaraÓaÑ 
attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, parabyÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti. 
RÈge pahÊne nevattabyÈbÈdhÈya ceteti, na parabyÈbÈdhÈya ceteti, na 
ubhayabyÈbÈdhÈya ceteti, sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ opaneyyikÈ 
paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hi. YaÑ duÔÔho dosÈdhikaraÓaÑ attabyÈbÈdhÈyapi 
ceteti, parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti. Dose pahÊne 
nevattabyÈbÈdhÈya ceteti, na parabyÈbÈdhÈya ceteti, na ubhayabyÈbÈdhÈya 
ceteti, sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ 
viÒÒ|hi. YaÑ m|Äho mohÈdhikaraÓaÑ attabyÈbÈdhÈyapi ceteti, 
parabyÈbÈdhÈyapi ceteti, ubhayabyÈbÈdhÈyapi ceteti. Mohe pahÊne 
nevattabyÈbÈdhÈya ceteti, na parabyÈbÈdhÈya ceteti, na ubhayabyÈbÈdhÈya 
ceteti, sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ 
viÒÒ|hi. IminÈ kho gÈmaÓi tisso sandiÔÔhikÈ nijjarÈ akÈlikÈ ehipassikÈ 
opaneyyikÈ paccattaÑ veditabbÈ viÒÒ|hÊti. 

 EvaÑ vutte RÈsiyo gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bhante -pa- upÈsakaÑ maÑ BhagavÈ dhÈretu ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ 
gatan”ti.  . DvÈdasamaÑ. 
 

13. PÈÔaliyasutta 

 365. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ Koliyesu viharati UttaraÑ nÈma1 
KoliyÈnaÑ nigamo. Atha kho PÈÔaliyo gÈmaÓi yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho PÈÔaliyo gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “sutaÑ 
metaÑ bhante ‘samaÓo Gotamo mÈyaÑ jÈnÈtÊ’ti, ye te bhante evamÈhaÑsu 
‘samaÓo Gotamo mÈyaÑ jÈnÈtÊ’ti, kacci te bhante 
______________________________________________________________ 
 1. UttarakaÑ nÈma (SÊ) 
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Bhagavato vuttavÈdino, na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkhanti, 
dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaronti, na ca koci sahadhammiko 
vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ Ègacchati, anabbhÈcikkhitukÈmÈ hi mayaÑ 
bhante Bhagavantan”ti. Ye te gÈmaÓi evamÈhaÑsu “samaÓo Gotamo 
mÈyaÑ jÈnÈtÊ”ti, vuttavÈdino ceva me, te na ca maÑ abh|tena 
abbhÈcikkhanti, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkaronti, na ca koci 
sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgacchatÊti. SaccaÑyeva kira 
bho mayaÑ tesaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ na saddahÈma “samaÓo Gotamo 
mÈyaÑ jÈnÈtÊ”ti, “samaÓo khalu bho Gotamo mÈyÈvÊ”ti. Yo nu kho gÈmaÓi 
evaÑ vadeti “ahaÑ mÈyaÑ jÈnÈmÊ”ti, so evaÑ vadeti “ahaÑ mÈyÈvÊ”ti. 
Tatheva taÑ BhagavÈ hoti, tatheva taÑ Sugata hotÊti. Tena hi gÈmaÓi 
taÒÒevettha paÔipucchissÈmi. YathÈ te khameyya, tathÈ taÑ byÈkareyyÈsi. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, jÈnÈsi tvaÑ KoliyÈnaÑ lambac|Äake bhaÔeti. 
JÈnÈmahaÑ bhante KoliyÈnaÑ lambac|Äake bhaÔeti. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
gÈmaÓi, kimatthiyÈ KoliyÈnaÑ lambac|ÄakÈ bhaÔÈti. Ye ca bhante 
KoliyÈnaÑ corÈ, te ca paÔisedhetuÑ, yÈni ca KoliyÈnaÑ d|teyyÈni, tÈni ca 
vahÈtuÑ1, etadatthiyÈ bhante KoliyÈnaÑ lambac|ÄakÈ bhaÔÈti. TaÑ kiÑ 
maÒÒasi gÈmaÓi, jÈnÈsi tvaÑ KoliyÈnaÑ lambac|ÄakÈ bhaÔe sÊlavante vÈ te 
dussÊle vÈti. JÈnÈmahaÑ bhante KoliyÈnaÑ lambac|Äake bhaÔe dussÊle 
pÈpadhamme, ye ca loke dussÊlÈ pÈpadhammÈ, KoliyÈnaÑ lambac|ÄakÈ 
bhaÔÈ tesaÑ aÒÒatarÈti. Yo nu kho gÈmaÓi evaÑ vadeyya “PÈÔaliyo gÈmaÓi 
jÈnÈti KoliyÈnaÑ lambac|Äake bhaÔe dussÊle pÈpadhamme, PÈÔaliyopi 
gÈmaÓi dussÊlo pÈpadhammo”ti, sammÈ nu kho so vadamÈno vadeyyÈti. No 
hetaÑ bhante. AÒÒe bhante KoliyÈnaÑ lambac|ÄakÈ bhaÔÈ, aÒÒohamasmi, 
aÒÒathÈdhammÈ KoliyÈnaÑ lambac|ÄakÈ bhaÔÈ, aÒÒathÈdhammohamasmÊti. 
TvaÑ hi nÈma gÈmaÓi lacchasi “PÈÔaliyo gÈmaÓi jÈnÈti KoliyÈnaÑ 
lambac|Äake bhaÔe dussÊle pÈpadhamme, na ca PÈÔaliyo gÈmaÓi dussÊlo 
pÈpadhammo”ti. KasmÈ TathÈgato na lacchati “TathÈgato mÈyaÑ jÈnÈti, na 
ca TathÈgato mÈyÈvÊ”ti. MÈyaÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi, 
______________________________________________________________ 
 1. TÈni ca pahÈtuÑ (SyÈ, KaÑ), tÈni ca yÈtuÑ (katthaci), tÈni cÈvahÈtuÑ (?) 
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mÈyÈya ca vipÈkaÑ, yathÈpaÔipanno ca mÈyÈvÊ kÈyassa bhedÈ paraÑ 
maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. 

 PÈÓÈtipÈtaÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi pÈÓÈtipÈtassa ca vipÈkaÑ, 
yathÈpaÔipanno ca pÈÓÈtipÈtÊ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. AdinnÈdÈnaÒcÈhaÑ 
gÈmaÓi pajÈnÈmi adinnÈdÈnassa ca vipÈkaÑ, yathÈpaÔipanno ca adinnÈdÈyÊ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. KÈmesumicchÈcÈraÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi 
kÈmesumicchÈcÈrassa ca vipÈkaÑ, yathÈpaÔipanno ca kÈmesumicchÈcÈrÊ 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. MusÈvÈdaÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi musÈvÈdassa 
ca vipÈkaÑ, yathÈpaÔipanno ca musÈvÈdÊ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. 
PisuÓavÈcaÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi pisuÓavÈcÈya ca vipÈkaÑ, 
yathÈpaÔipanno ca pisuÓavÈco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. 
PharusavÈcaÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi pharusavÈcÈya ca vipÈkaÑ, 
yathÈpaÔipanno ca pharusavÈco kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. 
SamphappalÈpaÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi samphappalÈpassa ca vipÈkaÑ, 
yathÈpaÔipanno ca samphappalÈpÊ kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. AbhijjhaÒcÈhaÑ 
gÈmaÓi pajÈnÈmi abhijjhÈya ca vipÈkaÑ, yathÈpaÔipanno ca abhijjhÈlu 
kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ 
upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. ByÈpÈdapadosaÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi 
byÈpÈdapadosassa ca vipÈkaÑ, yathÈpaÔipanno ca byÈpannacitto kÈyassa 
bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca 
pajÈnÈmi. MicchÈdiÔÔhiÒcÈhaÑ gÈmaÓi pajÈnÈmi micchÈdiÔÔhiyÈ ca vipÈkaÑ, 
yathÈpaÔipanno ca micchÈdiÔÔhiko kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ apÈyaÑ 
duggatiÑ vinipÈtaÑ nirayaÑ upapajjati, taÒca pajÈnÈmi. 

 Santi hi gÈmaÓi eke samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yo 
koci pÈÓamatipÈteti, sabbo so diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedayati. Yo koci adinnaÑ Èdiyati, sabbo so diÔÔheva 
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dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. Yo koci kÈmesu micchÈ 
carati, sabbo so diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayati. 
Yo koci musÈ bhaÓati, sabbo so diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ 
paÔisaÑvedayatÊ”ti. 

 Dissati kho pana gÈmaÓi idhekacco mÈlÊ kuÓÉalÊ sunhÈto1 suvilitto 
kappitakesamassu itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈrento. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso kiÑ akÈsi, mÈlÊ kuÓÉalÊ sunhÈto suvilitto 
kappitakesamassu itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso raÒÒo paccatthikaÑ pasayha jÊvitÈ 
voropesi, tassa rÈjÈ attamano abhihÈramadÈsi, tenÈyaÑ puriso mÈlÊ kuÓÉalÊ 
sunhÈto suvilitto kappitakesamassu itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. 

 Dissati kho gÈmaÓi idhekacco daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ 
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karatvÈ kharassarena paÓavena 
rathiyÈya rathiyaÑ2 si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena 
dvÈrena nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chijjamÈno. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso kiÑ akÈsi, daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ 
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena 
rathiyÈya rathiyaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena 
nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chindatÊ”ti3. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso rÈjaverÊ itthiÑ vÈ purisaÑ vÈ jÊvitÈ 
voropesi, tena naÑ rÈjÈno gahetvÈ evar|paÑ kammakÈraÓaÑ kÈrentÊ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, api nu te evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti. 
DiÔÔhaÒca no bhante sutaÒca suyyissati cÈti. Tatra gÈmaÓi ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yo koci pÈÓamatipÈteti, sabbo 
so diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayatÊ”ti, saccaÑ vÈ 
te ÈhaÑsu musÈ vÈti. MusÈ bhante. Ye pana te tucchaÑ musÈ vilapanti, 
sÊlavanto vÈ te dussÊlÈ vÈti. DussÊlÈ bhante. Ye pana te 
______________________________________________________________ 
 1. SunahÈto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. RathikÈya rathikaÑ (SÊ) 3. ChijjatÊti (katthaci) 
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dussÊlÈ pÈpadhammÈ, micchÈpaÔipannÈ vÈ te sammÈpaÔipannÈ vÈti. 
MicchÈpaÔipannÈ bhante. Ye pana te micchÈpaÔipannÈ, micchÈdiÔÔhikÈ vÈ te 
sammÈdiÔÔhikÈ vÈti. MicchÈdiÔÔhikÈ bhante. Ye pana te micchÈdiÔÔhikÈ, 
kallaÑ nu tesu pasÊditunti. No hetaÑ bhante. (1) 

 Dissati kho pana gÈmaÓi idhekacco mÈlÊ kuÓÉalÊ -pa- itthikÈmehi rÈjÈ 
maÒÒe paricÈrento. TamenaÑ evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso kiÑ akÈsi, 
mÈlÊ kuÓÉalÊ -pa- itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso raÒÒo paccatthikassa pasayha ratanaÑ 
ahÈsi1, tassa rÈjÈ attamano abhihÈramadÈsi, tenÈyaÑ puriso mÈlÊ kuÓÉalÊ 
-pa- itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. 

 Dissati kho gÈmaÓi idhekacco daÄhÈya rajjuyÈ -pa- dakkhiÓato 
nagarassa sÊsaÑ chijjamÈno. TamenaÑ evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso 
kiÑ akÈsi, daÄhÈya rajjuyÈ -pa- dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chindatÊ”ti. 
TamenaÑ evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso gÈmÈ vÈ araÒÒÈ vÈ adinnaÑ 
theyyasa~khÈtaÑ Èdiyi, tena naÑ rÈjÈno gahetvÈ evar|paÑ kammakÈraÓaÑ 
kÈrentÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, api nu te evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ 
vÈti. DiÔÔhaÒca no bhante sutaÒca suyyissati cÈti. Tatra gÈmaÓi ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yo koci adinnaÑ Èdiyati, 
sabbo so diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayatÊ”ti. 
SaccaÑ vÈ te ÈhaÑsu musÈ vÈti -pa- kallaÑ nu tesu pasÊditunti. No hetaÑ 
bhante. (2) 

 Dissati kho pana gÈmaÓi idhekacco mÈlÊ kuÓÉalÊ -pa- itthikÈmehi rÈjÈ 
maÒÒe paricÈrento. TamenaÑ evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso kiÑ akÈsi, 
mÈlÊ kuÓÉalÊ -pa- itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso raÒÒo paccatthikassa dÈresu cÈrittaÑ 
Èpajji, tassa rÈjÈ attamano abhihÈramadÈsi, tenÈyaÑ puriso mÈlÊ kuÓÉalÊ -pa- 
itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. 
______________________________________________________________ 
 1. Pasayha adinnaÑ ratanaÑ Èdiyi (Ka) 
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 Dissati kho gÈmaÓi idhekacco daÄhÈya rajjuyÈ -pa- dakkhiÓato 
nagarassa sÊsaÑ chijjamÈno. TamenaÑ evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso 
kiÑ akÈsi, daÄhÈya rajjuyÈ -pa- dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chindatÊ”ti. 
TamenaÑ evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso kulitthÊsu kulakumÈrÊsu 
cÈrittaÑ Èpajji, tena naÑ rÈjÈno gahetvÈ evar|paÑ kammakÈraÓaÑ 
kÈrentÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, api nu te evar|paÑ diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ 
vÈti. DiÔÔhaÒca no bhante sutaÒca suyyissati cÈti. Tatra gÈmaÓi ye te 
samaÓabrÈhmaÓÈ evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yo koci kÈmesu micchÈ carati, 
sabbo so diÔÔheva dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayatÊ”ti, 
saccaÑ vÈ te ÈhaÑsu musÈ vÈti -pa- kallaÑ nu tesu pasÊditunti. No hetaÑ 
bhante. (3) 

 Dissati kho pana gÈmaÓi idhekacco mÈlÊ kuÓÉalÊ sunhÈto suvilitto 
kappitakesamassu itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈrento. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso kiÑ akÈsi, mÈlÊ kuÓÉalÊ sunhÈto suvilitto 
kappitakesamassu itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso rÈjÈnaÑ musÈvÈdena hÈsesi, tassa rÈjÈ 
attamano abhihÈramadÈsi, tenÈyaÑ puriso mÈlÊ kuÓÉalÊ sunhÈto suvilitto 
kappitakesamassu itthikÈmehi rÈjÈ maÒÒe paricÈretÊ”ti. 

 Dissati kho gÈmaÓi idhekacco daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ 
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena 
rathiyÈya rathiyaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena 
nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chijjamÈno. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso kiÑ akÈsi, daÄhÈya rajjuyÈ pacchÈbÈhaÑ 
gÈÄhabandhanaÑ bandhitvÈ khuramuÓÉaÑ karitvÈ kharassarena paÓavena 
rathiyÈya rathiyaÑ si~ghÈÔakena si~ghÈÔakaÑ parinetvÈ dakkhiÓena dvÈrena 
nikkhÈmetvÈ dakkhiÓato nagarassa sÊsaÑ chindatÊ”ti. TamenaÑ 
evamÈhaÑsu “ambho ayaÑ puriso gahapatissa vÈ gahapatiputtassa vÈ 
musÈvÈdena atthaÑ bhaÒji, tena naÑ rÈjÈno gahetvÈ evar|paÑ 
kammakÈraÓaÑ kÈrentÊ”ti. TaÑ kiÑ maÒÒasi gÈmaÓi, api nu te evar|paÑ 
diÔÔhaÑ vÈ sutaÑ vÈti. DiÔÔhaÒca 
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no bhante sutaÒca suyyissati cÈti. Tatra gÈmaÓi ye te samaÓabrÈhmaÓÈ 
evaÑvÈdino evaÑdiÔÔhino “yo koci musÈ bhaÓati, sabbo so diÔÔheva 
dhamme dukkhaÑ domanassaÑ paÔisaÑvedayatÊ”ti, saccaÑ vÈ te ÈhaÑsu 
musÈ vÈti. MusÈ bhante. Ye pana te tucchaÑ musÈ vilapanti, sÊlavanto vÈ te 
dussÊlÈ vÈti. DussÊlÈ bhante. Ye pana te dussÊlÈ pÈpadhammÈ, 
micchÈpaÔipannÈ vÈ te sammÈpaÔipannÈ vÈti. MicchÈpaÔipannÈ bhante. Ye 
pana te micchÈpaÔipannÈ, micchÈdiÔÔhikÈ vÈ te sammÈdiÔÔhikÈ vÈti. 
MicchÈdiÔÔhikÈ bhante. Ye pana te micchÈdiÔÔhikÈ, kallaÑ nu tesu 
pasÊditunti. No hetaÑ bhante. (4) 

 AcchiriyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, atthi me bhante ÈvasathÈgÈraÑ 
tattha atthi maÒcakÈni, atthi ÈsanÈni, atthi udakamaÓiko, atthi telappadÊpo, 
tattha yo samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ vÈsaÑ upeti, tenÈhaÑ yathÈsatti 
yathÈbalaÑ saÑvibhajÈmi, bh|tapubbaÑ bhante cattÈro satthÈro 
nÈnÈdiÔÔhikÈ nÈnÈkhantikÈ nÈnÈrucikÈ, tasmiÑ ÈvasathÈgÈre vÈsaÑ 
upagacchuÑ. 

 Eko satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi 
hutaÑ, natthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ 
loko, natthi paro loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi 
loke samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ 
paraÒca lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. 

 Eko satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi 
hutaÑ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, 
atthi paro loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ”ti. 

 Eko satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “karoto kÈrayato, chindato 
chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, socayato socÈpayato, kilamato 
kilamÈpayato, phandato phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, 
sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato, 
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ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, 
karoto na karÊyati pÈpaÑ, khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ 
pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcÈpento, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya dadanto dÈpento yajanto yajÈpento, natthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, 
natthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena natthi 
puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo”ti. 

 Eko satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi “karoto kÈrayato, chindato 
chedÈpayato, pacato pÈcÈpayato, socayato socÈpayato, kilamato 
kilamÈpayato, phandato phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, 
sandhiÑ chindato, nillopaÑ harato, ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, 
paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, karoto karÊyati pÈpaÑ, 
khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ 
maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, atthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, atthi 
pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya hananto ghÈtento 
chindanto chedÈpento pacanto pÈcÈpento, atthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, atthi 
pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya dadanto dÈpento 
yajanto yajÈpento, atthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena 
damena saÑyamena saccavajjena atthi puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa Ègamo”ti. 

 Tassa mayhaÑ bhante ahudeva ka~khÈ, ahu vicikicchÈ “kosu nÈma 
imesaÑ bhavataÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ saccaÑ Èha ko musÈ”ti. 

 AlaÑ hi te gÈmaÓi ka~khituÑ, alaÑ vicikicchituÑ, ka~khanÊye ca pana 
te ÔhÈne vicikicchÈ uppannÈti. EvaÑ pasannohaÑ bhante Bhagavati “pahoti 
me BhagavÈ tathÈ dhammaÑ desetuÑ, yathÈhaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ 
pajaheyyan”ti. 

 Atthi gÈmaÓi dhammasamÈdhi, tatra ce tvaÑ cittasamÈdhiÑ 
paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ pajaheyyÈsi. Katamo ca 
gÈmaÓi dhammasamÈdhi, idha gÈmaÓi ariyasÈvako pÈÓÈtipÈtaÑ pahÈya 
pÈÓÈtipÈtÈ 
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paÔivirato hoti, adinnÈdÈnaÑ pahÈya adinnÈdÈnÈ paÔivirato hoti, 
kÈmesumicchÈcÈraÑ pahÈya kÈmesumicchÈcÈrÈ paÔivirato hoti, musÈvÈdaÑ 
pahÈya musÈvÈdÈ paÔivirato hoti, pisuÓaÑ vÈcaÑ pahÈya pisuÓÈya vÈcÈya 
paÔivirato hoti, pharusaÑ vÈcaÑ pahÈya pharusÈya vÈcÈya paÔivirato hoti, 
samphappalÈpaÑ pahÈya samphappalÈpÈ paÔivirato hoti, abhijjhaÑ pahÈya 
anabhijjhÈlu hoti, byÈpÈdapadosaÑ pahÈya abyÈpannacitto hoti, 
micchÈdiÔÔhiÑ pahÈya sammÈdiÔÔhiko hoti. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati, so iti paÔisaÒcikkhati “yvÈyaÑ satthÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, natthi 
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko, natthi paro 
loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ’ti. Sace tassa bhoto satthuno 
saccaÑ vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ1 na kiÒci2 byÈbÈdhemi 
tasaÑ vÈ thÈvaraÑ vÈ, ubhayamettha3 kaÔaggÈho, yaÒcamhi kÈyena saÑvuto 
vÈcÈya saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti4. Tassa pÈmojjaÑ jÈyati, 
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo 
sukhaÑ vedayati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ kho gÈmaÓi 
dhammasamÈdhi, tatra ce tvaÑ cittasamÈdhiÑ paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ 
imaÑ ka~khÈdhammaÑ pajaheyyÈsi. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. YohaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. KaÒci (?) 
 3. Ubhayattha me (?) Ma 2. 65 piÔÔhe PÈÄiyÈ saÑsandetabbaÑ. 
 4. ParaÑ maraÓÈ na upapajjissÈmÊti (?) 
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TathÈ catutthaÑ. Iti uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya 
sabbÈvantaÑ lokaÑ mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena 
appamÈÓena averena abyÈpajjena pharitvÈ viharati, so iti paÔisaÒcikkhati 
“yvÈyaÑ satthÈ evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi 
hutaÑ, atthi sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, 
atthi paro loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ’ti. Sace tassa bhoto satthuno 
saccaÑ vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ na kiÒci byÈbÈdhemi 
tasaÑ vÈ thÈvaraÑ vÈ, ubhayamettha kaÔaggÈho, yaÒcamhi kÈyena saÑvuto 
vÈcÈya saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti. Tassa pÈmojjaÑ jÈyati, 
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo 
sukhaÑ vedayati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ kho gÈmaÓi 
dhammasamÈdhi, tatra ce tvaÑ cittasamÈdhiÑ paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ 
imaÑ ka~khÈdhammaÑ pajaheyyÈsi. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati, so iti paÔisaÒcikkhati “yvÈyaÑ satthÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato 
pÈcÈpayato, socayato socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato 
phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, 
nillopaÑ harato, ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ 
gacchato, musÈ bhaÓato, karoto na karÊyati pÈpaÑ, khurapariyantena cepi 
cakkena yo imissÈ pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ 
kareyya, natthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto 
pÈcÈpento, natthi 
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tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. UttariÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya dadanto dÈpento yajanto yajÈpento, natthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, 
natthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena natthi 
puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo’ti. Sace tassa bhoto satthuno saccaÑ 
vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ na kiÒci byÈbÈdhemi tasaÑ vÈ 
thÈvaraÑvÈ, ubhayamettha kaÔaggÈho, yaÒcamhi kÈyena saÑvuto vÈcÈya 
saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti1. Tassa pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti 
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedayati, 
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ kho gÈmaÓi dhammasamÈdhi, tatra ce 
tvaÑ cittasamÈdhiÑ paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ 
pajaheyyÈsi. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato mettÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
mettÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “yvÈyaÑ satthÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato 
pÈcÈpayato, socayato socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato 
phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, 
nillopaÑ harato, ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ 
gacchato, musÈ bhaÓato, karoto karÊyati pÈpaÑ, khurapariyanthena cepi 
cakkena yo imissÈ pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ 
kareyya, atthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, atthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto 
pÈcÈpento, atthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, atthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya dadanto dÈpento yajanto yajÈpento, atthi 
______________________________________________________________ 
 1. ParaÑ maraÓÈ na upapajjissÈmÊti (?) 
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tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena 
saccavajjena atthi puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa Ègamo’ti. Sace tassa bhoto 
satthuno saccaÑ vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ na kiÒci 
byÈbÈdhemi tasaÑ vÈ thÈvaraÑ vÈ, ubhayamettha kaÔaggÈho, yaÒcamhi 
kÈyena saÑvuso vÈcÈya saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ 
paraÑ maraÓÈ sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti. Tassa pÈmojjaÑ 
jÈyati, pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, 
passaddhakÈyo sukhaÑ vedayiti, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ kho 
gÈmaÓi dhammasamÈdhi, tatra ce tvaÑ cittasamÈdhiÑ paÔilabheyyÈsi, evaÑ 
tvaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ pajaheyyÈsi. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato karuÓÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati -pa- muditÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ pharitvÈ viharati 
-pa-. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati, so iti paÔisaÒcikkhati “yvÈyaÑ satthÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘natthi dinnaÑ, natthi yiÔÔhaÑ, natthi hutaÑ, natthi 
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, natthi ayaÑ loko, natthi paro 
loko, natthi mÈtÈ, natthi pitÈ, natthi sattÈ opapÈtikÈ, natthi loke 
samaÓabrÈhmaÓÈ sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca 
lokaÑ sayaÑ abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ’ti. Sace tassa bhoto satthuno 
saccaÑ vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ na kiÒci byÈbÈdhemi 
tasaÑ vÈ thÈvaraÑ vÈ, ubhayamettha kaÔaggÈho, yaÒcamhi kÈyena saÑvuso 
vÈcÈya saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ 
sugatiÑ saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti. Tassa pÈmojjaÑ jÈyati, 
pamuditassa pÊti jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo 
sukhaÑ vedayati, sukhino cittaÑ samÈdhiyati. 
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AyaÑ kho gÈmaÓi dhammasamÈdhi, tatra ce tvaÑ cittasamÈdhiÑ 
paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ pajaheyyÈsi. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “yvÈyaÑ satthÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘atthi dinnaÑ, atthi yiÔÔhaÑ, atthi hutaÑ, atthi 
sukatadukkaÔÈnaÑ kammÈnaÑ phalaÑ vipÈko, atthi ayaÑ loko, atthi paro 
loko, atthi mÈtÈ, atthi pitÈ, atthi sattÈ opapÈtikÈ, atthi loke samaÓÈbrÈhmaÓÈ 
sammaggatÈ sammÈpaÔipannÈ, ye imaÒca lokaÑ paraÒca lokaÑ sayaÑ 
abhiÒÒÈ sacchikatvÈ pavedentÊ’ti. Sace tassa bhoto satthuno saccaÑ 
vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ na kiÒci byÈbÈdhemi tasaÑ vÈ 
thÈvaraÑ vÈ, ubhayamettha kaÔaggÈho, yaÒcamhi kÈyena saÑvuto vÈcÈya 
saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti. Tassa pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti 
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhÈkÈyo sukhaÑ vedayati, 
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ kho gÈmaÓi dhammasamÈdhi, tatra ce 
tvaÑ cittasamÈdhiÑ paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ 
pajaheyyÈsi. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm| Äho sampajÈno paÔissato upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “yvÈyaÑ satthÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘karoto kÈrayato, chedato chedÈpayato, pacato 
pÈcÈpayato, socayato socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato 
phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, 
nillopaÑ harato, 
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ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ gacchato, musÈ bhaÓato, 
karoto na karÊyati pÈpaÑ, khurapariyantena cepi cakkena yo imissÈ 
pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ kareyya, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, natthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcÈpento, natthi 
tatonidÈnaÑ pÈraÑ, natthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya dadanto dÈpento yajanto yajÈpento, natthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, 
natthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamena saccavajjena natthi 
puÒÒaÑ, natthi puÒÒassa Ègamo’ti. Sace tassa bhoto satthuno saccaÑ 
vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ na kiÒci byÈbÈdhemi tasaÑ vÈ 
thÈvaraÑ vÈ, ubhayamettha kaÔaggÈho, yaÒcamhi kÈyena saÑvuso vÈcÈya 
saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti. Tassa pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti 
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedayati, 
sukhino cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ kho gÈmaÓi dhammasamÈdhi, tatra ce 
tvaÑ cittasamÈdhiÑ paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ 
pajaheyyÈsi. 

 Sa kho so gÈmaÓi ariyasÈvako evaÑ vigatÈbhijjho vigatabyÈpÈdo 
asamm|Äho sampajÈno paÔissato upekkhÈsahagatena cetasÈ ekaÑ disaÑ 
pharitvÈ viharati. TathÈ dutiyaÑ. TathÈ tatiyaÑ. TathÈ catutthaÑ. Iti 
uddhamadho tiriyaÑ sabbadhi sabbattatÈya sabbÈvantaÑ lokaÑ 
upekkhÈsahagatena cetasÈ vipulena mahaggatena appamÈÓena averena 
abyÈpajjena pharitvÈ viharati. So iti paÔisaÒcikkhati “yvÈyaÑ satthÈ 
evaÑvÈdÊ evaÑdiÔÔhi ‘karoto kÈrayato, chindato chedÈpayato, pacato 
pÈcÈpayato, socayato socÈpayato, kilamato kilamÈpayato, phandato 
phandÈpayato, pÈÓamatipÈtayato, adinnaÑ Èdiyato, sandhiÑ chindato, 
nillopaÑ harato, ekÈgÈrikaÑ karoto, paripanthe tiÔÔhato, paradÈraÑ 
gacchato, musÈ bhaÓato, karoto karÊyati pÈpaÑ, khurapariyantena cepi 
cakkena yo imissÈ pathaviyÈ pÈÓe ekaÑ maÑsakhalaÑ ekaÑ maÑsapuÒjaÑ 
kareyya, atthi tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, atthi pÈpassa Ègamo. DakkhiÓaÒcepi 
Ga~gÈya tÊraÑ gaccheyya
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hananto ghÈtento chindanto chedÈpento pacanto pÈcÈpento, atthi 
tatonidÈnaÑ pÈpaÑ, atthi pÈpassa Ègamo. UttaraÒcepi Ga~gÈya tÊraÑ 
gaccheyya dadanto dÈpento yajanto yajÈpento, atthi tatonidÈnaÑ puÒÒaÑ, 
atthi puÒÒassa Ègamo. DÈnena damena saÑyamenaÑ saccavajjena atthi 
puÒÒaÑ, atthi puÒÒassa Ègamo’ti. Sace tassa bhoto satthuno saccaÑ 
vacanaÑ, apaÓÓakatÈya mayhaÑ, yvÈhaÑ na kiÒci byÈbÈdhemi tasaÑ vÈ 
thÈvaraÑ vÈ, ubhayamettha kaÔaggÈho, yaÒcamhi kÈyena saÑvuto vÈcÈya 
saÑvuto manasÈ saÑvuto, yaÒca kÈyassa bhedÈ paraÑ maraÓÈ sugatiÑ 
saggaÑ lokaÑ upapajjissÈmÊ”ti. Tassa pÈmojjaÑ jÈyati, pamuditassa pÊti 
jÈyati, pÊtimanassa kÈyo passambhati, passaddhakÈyo sukhaÑ vedayati, 
sukhano cittaÑ samÈdhiyati. AyaÑ kho gÈmaÓi dhammasamÈdhi, tatra ce 
tvaÑ cittasamÈdhiÑ paÔilabheyyÈsi, evaÑ tvaÑ imaÑ ka~khÈdhammaÑ 
pajaheyyÈsÊti. 

 EvaÑ vutte PÈÔiliyo gÈmaÓi BhagavantaÑ etadavoca “abhikkantaÑ 
bhante, abhikkantaÑ bhante -pa- ajjatagge pÈÓupetaÑ saraÓaÑ gatan”ti.  . 
TerasamaÑ. 
 
 

GÈmaÓisaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 
 

TassuddÈnaÑ 

   CaÓÉo PuÔo YodhÈjÊvo, Hatthasso Asibandhako. 
   DesanÈ Sa~khakulaÑ MaÓic|ÄaÑ, BhadrarÈsiyapÈÔalÊti.

 



  
  

9. Asa~khatasaÑyutta 
 

1. PaÔhamavagga 
 

1. KÈyagatÈsatisutta 

 366. SÈvatthinidÈnaÑ. Asa~khataÒca vo bhikkhave desessÈmi 
asa~khatagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave 
asa~khataÑ, yo bhikkhave rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo. IdaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khataÑ. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
kÈyagatÈsati. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo. 

 Iti kho bhikkhave desitaÑ vo mayÈ asa~khataÑ, desito 
asa~khatagÈmimaggo. YaÑ bhikkhave SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ 
hitesinÈ anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni 
bhikkhave rukkham|lÈni etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha1 bhikkhave, mÈ 
pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ 
anusÈsanÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. SamathavipassanÈsutta 

 367. Asa~khataÒca vo bhikkhave desessÈmi asa~khatagÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave asa~khataÑ, yo bhikkhave 
rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo. IdaÑ vuccati bhikkhave asa~khataÑ. 
Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, samatho ca vipassanÈ ca. 
AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. DutiyaÑ. 
 

3. SavitakkasavicÈrasutta 

 368. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, savitakkasavicÈro 
samÈdhi avitakkavicÈramatto samÈdhi avitakka-avicÈro samÈdhi. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-.  . TatiyaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. NijjhÈyatha (Ka) 
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4. SuÒÒatasamÈdhisutta 

 369. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, suÒÒato samÈdhi 
animitto samÈdhi appaÓihito samÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khÈtagÈmimaggo -pa-. CatutthaÑ. 
 

5. SatipaÔÔhÈnasutta 

 370. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, cattaro satipaÔÔhÈnÈ. 
AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-.  . PaÒcamaÑ. 
 

6. SammappadhÈnasutta 

 371. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, cattÈro 
sammappadhÈnÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-.  . 
ChaÔÔhaÑ. 
 

7. IddhipÈdasutta 

 372. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, cattÈro iddhipÈdÈ. 
AyaÑ vuccati bhikkhave bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. SattamaÑ. 
 

8. Indriyasutta 

 373. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, paÒcindriyÈni. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Balasutta 

 374. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, paÒca balÈni. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-.  . NavamaÑ. 
 

10. Bojjha~gasutta 

 375. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, satta bhojjha~gÈ. 
AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-.  . DasamaÑ.
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11. Magga~gasutta 

 376. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, ariyo aÔÔha~giko 
maggo. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo. Iti kho bhikkhave 
desitaÑ vo mayÈ asa~khataÑ, desito asa~khatagÈmimaggo. YaÑ bhikkhave 
SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena anukampaÑ 
upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni bhikkhave rukkham|lÈni etÈni 
suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha bhikkhave, mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino 
ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti.  . EkÈdasamaÑ. 

Asa~khatasaÑyuttassa paÔhamo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KÈyo Samatho Savitakko, SuÒÒato SatipaÔÔhÈnÈ. 
   SammappadhÈnÈ IddhipÈdÈ, Indriya Bala Bojjha~gÈ. 
   Maggena ekÈdasamaÑ, tassuddÈnaÑ pavuccati. 

_____ 
 

2. Dutiyavagga 
 

1. Asa~khatasutta 

 377. Asa~khataÒca vo bhikkhave desessÈmi asa~khatagÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave asa~khataÑ, yo bhikkhave 
rÈgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo. IdaÑ vuccati bhikkhave asa~khataÑ. 
Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, samatho. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo. Iti kho bhikkhave desitaÑ vo mayÈ 
asa~khataÑ, desito asa~khatagÈmimaggo. YaÑ bhikkhave SatthÈrÈ 
karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ 
vo taÑ mayÈ. EtÈni bhikkhave rukkham|lÈni etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha 
bhikkhave, mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha, ayaÑ vo 
amhÈkaÑ anusÈsanÊti. (1) 

 



538 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi    

 Asa~khataÒca vo bhikkhave desessÈmi asa~khatagÈmiÒca maggaÑ, taÑ 
suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave asa~khataÑ, yo bhikkhave rÈgakkhayo 
dosakkhayo mohakkhayo. IdaÑ vuccati bhikkhave asa~khataÑ. Katamo ca 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, vipassanÈ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo. Iti kho bhikkhave desitaÑ vo mayÈ asa~khataÑ -pa- 
ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti. (2) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, savitakko savicÈro 
samÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, avitakko vicÈramatto samÈdhi. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, avitakko avicÈro samÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. (3-5) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, suÒÒato samÈdhi. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, animitto samÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
appaÓihito samÈdhi. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. (6-
8) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
kÈye kÈyÈnupassÊ viharati ÈtÈpÊ sampajÈno satimÈ vineyya loke 
abhijjhÈdomanassaÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. 
Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
vedanÈsu vedanÈnupassÊ viharati -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
idha bhikkhave bhikkhu citte cittÈnupassÊ viharati -pa-. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammÈnupassÊ 
viharati -pa- AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-.(9-12)  

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
anuppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ anuppÈdÈya chandaÑ 
janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
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uppannÈnaÑ pÈpakÈnaÑ akusalÈnaÑ dhammÈnaÑ pahÈnÈya chandaÑ janeti 
vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ paggaÓhÈti padahati. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu anuppannÈnaÑ kusalÈnaÑ 
dhammÈnaÑ uppÈdÈya chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, cittaÑ 
paggaÓhÈti padahati. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. 
Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
uppannÈnaÑ kusalÈnaÑ dhammÈnaÑ ÔhitiyÈ asammosÈya bhiyyobhÈvÈya 
vepullÈya bhÈvanÈya pÈrip|riyÈ chandaÑ janeti vÈyamati, vÊriyaÑ Èrabhati, 
cittaÑ paggaÓhÈti padahati. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo 
-pa-. (13-16) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
chandasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ idhipÈdaÑ bhÈveti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
vÊriyasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
cittasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
vÊmaÑsasamÈdhipadhÈnasa~khÈrasamannÈgataÑ iddhipÈdaÑ bhÈveti. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. (17-20) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
saddhindriyaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. 
Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
vÊriyindriyaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
idha bhikkhave bhikkhu satindriyaÑ bhÈveti -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
idha bhikkhave bhikkhu samÈdhindriyaÑ bhÈveti -pa-. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu paÒÒindriyaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ 
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virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. (21-25) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
saddhÈbalaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa- Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha 
bhikkhave bhikkhu vÊriyabalaÑ bhÈveti -pa- AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
idha bhikkhave bhikkhu satibalaÑ bhÈveti -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
idha bhikkhave bhikkhu samÈdhibalaÑ bhÈveti -pa-. AyaÑ vuccati 
bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu paÒÒÈbalaÑ bhÈveti 
vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. AyaÑ 
vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. (26-30) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
satisambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ -pa-. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
idha bhikkhave bhikkhu dhammavicayasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. 
VÊriyasambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. PÊtisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. 
Passaddhisambojjha~gaÑ bhÈveti -pa-. SamÈdhisambojjha~gaÑ bhÈveti 
-pa-. UpekkhÈsambojjha~gaÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ 
niroganissitaÑ vossaggapariÓÈmiÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave 
asa~khatagÈmimaggo -pa-. (31-37) 

 Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈdiÔÔhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
vossaggapariÓÈmiÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo -pa-. 
Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, idha bhikkhave bhikkhu 
sammÈsa~kappaÑ bhÈveti -pa-. SammÈvÈcaÑ bhÈveti -pa-. 
SammÈkammantaÑ bhÈveti -pa-. SammÈ-ÈjÊvaÑ bhÈveti -pa-. 
SammÈvÈyÈmaÑ bhÈveti -pa-. SammÈsatiÑ bhÈveti -pa-. Asa~khataÒca vo 
bhikkhave desessÈmi asa~khatagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave asa~khataÑ -pa-. Katamo ca bhikkhave asa~khatagÈmimaggo, 
idha bhikkhave bhikkhu sammÈsamÈdhiÑ bhÈveti vivekanissitaÑ 
virÈganissitaÑ nirodhanissitaÑ 
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vossaggapariÓÈmiÑ. AyaÑ vuccati bhikkhave asa~khatagÈmimaggo. Iti kho 
bhikkhave desitaÑ vo mayÈ asa~khataÑ, desito asa~khatagÈmimaggo. YaÑ 
bhikkhave SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ hitesinÈ anukampakena 
anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni bhikkhave rukkham|lÈni 
etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyatha bhikkhave, mÈ pamÈdattha, mÈ pacchÈ 
vippaÔisÈrino ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ anusÈsanÊti.  . PaÔhamaÑ. (38-
45) 
 

2. Anatasutta 

 378. AnataÒca vo bhikkhave desessÈmi anatagÈmiÒca maggaÑ, taÑ 
suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave anataÑ -pa-. (YathÈ asa~khataÑ, tathÈ 
vitthÈretabbaÑ.). DutiyaÑ. 
 

3-32. AnÈsavÈdisutta 

 379-408. AnÈsavaÒca vo bhikkhave desessÈmi anÈsavagÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave anÈsavaÑ -pa-. SaccaÒca vo 
bhikkhave desessÈmi saccagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave saccaÑ -pa-. PÈraÒca vo bhikkhave desessÈmi pÈragÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave pÈraÑ -pa-. NipuÓaÒca vo 
bhikkhave desessÈmi nipuÓagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave nipuÓaÑ -pa-. SududdasaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
sududdasagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave 
sududdasaÑ -pa-. AjajjaraÒca vo bhikkhave desessÈmi ajajjaragÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave ajajjaraÑ -pa-. DhuvaÒca vo 
bhikkhave desessÈmi dhuvagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave dhuvaÑ -pa-. ApalokitaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
apalokitagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave apalokitaÑ 
-pa-. AnidassanaÒca vo bhikkhave desessÈmi anidassanagÈmiÒca maggaÑ, 
taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave anidassanaÑ -pa-. NippapaÒcaÒca vo 
bhikkhave desessÈmi nippapaÒcagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave nippapaÒcaÑ -pa-. 

 SantaÒca vo bhikkhave desessÈmi santagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. 
KatamaÒca bhikkhave santaÑ -pa-. AmataÒca vo bhikkhave desessÈmi 
amatagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave amataÑ -pa-. 
PaÓÊtaÒca vo bhikkhave desessÈmi paÓÊtagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. 
KatamaÒca bhikkhave paÓÊtaÑ -pa-. SivaÒca vo 
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bhikkhave desessÈmi sivagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave sivaÑ -pa-. KhemaÒca vo bhikkhave desessÈmi khemagÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave khemaÑ -pa-. 
TaÓhÈkkhayaÒca vo bhikkhave desessÈmi taÓhÈkkhayagÈmiÒca maggaÑ, 
taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave taÓhÈkkhayaÑ -pa-. 

 AcchariyaÒca vo bhikkhave desessÈmi acchariyagÈmiÒca maggaÑ, taÑ 
suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave acchariyaÑ -pa-. AbbhutaÒca vo bhikkhave 
desessÈmi abbhutagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave 
abbhutaÑ -pa-. AnÊtikaÒca vo bhikkhave desessÈmi anÊtikagÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave anÊtikaÑ -pa-. 
AnÊtikadhammaÒca vo bhikkhave desessÈmi anÊtikadhammagÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave anÊtikadhammaÑ -pa-. 
NibbÈnaÒca vo bhikkhave desessÈmi nibbÈnagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. 
KatamaÒca bhikkhave nibbÈnaÑ -pa-. AbyÈbajjhaÒca1 vo bhikkhave 
desessÈmi abyÈbajjhagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave 
abyÈbajjhaÑ -pa-. VirÈgaÒca vo bhikkhave desessÈmi virÈgagÈmiÒca 
maggaÑ, taÑ suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave virÈgo -pa-. 

 SuddhiÒca vo bhikkhave desessÈmi suddhigÈmiÒca maggaÑ, taÑ 
suÓÈtha. KatamÈ ca bhikkhave suddhi -pa-. MuttiÒca vo bhikkhave 
desessÈmi muttigÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamÈ ca bhikkhave mutti 
-pa-. AnÈlayaÒca vo bhikkhave desessÈmi anÈlayagÈmiÒca maggaÑ, taÑ 
suÓÈtha. Katamo ca bhikkhave anÈlayo -pa-. DÊpaÒca vo bhikkhave 
desessÈmi dÊpagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave dÊpaÑ 
-pa-. LeÓaÒca vo bhikkhave desessÈmi leÓagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. 
KatamaÒca bhikkhave leÓaÑ -pa-. TÈÓaÒca vo bhikkhave desessÈmi 
tÈÓagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave tÈÓaÑ -pa-. 
SaraÓaÒca vo bhikkhave saraÓagÈmiÒca maggaÑ, taÑ suÓÈtha. KatamaÒca 
bhikkhave saraÓaÑ -pa-.  . BÈttiÑsatimaÑ. 
 

33. ParÈyanasutta 

 409. ParÈyanaÒca2 vo bhikkhave desessÈmi parÈyanagÈmiÒca maggaÑ, 
taÑ suÓÈtha. KatamaÒca bhikkhave parÈyanaÑ, yo bhikkhave rÈgakkhayo  
______________________________________________________________ 
 1. AbyÈpajjhaÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. ParÈyaÓaÒca (I, SÊ-®Ôha) 
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dosakkhayo mohakkhayo. IdaÑ vuccati bhikkhave parÈyanaÑ. Katamo ca 
bhikkhave parÈyanagÈmÊ maggo, kÈyagatÈsati. AyaÑ vuccati bhikkhave 
parÈyanagÈmimaggo. Iti kho bhikkhave desitaÑ vo mayÈ parÈyanaÑ desito 
parÈyanagÈmimaggo. YaÑ bhikkhave SatthÈrÈ karaÓÊyaÑ sÈvakÈnaÑ 
hitesinÈ anukampakena anukampaÑ upÈdÈya, kataÑ vo taÑ mayÈ. EtÈni 
bhikkhave rukkham|lÈni, etÈni suÒÒÈgÈrÈni, jhÈyathÈ bhikkhave, mÈ 
pamÈdattha, mÈ pacchÈ vippaÔisÈrino ahuvattha, ayaÑ vo amhÈkaÑ 
anusÈsanÊti. (YathÈ asa~khataÑ, tathÈ vitthÈretabbaÑ.) . TettiÑsatimaÑ. 

Dutiyo vaggo. 
 

TassuddÈnaÑ 

   Asa~khataÑ AnataÑ AnÈsavaÑ,  
   SaccaÒca PÈraÑ NipuÓaÑ SududdasaÑ. 
   AjajjaraÑ DhuvaÑ ApalokitaÑ,  
   AnidassanaÑ NippapaÒca SantaÑ. 

   AmataÑ PaÓÊtaÒca SivaÒca KhemaÑ, 
   TaÓhÈkkhayo AcchariyaÒca AbbhutaÑ. 
   AnÊtikaÑ AnÊtikadhammaÑ,  
   NibbÈnametaÑ Sugatena desitaÑ. 

   AbyÈbajjho VirÈgo ca, Suddhi Mutti AnÈlayo. 
   DÊpo LeÓaÒca TÈÓaÒca, SaraÓaÒca ParÈyananti. 
 
 

Asa~khatasaÑyuttaÑ samattaÑ. 

 



    

10. AbyÈkatasaÑyutta 
 

1. KhemÈsutta 

 410. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ SÈvatthiyaÑ viharati Jetavane 
AnÈthapiÓÉikassa ÈrÈme. Tena kho pana samayena KhemÈ bhikkhunÊ 
Kosalesu cÈrikaÑ caramÈnÈ antarÈ ca SÈvatthiÑ antarÈ ca SÈketaÑ 
ToraÓavatthusmiÑ vÈsaÑ upagatÈ hoti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
SÈketÈ SÈvatthiÑ gacchanto antarÈ ca SÈketaÑ antarÈ ca SÈvatthiÑ 
ToraÓavatthusmiÑ ekarattivÈsaÑ upagacchi. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo 
aÒÒataraÑ purisaÑ Èmantesi “ehi tvaÑ ambho purisa ToraÓavatthusmiÑ 
tathÈr|paÑ samaÓaÑ vÈ brÈhmaÓaÑ vÈ jÈna, yamahaÑ ajja 
payirupÈseyyan”ti. 

 “EvaÑ devÈ”ti kho so puriso raÒÒo Pasenadissa Kosalassa paÔissutvÈ 
kevalakappaÑ ToraÓavatthuÑ ÈhiÓÉanto1 nÈddasa tathÈr|paÑ samaÓaÑ vÈ 
brÈhmaÓaÑ vÈ, yaÑ rÈjÈ Pasenadi Kosalo payirupÈseyya. AddasÈ kho so 
puriso KhemaÑ bhikkhuniÑ ToraÓavatthusmiÑ vÈsaÑ upagataÑ, disvÈna 
yena rÈjÈ Pasenadi Kosalo tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ rÈjÈnaÑ 
PasenadiÑ KosalaÑ etadavoca– 

 “Natthi kho deva ToraÓavatthusmiÑ tathÈr|po samaÓo vÈ brÈhmaÓo vÈ, 
yaÑ devo payirupÈseyya, atthi ca kho deva KhemÈ nÈma bhikkhunÊ tassa 
Bhagavato sÈvikÈ Arahato SammÈsambuddhassa, tassÈ kho pana ayyÈya 
evaÑ kalyÈÓo kittisaddo abbhuggato ‘paÓÉitÈ viyattÈ medhÈvinÊ bahussutÈ 
cittakathÈ kalyÈÓapaÔibhÈnÈ’ti. TaÑ devo payirupÈsat|”ti. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo yena KhemÈ bhikkhunÊ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ KhemaÑ bhikkhuniÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
______________________________________________________________ 
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ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo KhemaÑ bhikkhuniÑ 

etadavoca “kiÑ nu kho ayye hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. AbyÈkataÑ 

kho etaÑ mahÈrÈja BhagavatÈ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ 

panayye na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho mahÈrÈja abyÈkataÑ 

BhagavatÈ “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ nu kho ayye hoti ca na 

ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti. AbyÈkataÑ kho etaÑ mahÈrÈja BhagavatÈ 

“hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ panayye neva hoti na na 

hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho mahÈrÈja abyÈkataÑ BhagavatÈ 

“neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 

 KiÑ nu kho ayye hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti iti puÔÔhÈsamÈnÈ 

abyÈkataÑ kho etaÑ mahÈrÈja BhagavatÈ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti 

vadesi. KiÑ panayye na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti iti puÔÔhÈ samÈnÈ 

etampi kho mahÈrÈja abyÈkataÑ BhagavatÈ “na hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈ”ti vadesi. KiÑ nu kho ayye hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈti iti puÔÔhÈ samÈnÈ abyÈkataÑ kho etaÑ mahÈrÈja BhagavatÈ “hoti 

ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vadesi. KiÑ panayye neva hoti na 

na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti iti puÔÔhÈ samÈnÈ etampi kho mahÈrÈja 

abyÈkataÑ BhagavatÈ “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti 

vadesi. Ko nu kho ayye hetu ko paccayo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 Tena hi mahÈrÈja taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ 

naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, atthi te koci gaÓako vÈ 

muddiko vÈ sa~khÈyako vÈ, yo pahoti Ga~gÈya vÈlukaÑ1 gaÓetuÑ “ettakÈ2 

vÈlukÈ” iti vÈ, “ettakÈni vÈlukasatÈni” iti vÈ, “ettakÈni vÈlukasahassÈni” iti 

vÈ, “ettakÈni vÈlukasatasahassÈni” iti vÈti. No hetaÑ ayye. Atthi pana te 

koci gaÓako vÈ muddiko vÈ sa~khÈyako vÈ, yo pahoti 

______________________________________________________________ 
 1. VÈlikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 2. EttikÈ (SÊ)
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mahÈsamudde udakaÑ gaÓetuÑ “ettakÈni udakÈÄhakÈni” iti vÈ, “ettakÈni 
udakÈÄhakasatÈni” iti vÈ, “ettakÈni udakÈÄhakasahassÈni” iti vÈ, “ettakÈni 
udakÈÄhakasatasahassÈni” iti vÈti. No hetaÑ ayye. TaÑ kissa hetu, mahÈyye 
samuddo gambhÊro appameyyo duppariyogÈhoti. Evameva kho mahÈrÈja 
yena r|pena tathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, taÑ r|paÑ 
TathÈgatassa pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ, r|pasa~khayavimutto kho mahÈrÈja TathÈgato 
gambhÊro appameyyo duppariyogÈho seyyathÈpi mahÈsamuddo, “hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi 
na upeti, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti, “neva 
hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti. 

 YÈya vedanÈya tathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, sÈ vedanÈ 
TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ 
anuppÈdadhammÈ, vedanÈsa~khÈyavimutto mahÈrÈja TathÈgato gambhÊro 
appameyyo duppariyogÈho seyyathÈpi mahÈsamuddo, “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipi na upeti, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti, “hoti ca 
na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti, “neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti. 

 YÈya saÒÒÈya tathÈgataÑ -pa-. Yehi sa~khÈrehi tathÈgataÑ 
paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, te sa~khÈrÈ TathÈgatassa pahÊnÈ ucchinnam|lÈ 
tÈlÈvatthukatÈ anabhÈvaÑkatÈ ÈyatiÑ anuppÈdadhammÈ, 
sa~khÈrasa~khÈyavimutto kho mahÈrÈja TathÈgato gambhÊro appameyyo 
duppariyogÈho seyyathÈpi mahÈsamuddo, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi 
na upeti, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti, “neva hoti na na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti. 

 Yena viÒÒÈÓena tathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, taÑ viÒÒÈÓaÑ 
TathÈgatassa pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ 
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ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ, viÒÒÈÓasa~khÈyavimutto kho mahÈrÈja 

TathÈgato gambhÊro appameyyo duppariyogÈho seyyathÈpi mahÈsamuddo, 

“hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti, “na hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈ”tipi na upeti, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na 

upeti, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upetÊti. Atha 

kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo KhemÈya bhikkhuniyÈ bhÈsitaÑ abhinanditvÈ 

anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ KhemaÑ bhikkhuniÑ abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ 

katvÈ pakkÈmi. 

 Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo aparena samayena yena BhagavÈ 

tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 

ekamantaÑ nisinno kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ 

nu kho bhante hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. AbyÈkataÑ kho etaÑ 

mahÈrÈja mayÈ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ pana bhante na hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho mahÈrÈja abyÈkataÑ mayÈ “na hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ nu kho bhante hoti ca na ca hoti tathÈgato 

paraÑ maraÓÈti. AbyÈkataÑ kho etaÑ mahÈrÈja mayÈ “hoti ca na ca hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ pana bhante neva hoti na na hoti tathÈgato 

paraÑ maraÓÈti. Etampi kho mahÈrÈja abyÈkataÑ mayÈ “neva hoti na na 

hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ nu kho bhante hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈti iti puÔÔho samÈno abyÈkataÑ kho etaÑ mahÈrÈja mayÈ “hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vadesi -pa-. KiÑ pana bhante neva hoti na na 

hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti iti puÔÔho samÈno etampi kho mahÈrÈja 

abyÈkataÑ mayÈ “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vadesi. 

Ko nu kho bhante hetu ko paccayo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 Tena hi mahÈrÈja taÒÒevettha paÔipucchissÈmi, yathÈ te khameyya, tathÈ 

naÑ byÈkareyyÈsi. TaÑ kiÑ maÒÒasi mahÈrÈja, atthi te koci gaÓako vÈ 

muddiko vÈ sa~khÈyako vÈ, yo pahoti Ga~gÈya vÈlukaÑ 
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gaÓetuÑ “ettakÈ vÈlukÈ” iti vÈ -pa- “ettakÈni vÈlukasatasahassÈni” iti vÈti. 
No hetaÑ bhante. Atthi pana te koci gaÓako vÈ muddiko vÈ sa~khÈyako vÈ, 
yo pahoti mahÈsamudde udakaÑ gaÓetuÑ “ettakÈni udakÈÄhakÈni” iti vÈ 
-pa- “ettakÈni udakÈÄhakasatasahassÈni” iti vÈti. No hetaÑ bhante. TaÑ 
kissa hetu, mahÈ bhante samuddo gambhÊro appameyyo duppariyogÈho. 
Evameva kho mahÈrÈja yena r|pena tathÈgataÑ paÒÒapayamÈno 
paÒÒÈpeyya, taÑ r|paÑ TathÈgatassa pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ 
tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ, 
r|pasa~khÈyavimutto kho mahÈrÈja TathÈgato gambhÊro appameyyo 
duppariyogÈho seyyathÈpi mahÈsamuddo, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi 
na upeti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti. 
YÈya vedanÈya. YÈya saÒÒÈya. Yehi sa~khÈrehi. 

 Yena viÒÒÈÓena tathÈgataÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya, taÑ viÒÒÈÓaÑ 
TathÈgatassa pahÊnaÑ ucchinnam|laÑ tÈlÈvatthukataÑ anabhÈvaÑkataÑ 
ÈyatiÑ anuppÈdadhammaÑ, viÒÒÈÓasa~khÈyavimutto kho mahÈrÈja 
TathÈgato gambhÊro appameyyo duppariyogÈho seyyathÈpi mahÈsamuddo, 
“hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upeti, “na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipi na upeti, “hoti na ca na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na 
upeti, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi na upetÊti. 

 AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yatra hi nÈma Satthu ceva1 
sÈvikÈya ca atthena attho byaÒjanena byaÒjanaÑ saÑsandissati samessati na 
virodhayissati2, yadidaÑ aggapadasmiÑ. EkamidÈhaÑ bhante samayaÑ 
KhemaÑ bhikkhuniÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ apucchiÑ, sÈpi me ayyÈ 
etehi padehi etehi byaÒjanehi etamatthaÑ byÈkÈsi seyyathÈpi BhagavÈ. 
AcchariyaÑ bhante, abbhutaÑ bhante, yatra hi nÈma Satthu ceva sÈvikÈya 
ca atthena attho byaÒjanena byaÒjanaÑ saÑsandissati samessati na 
virodhayissati, yadidaÑ aggapadasmiÑ. Handa dÈni mayaÑ bhante 
gacchÈma, bahukiccÈ mayaÑ bahukaraÓÊyÈti. Yassa dÈni tvaÑ mahÈrÈja 
kÈlaÑ maÒÒasÊti. Atha kho rÈjÈ Pasenadi Kosalo  
______________________________________________________________ 
 1. Satthuno ceva (SÊ) 2. VihÈyissati (SÊ, SyÈ, KaÑ), vigÈyissati (Ka) 
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Bhagavato bhÈsitaÑ abhinanditvÈ anumoditvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ BhagavantaÑ 
abhivÈdetvÈ padakkhiÓaÑ katvÈ pakkÈmÊti.  . PaÔhamaÑ. 
 

2. AnurÈdhasutta 

 411. EkaÑ samayaÑ BhagavÈ VesÈliyaÑ viharati MahÈvane 
K|ÔÈgÈrasÈlÈyaÑ. Tena kho pana samayena ÈyasmÈ AnurÈdho Bhagavato 
avid|re araÒÒakuÔikÈyaÑ viharati. Atha kho sambahulÈ aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ yenÈyasmÈ AnurÈdho tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ 
ÈyasmatÈ AnurÈdhena saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho te 
aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ ÈyasmantaÑ AnurÈdhaÑ etadavocuÑ “yo so Èvuso 
AnurÈdha TathÈgato uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, taÑ 
TathÈgato imesu cat|su ÔhÈnesu paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘hoti ca na ca 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ, ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti vÈ”ti. Yo so Èvuso TathÈgato uttamapuriso paramapuriso 
paramapattipatto, taÑ TathÈgato aÒÒatra imehi cat|hi ÔhÈnehi 
paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti 
vÈ, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈti. EvaÑ vutte te 
aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ ÈyasmantaÑ AnurÈdhaÑ etadavocuÑ “so cÈyaÑ1 
bhikkhu navo bhavissati acirapabbajito, thero vÈ pana bÈlo abyatto”ti. Atha 
kho te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ ÈyasmantaÑ AnurÈdhaÑ navavÈdena ca 
bÈlavÈdena ca apasÈdetvÈ uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. 

 Atha kho Èyasmato AnurÈdhassa acirapakkantesu aÒÒatitthiyesu 
paribbÈjakesu etadahosi “sace kho maÑ te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ uttariÑ 
puccheyyuÑ, kathaÑ byÈkaramÈno nu khvÈhaÑ tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ, vuttavÈdÊ ceva Bhagavato assaÑ, 
______________________________________________________________ 
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na ca BhagavantaÑ abh|tena abbhÈcikkheyyaÑ, dhammassa cÈnudhammaÑ 
byÈkareyyaÑ, na ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ 
ÈgaccheyyÈ”ti. Atha kho ÈyasmÈ AnurÈdho yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavantaÑ abhivÈdetvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho ÈyasmÈ AnurÈdho BhagavantaÑ etadavoca “idhÈhaÑ bhante 
Bhagavato avid|re araÒÒakuÔikÈyaÑ viharÈmi, atha kho bhante sambahulÈ 
aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ yenÈhaÑ tenupasa~kamiÑsu, upasa~kamitvÈ mayÈ 
saddhiÑ sammodiÑsu, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdiÑsu, ekamantaÑ nisinnÈ kho bhante te aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakÈ maÑ etadavocuÑ “yo so Èvuso AnurÈdha TathÈgato 
uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, taÑ TathÈgato imesu cat|su 
ÔhÈnesu paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ -pa- 
‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ”ti. EvaÑ vuttÈhaÑ 
bhante te aÒÒatitthiye paribbÈjake etadavocaÑ “yo so Èvuso TathÈgato 
uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, taÑ TathÈgato aÒÒatra imehi 
cat|hi ÔhÈnehi paÒÒapayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ 
-pa- ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ”ti. EvaÑ vutte 
bhante te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ maÑ etadavocuÑ “so cÈyaÑ bhikkhu 
navo bhavissati acirapabbajito, thero vÈ pana bÈlo abyatto”ti. Atha kho maÑ 
bhante te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ navavÈdena ca bÈlavÈdena ca apasÈdetvÈ 
uÔÔhÈyÈsanÈ pakkamiÑsu. Tassa mayhaÑ bhante acirapakkantesu tesu 
aÒÒatitthiyesu paribbÈjakesu etadahosi “sace kho maÑ te aÒÒatitthiyÈ 
paribbÈjakesu etadahosi “sace kho maÑ te aÒÒatitthiyÈ paribbÈjakÈ uttariÑ 
puccheyyuÑ, kathaÑ byÈkaramÈno nu khvÈhaÑ tesaÑ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ, vuttavÈdÊ ceva Bhagavato assaÑ, na ca BhagavantaÑ 
abh|tena abbhÈcikkheyyaÑ, dhammassa cÈnudhammaÑ byÈkareyyaÑ, na 
ca koci sahadhammiko vÈdÈnuvÈdo gÈrayhaÑ ÔhÈnaÑ ÈgaccheyyÈ”ti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, 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 -pa-. 
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SaÒÒÈ. Sa~khÈrÈ. ViÒÒÈÓaÑ niccaÑ vÈ aniccaÑ vÈti. AniccaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ, dukkhaÑ vÈ taÑ sukhaÑ vÈti. DukkhaÑ bhante. YaÑ 
panÈniccaÑ dukkhaÑ vipariÓÈmamammaÑ, kallaÑ nu taÑ samanupassituÑ 
“etaÑ mama, esohamasmi, eso me attÈ”ti. No hetaÑ bhante. TasmÈtiha 
AnurÈdha 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. 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 daÔÔhabbaÑ. EvaÑ passaÑ AnurÈdha 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, kabhaÑ karaÓÊyaÑ, nÈparaÑ itthattÈyÈ”ti pajÈnÈti. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, r|paÑ tathÈgatoti samanupassasÊti. No 
hetaÑ bhante. VedanaÑ tathÈgatoti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. 
SaÒÒaÑ tathÈgatoti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. Sa~khÈre tathÈgatoti 
samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. ViÒÒÈÓaÑ tathÈgatoti samanupassasÊti. 
No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, r|pasmiÑ tathÈgatoti 
samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. AÒÒatra r|pÈ tathÈgatoti 
samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. VedanÈya -pa-. AÒÒatra vedanÈya -pa-. 
SaÒÒÈya -pa-. AÒÒatra saÒÒÈya -pa-. Sa~khÈresu -pa-. AÒÒatra sa~khÈrehi 
-pa-. ViÒÒÈÓasmiÑ tathÈgatoti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. AÒÒatra 
viÒÒÈÓÈ tathÈgatoti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. 

 TaÑ kiÑ maÒÒasi AnurÈdha, r|paÑ vedanaÑ saÒÒaÑ sa~khÈre 
viÒÒÈÓaÑ tathÈgatoti samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. TaÑ kiÑ maÒÒasi 
AnurÈdha, ayaÑ so ar|pÊ avedano asaÒÒÊ asa~khÈro aviÒÒÈÓo tathÈgatoti 
samanupassasÊti. No hetaÑ bhante. Ettha ca te AnurÈdha 
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diÔÔheva dhamme saccato thetato tathÈgate anupalabbhiyamÈne1, kallaÑ nu 
te taÑ veyyÈkaraÓaÑ2 “yo so Èvuso TathÈgato uttamapuriso paramapuriso 
paramapattipatto, taÑ TathÈgato aÒÒatra imehi cat|hi ÔhÈnehi 
paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeti ‘hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ -pa- ‘neva 
hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti vÈ”ti. No hetaÑ bhante. SÈdhu 
sÈdhu AnurÈdha pubbe cÈhaÑ AnurÈdha etarahi ca dukkhaÒceva 
paÒÒÈpemi, dukkhassa ca nirodhanti.  . DutiyaÑ. 
 

3. PaÔhamasÈriputtakoÔÔhikasutta 

 412. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 
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 hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti. 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 maraÓÈ”ti. KiÑ panÈvuso neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈti, etampi kho Èvuso abyÈkataÑ BhagavatÈ “neva hoti na na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 

 “KiÑ nu kho Èvuso hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti iti puÔÔho samÈno 
“abyÈkataÑ kho etaÑ Èvuso BhagavatÈ ‘hoti 
______________________________________________________________ 
 1. TathÈgato anupalabbhiyamÈno (SyÈ, Ka), tathÈgate anupalabbhamÈne (?) 
 2. VeyyÈkaraÓÈya (SÊ) 
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tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti” vadesi -pa- “kiÑ panÈvuso neva hoti na na hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti iti puÔÔho samÈno “etampi kho Èvuso abyÈkataÑ 

BhagavatÈ ‘neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti” vadesi. Ko nu 

kho Èvuso hetu ko paccayo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho Èvuso r|pagatametaÑ, na hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈti r|pagatametaÑ, hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈti r|pagatametaÑ, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 

r|pagatametaÑ. Hoti tathÈgato paraÑ ramaÓÈti kho Èvuso 

vedanÈgatametaÑ, na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vedanÈgatametaÑ, hoti 

ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vedanÈgatametaÑ, neva hoti na na 

hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti vedanÈgatametaÑ. Hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈti kho Èvuso saÒÒÈgatametaÑ, na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 

saÒÒÈgatametaÑ, hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 

saÒÒÈgatametaÑ, neva hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho Èvuso 

sa~khÈragatametaÑ. Hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti kho Èvuso 

sa~khÈragatametaÑ, na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti sa~khÈragatametaÑ, 

hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti sa~khÈragatametaÑ, neva hoti 

na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti sa~khÈragatametaÑ. Hoti tathÈgato 

paraÑ maraÓÈti kho Èvuso viÒÒÈÓagatametaÑ, na hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈti viÒÒÈÓagatametaÑ, hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 

viÒÒÈÓagatametaÑ, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti 

viÒÒÈÓagatametaÑ. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, yenetaÑ 

abyÈkataÑ BhagavatÈti.  . TatiyaÑ. 

 

4. DutiyasÈriputtakoÔÔhikasutta 

 413. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 

BÈrÈÓasiyaÑ viharanti isipatena migadÈye -pa-. 
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(SÈyeva pucchÈ.) Ko nu kho Èvuso hetu ko paccayo, yenetaÑ abyÈkataÑ 

BhagavatÈti. R|paÑ kho Èvuso ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ, 

r|pasamudayaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ, r|panirodhaÑ ajÈnato 

apassato yathÈbh|taÑ, r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ajÈnato apassato 

yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti, “na hoti tathÈgato 

paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈ”tipissa hoti, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa 

hoti. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ, 

viÒÒÈÓasamudayaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ, viÒÒÈÓanirodhaÑ ajÈnato 

apassato yathÈbh|taÑ, viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ ajÈnato apassato 

yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti, “na hoti tathÈgato 

paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈ”tipissa hoti, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa 

hoti. 

 R|paÒca kho Èvuso jÈnato passato yathÈbh|taÑ, r|pasamudayaÑ jÈnato 

passato yathÈbh|taÑ, r|panirodhaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ, 

r|panirodhagÈminiÑ paÔipadaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato 

paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 

maraÓÈ”tipissa na hoti. VedanaÑ. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ jÈnato 

passato yathÈbh|taÑ, viÒÒÈÓasamudayaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ, 

viÒÒÈÓanirodhaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ, viÒÒÈÓanirodhagÈminiÑ 

paÔipadaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa 

na hoti, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti, “hoti ca na ca hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti, “neva hoti na na hoti tathÈgato 

paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, 

yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti.  . CatutthaÑ. 
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5. TatiyasÈriputtakoÔÔhikasutta 

 414. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 

BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye -pa-. (SÈyeva pucchÈ.) Ko nu kho 

Èvuso hetu ko paccayo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. R|pe kho Èvuso 

avigatarÈgassa avigatacchandassa avigatapemassa avigatapipÈsassa 

avigatapariÄÈhassa avigatataÓhassa “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa 

hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti. 

VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe avigatarÈgassa avigatacchandassa 

avigatapemassa avigatapipÈsassa avigatapariÄÈhassa avigatataÓhassa “hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 

paraÑ ramaÓÈ”tipissa hoti. R|pe ca kho Èvuso vigatarÈgassa -pa-. 

VedanÈya. SaÒÒÈya. Sa~khÈresu. ViÒÒÈÓe vigatarÈgassa vigatacchandassa 

vigatapemassa vigatapipÈsassa vigatapariÄÈhassa vigatataÓhassa “hoti 

tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 

maraÓÈ”tipissa na hoti. AyaÑ kho Èvuso hetu ayaÑ paccayo, yenetaÑ 

abyÈkataÑ BhagavatÈti.  . PaÒcamaÑ. 

 

6. CatutthasÈriputtakoÔÔhikasutta 

 415. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ ca SÈriputto ÈyasmÈ ca MahÈkoÔÔhiko 

BÈrÈÓasiyaÑ viharanti Isipatane migadÈye. Atha kho ÈyasmÈ SÈriputto 

sÈyanhasamayaÑ paÔisallÈnÈ vuÔÔhito yenÈyasmÈ MahÈkoÔÔhiko 

tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈkoÔÔhikena saddhiÑ 

sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 

ekamantaÑ nisinno kho ÈyasmÈ SÈriputto ÈyasmantaÑ MahÈkoÔÔhikaÑ 

etadavoca “kiÑ nu kho Èvuso KoÔÔhika hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti -pa- 

“kiÑ panÈvuso neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti iti puÔÔho 

samÈno “etampi kho Èvuso abyÈkataÑ BhagavatÈ ‘neva hoti na na hoti 
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tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti” vadesi. Ko nu kho Èvuso hetu ko paccayo, 
yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 R|pÈrÈmassa kho Èvuso r|paratassa r|pasammuditassa r|panirodhaÑ 
ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti, 
“na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti, “hoti ca na ca hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa hoti. VedanÈrÈmassa kho Èvuso vedanÈratassa 
vedanÈsammuditassa vedanÈnirodhaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ “hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti -pa-. SaÒÒÈrÈmassa kho Èvuso. 
Sa~khÈrÈrÈmassa kho Èvuso. ViÒÒÈÓÈrÈmassa kho Èvuso viÒÒÈÓaratassa 
viÒÒÈÓasammuditassa viÒÒÈÓanirodhaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ “hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”tipissa hoti. 

 Na r|pÈrÈmassa kho Èvuso na r|paratassa na r|pasammuditassa 
r|panirodhaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa na hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa na hoti. Na vedanÈrÈmassa kho Èvuso -pa-. Na saÒÒÈrÈmassa 
kho Èvuso. Na sa~khÈrÈrÈmassa kho Èvuso. Na viÒÒÈÓÈrÈmassa kho Èvuso 
na viÒÒÈÓaratassa na viÒÒÈÓasammuditassa viÒÒÈÓanirodhaÑ jÈnato passato 
yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti -pa- “neva hoti 
na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti. AyaÑ kho Èvuso hetu 
ayaÑ paccayo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 SiyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. SiyÈ 
Èvuso, bhavÈrÈmassa kho Èvuso bhavaratassa bhavasammuditassa 
bhavanirodhaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa hoti. 
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Na bhavÈrÈmassa kho Èvuso na bhavaratassa na bhavasammuditassa 
bhavanirodhaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa na hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa na hoti. Ayampi kho Èvuso pariyÈyo, yenetaÑ abyÈkataÑ 
BhagavatÈti. 

 SiyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. SiyÈ 
Èvuso, upÈdÈnÈrÈmassa kho Èvuso upÈdÈnaratassa upÈdÈnasammuditassa 
upÈdÈnanirodhaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa hoti. Na upÈdÈnÈrÈmassa kho Èvuso na upÈdÈnaratassa na 
upÈdÈnasammuditassa upÈdÈnanirodhaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ “hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti. Ayampi kho Èvuso pariyÈyo, yenetaÑ 
abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 SiyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. SiyÈ 
Èvuso, taÓhÈrÈmassa kho Èvuso taÓhÈratassa taÓhÈsammuditassa 
taÓhÈnirodhaÑ ajÈnato apassato yathÈbh|taÑ “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipissa hoti. Na taÓhÈrÈmassa kho Èvuso na taÓhÈratassa na 
taÓhÈsammuditassa taÓhÈnirodhaÑ jÈnato passato yathÈbh|taÑ “hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”tipissa na hoti. Ayampi kho Èvuso pariyÈyo, yenetaÑ 
abyÈkataÑ BhagavatÈti. 

 SiyÈ panÈvuso aÒÒopi pariyÈyo, yenetaÑ abyÈkataÑ BhagavatÈti. Ettha 
dÈni Èvuso SÈriputta ito uttari kiÑ icchasi. TaÓhÈsa~khayavimuttassa Èvuso 
SÈriputta bhikkhuno vaÔÔaÑ1 natthi paÒÒÈpanÈyÈti.  . ChaÔÔhaÑ. 
______________________________________________________________ 
 1. VattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka), vaddhaÑ (I) 
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7. MoggallÈnasutta 

 416. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yenÈyasmÈ MahÈmoggallÈno 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ MahÈmoggallÈnena saddhiÑ 
sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, 
ekamantaÑ nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako ÈyasmantaÑ 
MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca– 

 KiÑ nu kho bho MoggallÈna sassato lokoti. AbyÈkataÑ kho etaÑ 
Vaccha BhagavatÈ “sassato loko”ti. KiÑ pana bho MoggallÈna asassato 
lokoti. Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “asassato loko”ti. KiÑ nu 
kho bho MoggallÈna antavÈ lokoti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha BhagavatÈ 
“antavÈ loko”ti. KiÑ pana bho MoggallÈna anantavÈ lokoti. Etampi kho 
Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “anantavÈ loko”ti. KiÑ nu kho bho 
MoggallÈna taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊranti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha 
BhagavatÈ “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti. KiÑ pana bho MoggallÈna aÒÒaÑ 
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊranti. Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “aÒÒaÑ 
jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti. KiÑ nu kho bho MoggallÈna hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha BhagavatÈ “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti. KiÑ pana bho MoggallÈna na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti. 
Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti. KiÑ nu kho bho MoggallÈna hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha BhagavatÈ “hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ pana bho MoggallÈna neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “neva 
hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 

 Ko nu kho bho MoggallÈna hetu ko paccayo, yena aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti 
vÈ, “asassato loko”ti vÈ, “antavÈ loko”ti vÈ, “anantavÈ loko”ti vÈ, “taÑ 
jÊvaÑ taÑ sarÊran”ti vÈ, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”ti vÈ, “hoti tathÈgato 
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paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, “hoti ca na ca 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ, neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti vÈ. Ko pana bho MoggallÈna hetu ko paccayo, yena samaÓassa 
Gotamassa evaÑ puÔÔhassa na evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”tipi, 
“asassato loko”tipi, “antavÈ loko”tipi, “anantavÈ loko”tipi, “taÑ jÊvaÑ taÑ 
sarÊran”tipi, “aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”tipi, “hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipi, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi, “hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipÊti. 

 AÒÒatitthiyÈ kho Vaccha paribbÈjakÈ cakkhuÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassanti -pa- jivhaÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassanti -pa- manaÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassanti. TasmÈ aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti 
vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. TathÈgato ca 
kho Vaccha ArahaÑ SammÈsambuddho cakkhuÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati -pa- jivhaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati -pa- manaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati. TasmÈ TathÈgatassa evaÑ 
puÔÔhassa na evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”tipi -pa- “neva hoti na 
na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipÊti. 

 Atha kho Vacchagotto paribbÈjako uÔÔhÈyÈsanÈ yena BhagavÈ 
tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, 
sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ 
nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho 
bho Gotama sassato loko”ti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha mayÈ “sassato 
loko”ti -pa-. KiÑ pana bho Gotama neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti. Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ mayÈ “neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 
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 Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo, yena aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti 
vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. Ko pana bho 
Gotama hetu ko paccayo, yena bhoto Gotamassa evaÑ puÔÔhassa na evaÑ 
veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”tipi -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”tipÊti. 

 AÒÒatitthiyÈ kho Vaccha paribbÈjakÈ cakkhuÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassanti -pa- jivhaÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanussanti -pa- manaÑ “etaÑ mama, 
esohamasmi, eso me attÈ”ti samanupassanti. TasmÈ aÒÒatthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti 
vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. TathÈgato ca 
kho Vaccha ArahaÑ SammÈsambuddho cakkhuÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati -pa- jivhaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati -pa- manaÑ “netaÑ mama, 
nesohamasmi, na meso attÈ”ti samanupassati. TasmÈ tathÈgatassa evaÑ 
puÔÔhassa na evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”tipi, “asassato 
loko”tipi, “antavÈloko”tipi, “anantavÈ loko”tipi, “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”tipi, 
“aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”tipi, “hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi, “na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi, “hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”tipi, “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipÊti. 

 AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho Gotama, yatra hi nÈma Satthu 
ca1 sÈvakassa ca atthena attho byaÒjanena byaÒjanaÑ saÑsandissati 
samessati na virodhayissati, yadidaÑ aggapadasmiÑ. IdÈnÈhaÑ bho Gotama 
samaÓaÑ MahÈmoggallÈnaÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ apucchiÑ, 
samaÓopi me MoggallÈno etehi padehi etehi byaÒjanehi tamatthaÑ byÈkÈsi, 
seyyathÈpi bhavaÑ Gotamo. AcchariyaÑ bho Gotama, abbhutaÑ bho 
______________________________________________________________ 
 1. Satthussa ca (SÊ, I), Satthu ceva (KhemÈsutte) 
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Gotama, yatra hi nÈma Satthu ca sÈvakassa ca atthena attho byaÒjanena 
byaÒjanaÑ saÑsandissati samessati na virodhayissati, yadidaÑ 
aggapadasmiÑti.  . SattamaÑ. 
 

8. Vacchagottasutta 

 417. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bho Gotama 
sassato loko”ti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha mayÈ “sassato loko”ti -pa-. 
KiÑ pana bho Gotama neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈti. 
Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ mayÈ “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti. 

 Ko nu kho bho Gotama hetu ko paccayo, yena aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti 
vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. Ko pana bho 
Gotama hetu ko paccayo, yena bhoto Gotamassa evaÑ puÔÔhassa na evaÑ 
veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”tipi -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”tipÊti. 

 AÒÒatitthiyÈ kho Vaccha paribbÈjakÈ r|paÑ attato samanupassanti, 
r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ 
attato samanupassanti -pa-. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato 
samanupassanti, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. TasmÈ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na 
na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. TathÈgato ca kho Vaccha ArahaÑ 
SammÈsambuddho na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ attato 
samanupassati -pa-. Na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato 
samanupassati, 
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na viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. TasmÈ TathÈgatassa evaÑ puÔÔhassa na evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti 
“sassato loko”tipi -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipÊti.  

 Atha kho Vacchagotto paribbÈjako uÔÔhÈyÈsanÈ yenayasmÈ 
MahÈmoggallÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ 
MahÈmoggallÈnena saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ 
vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Vacchagotto 
paribbÈjako ÈyasmantaÑ MahÈmoggallÈnaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bho 
MoggallÈna sassato loko”ti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha BhagavatÈ 
“sassato loko”ti -pa-. KiÑ pana bho MoggallÈna neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “neva 
hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 

 Ko nu kho bho MoggallÈna hetu ko paccayo, yena aÒÒatitthiyÈnaÑ 
paribbÈjakÈnaÑ evaÑ puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti 
vÈ -pa- “neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. Ko pana bho 
MoggallÈna hetu ko paccayo, yena samaÓassa Gotamassa evaÑ puÔÔhassa na 
evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”tipi -pa- “neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipÊti. 

 AÒÒatitthiyÈ kho Vaccha paribbÈjakÈ r|paÑ attato samanupassanti, 
r|pavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ r|paÑ, r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. VedanaÑ 
attato samanupassanti -pa-. SaÒÒaÑ. Sa~khÈre. ViÒÒÈÓaÑ attato 
samanupassanti, viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, 
viÒÒÈÓasmiÑ vÈ attÈnaÑ. TasmÈ aÒÒatitthiyÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ evaÑ 
puÔÔhÈnaÑ evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti “sassato loko”ti vÈ -pa- “neva hoti na 
na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti vÈ. TathÈgato ca kho Vaccha ArahaÑ 
SammÈsambuddho na r|paÑ attato samanupassati, na r|pavantaÑ vÈ 
attÈnaÑ, na attani vÈ r|paÑ, na r|pasmiÑ vÈ attÈnaÑ. Na vedanaÑ attato 
samanupassati -pa-. 
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Na saÒÒaÑ. Na sa~khÈre. Na viÒÒÈÓaÑ attato samanupassati, na 
viÒÒÈÓavantaÑ vÈ attÈnaÑ, na attani vÈ viÒÒÈÓaÑ, na viÒÒÈÓasmiÑ vÈ 
attÈnaÑ. TasmÈ TathÈgatassa evaÑ puÔÔhassa na evaÑ veyyÈkaraÓaÑ hoti 
“sassato loko”tipi, “asassato loko”tipi, “antavÈ loko”tipi, “anantavÈ 
loko”tipi, “taÑ jÊvaÑ taÑ sarÊran”tipi, aÒÒaÑ jÊvaÑ aÒÒaÑ sarÊran”tipi, 
“hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi, “na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi, 
“hoti ca na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipi, “neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”tipÊti. 

 AcchariyaÑ bho MoggallÈna, abbhutaÑ bho MoggallÈna, yatra hi nÈma 
Satthu ca sÈvakassa ca atthena attho byaÒjanena byaÒjanaÑ saÑsandissati 
samessati na virodhayissati, yadidaÑ aggapadasmiÑ. IdÈnÈhaÑ bho 
MoggallÈna samaÓaÑ GotamaÑ upasa~kamitvÈ etamatthaÑ apucchiÑ, 
samaÓopi me Gotamo etehi padehi etehi byaÒjanehi etamatthaÑ byÈkÈsi, 
seyyathÈpi bhavaÑ MoggallÈno. AcchariyaÑ bho MoggallÈna, abbhutaÑ 
bho MoggallÈna, yatra hi nÈma Satthu ca sÈvakassa ca atthena attho 
byaÒjanena byaÒjanaÑ saÑsandissati samessati na virodhayissati, yadidaÑ 
aggapadasmiÑti.  . AÔÔhamaÑ. 
 

9. Kut|halasÈlÈsutta 

 418. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca– 

 “PurimÈni bho Gotama divasÈni purimatarÈni sambahulÈnaÑ 
nÈnÈtitthiyÈnaÑ samaÓabrÈhmaÓÈnaÑ paribbÈjakÈnaÑ kut|halasÈlÈyaÑ 
sannisinnÈnaÑ sannipatitÈnaÑ ayamantarÈkathÈ udapÈdi ‘ayaÑ kho P|raÓo 
Kassapo sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto yasassÊ titthakaro 
sÈdhusammato bahujanassa, sopi sÈvakaÑ abbhatÊtaÑ kÈla~kataÑ 
upapattÊsu byÈkaroti ‘asu amutra upapanno, asu amutra upapanno’ti. 
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Yopissa sÈvako uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, tampi 
sÈvakaÑ abbhatÊtaÑ kÈla~kataÑ upapattÊsu byÈkaroti ‘asu amutra 
upapanno, asu amutra upapanno’ti. 

 Ayampi kho Makkhali GosÈlo -pa-. Ayampi kho NigaÓÔho NÈÔaputto. 
Ayampi kho SaÒcayo1 BelaÔÔhaputto. Ayampi kho Pakudho2 KaccÈno. 
Ayampi kho Ajito Kesakambalo sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto 
yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa, sopi sÈvakaÑ abbhatÊtaÑ 
kÈla~kataÑ upapattÊsu byÈkaroti ‘asu amutra upapanno, asu amutra 
upapanno’ti. Yopissa sÈvako uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, 
tampi sÈvakaÑ abbhatÊtaÑ kÈla~kataÑ upapattÊsu byÈkaroti ‘asu amutra 
upapanno, asu amutra upapanno’ti. 

 Ayampi kho samaÓo Gotamo sa~ghÊ ceva gaÓÊ ca gaÓÈcariyo ca ÒÈto 
yasassÊ titthakaro sÈdhusammato bahujanassa, sopi sÈvakaÑ abbhatÊtaÑ 
kÈla~kataÑ upapattÊsu byÈkaroti ‘asu amutra upapanno, asu amutra 
upapanno’ti. Yopissa3 sÈvako uttamapuriso paramapuriso paramapattipatto, 
taÒca sÈvakaÑ abbhatÊtaÑ kÈla~kataÑ upapattÊsu na byÈkaroti ‘asu amutra 
upapanno, asu amutra upapanno’ti, api ca kho naÑ evaÑ byÈkaroti 
‘acchecchi taÓhaÑ, vivattayi saÑyojanaÑ, sammÈ mÈnÈbhisamayÈ 
antamakÈsi dukkhassÈ’ti. Tassa mayhaÑ bho Gotama ahu deva ka~khÈ ahu 
vicikicchÈ ‘kathaÑ nÈma4 samaÓassa Gotamassa dhammo abhiÒÒeyyo’ti”5. 

 AlaÑ hi te Vaccha ka~khituÑ, alaÑ vicikicchituÑ. Ka~khanÊye ca pana 
te ÔhÈne vicikicchÈ uppannÈ. Sa-upÈdÈnassa khvÈhaÑ Vaccha upapattiÑ 
paÒÒÈpemi, no anupÈdÈnassa. SeyyathÈpi Vaccha aggi sa-upÈdÈno jalati, no 
anupÈdÈno. Evameva khvÈhaÑ Vaccha sa-upÈdÈnassa upapattiÑ paÒÒÈpemi, 
no anupÈdÈnassÈti. 
______________________________________________________________ 
 1. SaÒjayo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 2. Pakuddho (I) 3. Yo ca khvassa (I) 
 4. KathaÒhi nÈma (SyÈ, KaÑ, I, Ka) kathaÑ kathaÑ nÈma (Chakka~guttare 

paÒcamavagge dutiyasutte) 
 5. DhammÈbhiÒÒeyyÈti (I, Ka) dhammo ... aÒÒeyyo (Chakka~guttare) 
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 YasmiÑ bho Gotama samaye acci vÈtena khittÈ d|rampi gacchati, 
imassa pana bhavaÑ Gotamo kiÑ upÈdÈnasmiÑ paÒÒÈpetÊti. YasmiÑ kho 
Vaccha samaye acci vÈtena khittÈ d|rampi gacchati, tamahaÑ vÈt|pÈdÈnaÑ 
paÒÒÈpemi. VÈto hissa Vaccha tasmiÑ samaye upÈdÈnaÑ hotÊti. YasmiÑ ca 
pana bho Gotama samaye imaÒca kÈyaÑ nikkhipati, satto ca aÒÒataraÑ 
kÈyaÑ anupapanno hoti, imassa pana bhavaÑ Gotamo kiÑ upÈdÈnasmiÑ 
paÒÒÈpetÊti. YasmiÑ kho Vaccha samaye imaÒca kÈyaÑ nikkhipati, satto ca 
aÒÒataraÑ kÈyaÑ anupapanno hoti, tamahaÑ taÓh|pÈdÈnaÑ vadÈmi. TaÓhÈ 
hissa Vaccha tasmiÑ samaye upÈdÈnaÑ hotÊti1.  . NavamaÑ. 
 

10. Œnandasutta 

 419. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yena BhagavÈ tenupasa~kami, 
upasa~kamitvÈ BhagavatÈ saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ 
sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho 
Vacchagotto paribbÈjako BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bho Gotama 
atthattÈ”ti. EvaÑ vutte BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. KiÑ pana bho Gotama 
natthattÈti. Dutiyampi kho BhagavÈ tuÓhÊ ahosi. Atha kho Vacchagotto 
paribbÈjako uÔÔhÈyÈsanÈ pakkÈmi. 

 Atha kho ÈyasmÈ Œnando acirapakkante Vacchagotte paribbÈjake 
BhagavantaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bhante BhagavÈ Vacchagottassa 
paribbÈjakassa paÒhaÑ puÔÔho na byÈkÈsÊ”ti. AhaÒcÈnanda Vacchagottassa 
paribbÈjakassa “atthattÈ”ti puÔÔho samÈno “atthattÈ”ti byÈkareyyaÑ, ye te 
Œnanda samaÓabrÈhmaÓÈ sassatavÈdÈ, tesametaÑ saddhiÑ2 abhavissa. 
AhaÒcÈnanda Vacchagottassa paribbÈjakassa “natthattÈ”ti puÔÔho samÈno 
“natthattÈ”ti byÈkareyyaÑ, ye te Œnanda samaÓabrÈhmaÓÈ ucchedavÈdÈ, 
tesametaÑ saddhiÑ abhavissa. AhaÒcÈnanda Vacchagottassa paribbÈjakassa 
“atthattÈ”ti puÔÔho samÈno “atthattÈ”ti byÈkareyyaÑ, api nu me taÑ Œnanda 
anulomaÑ abhavissa ÒÈÓassa uppÈdÈya “sabbe dhammÈ anattÈ”ti. No hetaÑ 
bhante. AhaÒcÈnanda Vacchagottassa 
______________________________________________________________ 
 1. HotÊti -pa- (Ka) 2. TesametaÑ laddhi (SÊ) 
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paribbÈjakassa “natthattÈ”ti puÔÔho samÈno “natthattÈ”ti byÈkareyyaÑ, 
samm|Ähassa Œnanda Vacchagottassa paribbÈjakassa bhiyyo sammohÈya 
abhavissa “ahuvÈ me n|na pubbe attÈ, so etarahi natthÊ”ti.  . DasamaÑ. 
 

11. SabhiyakaccÈnasutta 

 420. EkaÑ samayaÑ ÈyasmÈ Sabhiyo KaccÈno ÒÈtike viharati 
GiÒjakÈvasathe. Atha kho Vacchagotto paribbÈjako yenÈyasmÈ Sabhiyo 
KaccÈno tenupasa~kami, upasa~kamitvÈ ÈyasmatÈ Sabhiyena KaccÈnena 
saddhiÑ sammodi, sammodanÊyaÑ kathaÑ sÈraÓÊyaÑ vÊtisÈretvÈ 
ekamantaÑ nisÊdi, ekamantaÑ nisinno kho Vacchagotto paribbÈjako 
ÈyasmantaÑ SabhiyaÑ KaccÈnaÑ etadavoca “kiÑ nu kho bho KaccÈna hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha BhagavatÈ “hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ pana bho KaccÈna na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈti. Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “na hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ nu kho bho KaccÈna hoti ca na ca hoti tathÈgato 
paraÑ maraÓÈti. AbyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha bhavagatÈ “hoti ca na ca hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. KiÑ pana bho KaccÈna neva hoti na na hoti 
tathÈgato paraÑ maraÓÈti. Etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ “neva 
hoti na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti. 

 “KiÑ nu kho bho kacchÈna hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti iti puÔÔho 
samÈno “abyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha BhagavatÈ ‘hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ’ti” vadesi. “KiÑ pana bho KaccÈna na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti iti puÔÔho samÈno “abyÈkataÑ kho etaÑ Vaccha BhagavatÈ ‘na 
hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti” vadesi. “KiÑ nu kho bho KaccÈna hoti ca 
na ca hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ”ti iti puÔÔho samÈno “abyÈkataÑ kho 
etaÑ Vaccha BhagavatÈ ‘hoti ca na ca hoti t0athÈgato paraÑ maraÓÈ’ti” 
vadesi. “KiÑ pana bho KaccÈna neva hoti na na hoti tathÈgato paraÑ 
maraÓÈ”ti iti puÔÔho samÈno “etampi kho Vaccha abyÈkataÑ BhagavatÈ 
‘neva hoti 
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na na hoti tathÈgato paraÑ maraÓÈ’ti” vadesi. Ko nu kho bho KaccÈna hetu 
ko paccayo, yenetaÑ abyÈkataÑ samaÓena GotamenÈti. Yo ca Vaccha hetu 
yo ca paccayo paÒÒÈpanÈya “r|pÊti vÈ ar|pÊti vÈ saÒÒÊti vÈ asaÒÒÊti vÈ 
nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊti vÈ”, so ca hetu so ca paccayo sabbena sabbaÑ sabbathÈ 
sabbaÑ aparisesaÑ nirujjheyya, kena naÑ paÒÒÈpayamÈno paÒÒÈpeyya 
“r|pÊti vÈ ar|pÊti vÈ saÒÒÊti vÈ asaÒÒÊti vÈ nevasaÒÒÊnÈsaÒÒÊti vÈ”ti. 
KÊvaciraÑ pabbajitosi bho KaccÈnÈti. NaciraÑ Èvuso tÊÓi vassÈnÊti. 
Yassapa’ssa Èvuso etamettakena ettakameva, taÑpa’ssa bahu. Ko pana vÈdo 
evaÑ1 abhikkanteti.  . EkÈdasamaÑ. 
 
 

AbyÈkatasaÑyuttaÑ samattaÑ. 
 

TassuddÈnaÑ 

   KhemÈtherÊ AnurÈdho, SÈriputtoti KoÔÔhiko. 
   MoggallÈno ca Vaccho ca, Kut|halasÈlÈnando. 
   Sabhiyo ekÈdasamanti. 

SaÄÈyatanavaggo catuttho. 
 

TassuddÈnaÑ 

   SaÄÈyatanavedanÈ, MÈtugÈmo JambukhÈdako. 
   SÈmaÓÉako MoggallÈno, Citto GÈmaÓi’sa~khataÑ. 
   AbyÈkatanti dasadhÈti. 

 
 

SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄi niÔÔhitÈ. 
 
 
______________________________________________________________ 
 1. Ko pana vÈdo eva (SÊ, I) 
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NÈnÈpÈÔhÈ 
PaÔhamo m|lapÈÔho, SÊ = SÊhaÄapotthakaÑ, SyÈ = SyÈmapotthakaÑ, 

KaÑ = KambojapotthakaÑ, I = I~galisapotthakaÑ, Ka = kesuci 
Marammapotthakesu dissamÈnapÈÔho, Ka-SÊ = kesuci SÊhaÄapotthakesu 
dissamÈnapÈÔho, ®Ôha = AÔÔhakathÈ. 
 

KhandhavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkukkukajÈtaÑ = AkukkajÈtaÑ (Ka-SÊ, I) AkusajÈtaÑ (Ka-SÊ) 
 AkukkujakajÈtaÑ (Ka) 115 
AkuppÈ me vimutti = AkuppÈ me cetovimutti (SÊ, I, Ka) 24-25 
AkubbaÑ = AkrubbaÑ (Ka) 8 
AccayÈsi = AccasarÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) Assa (I) AccayÈ (Ka) 154 
AttamanÈ api nÈma taÑ = AttamanÈ abhiraddhÈ, taÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 110 
AdhippayÈso (Adhi + pa + yasu + Óa) = AdhippÈyo (SÊ) 
 AdhippÈyaso (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 54 
AnabhÈvaÑkatÈ = AnabhÈvakatÈ (SÊ, I) AnabhÈvaÑgatÈ (SyÈ, KaÑ) 9 
AnupalabbhiyamÈne = AnupalabbhamÈne (?) 91 
Apaviddho = ApaviÔÔho (SyÈ, KaÑ) 117 
ApurakkharÈno = ApurekkharÈno (SÊ) SuttanipÈtepi. 8 
Abhisa~khÈsi = Abhisa~khÈresi (SyÈ, KaÑ) Abhisa~khÈyi (I) 
 Abhisa~kharoti (Ka) 76 
Abhisambuddho”ti = Abhisambuddho (SÊ) 24 
AyujjhÈyaÑ = AyojjhÈyaÑ (SÊ, I) 114 
AvÈpuraÓaÑ = ApÈpuraÓaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 108 
AvigataÑ = AdhigataÑ (bah|su) 38 
AvigatarÈgassa = AvÊtarÈgassa (SyÈ, KaÑ) 7 
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  [ U ] 
UkkalÈ vassabhaÒÒÈ = OkkalÈ vayabhiÒÒÈ (Ma 3. 121 piÔÔhe) 60 
UdakapubbuÄaÑ = UdakabubbuÄaÑ (SÊ, I) 115 
UpayupÈdÈnÈ = UpÈyupÈdÈnÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 9 
Upayo = UpÈyo (bah|su) 43 
Ubbhamukho = UddhaÑmukho (SÊ-®Ôha) 200 

  [ Ka ] 
KathamattÈnaÑ = KatamattÈnaÑ (I) KammattÈnaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 85 
KadalimigapavarapaccattharaÓÈni = KÈdalimigapavara- 
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Kuraraghare = Kulaghare (Ka) 8 

  [ Ga ] 
Gaddhulabaddho = Gadd|labandho (SyÈ, KaÑ) 122 

  [ Ca ] 
CatuddisÈ = CatuddisaÑ (AÑ 2. 106 piÔÔhe) 70 
CatumahÈpathe = CÈtummahÈpathe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 116 
CÈtumahÈbh|tiko = CÈtummahÈbh|tiko (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 170 

  [ Ja ] 
JÊvikaÑ = JÊvitaÑ (Ka) 201 
JÊve sattame.  Ime satta = JÊve.  Sattime (bah|su) 173 

  [ ®ha ] 
®hitassa aÒÒatthattaÑ = ®hitÈnaÑ aÒÒatthattaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 31 

  [ Ta ] 
TaÓhamabbuyha = TaÓhamabbhuyha (I, Ka) 22 
TathÈgate anupalabbhiyamÈne = TathÈgate anupalabbhamÈne (?) 91 
Tattheva = Tatheva (katthaci) yuttaÑ 39 
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NandÊ = Nandi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 9 

NandÊrÈgasahagatÈ = NandirÈgasahagatÈ (sabbattha) 22, 27 
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Na sopi kaÒci = Na koci kaÒci (SÊ, SyÈ, KaÑ) Na koci taÑ (I, Ka) 173 

Na heso = Na hesÈ (Ka) 47 

NÈbbhaÒÒaÑsu = NÈbbhaÒÒiÑsu (SÊ) 26 

NindÈghaÔÔanabyÈrosa-upÈrambhabhayÈti = NindÈbyÈrosa-uparambha- 

 bhayÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I)  

 Ma 3. 122 piÔÔhepi. 60 

NibbidÈbahulo = NibbidÈbahulaÑ (I, Ka) 33 

  [ Pa ] 

PathavÊ = PaÔhavÊ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 44 

PabbajÈ = BabbajÈ (SÊ, I) 112 

PavuÔÈ = SapuÔÈ (Ka) PavudhÈ (I) 173 

PÈlileyyakaÑ = PÈrileyyakaÑ (SÊ, I) 78 

PubbuÄ|pamÈ = Bubbul|pamÈ (SÊ) PubbuÄopamÈ (Ka) 116 

PonobhavikÈ = PonobbhavikÈ (SyÈ, KaÑ, Ka) 22 

 



578 KhandhavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
MaÒjiÔÔhÈya = MaÒjeÔÔhÈya (SÊ, SyÈ, KaÑ) MaÒjeÔÔhiyÈ (I) 124 
MantÈÓiputto = MantÈniputto (Ka-SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 86 
MahÈkappino = MahÈkappuno (SÊ, I) 173 
MahÈkoÔÔhiko = MahÈkoÔÔhito (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 136 
MahÈby|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni = MahÈviy|hak|ÔÈgÈrappamukhÈni 
 (DÊ 2. 153 piÔÔhe) 118 

  [ Ya ] 
YÈnimÈni = Yena (SÊ) YenimÈni (?) 218 
YÈvatÈhaÑ = YÈhaÑ (SÊ) YÈyÈhaÑ (I) pacchimo yuttataro. 98 
YaÑ vedanÈ aniccÈ = YÈ vedanÈ aniccÈ (Ka) 24 

  [ Ra ] 
R|pupayaÑ = R|p|pÈyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) R|pupÈyaÑ (I, Ka) 43 

  [ Va ] 
VaÓÓassa = VaÓÔassa (katthaci) 106 
VatvÈna = VatvÈ (SÊ) evamÊdisesu ÔhÈnesu. 22 
VaseyyÈmÈ”ti = RameyyÈmÈti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) evamuparipi. 215 
VÈdÈnuvÈdo = VÈdÈnupÈto (AÔÔhakathÈyaÑ pÈÔhantaraÑ) 6 
VikÊÄaniyaÑ = VikÊÄanikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 155 
VinibandhaÒca = VinibaddhaÒca (I, SÊ-®Ôha) 9 
VinibandhÈjjhosÈnÈti = VinibandhÈ ajjhosÈnÈti (SÊ, Ka) 152 
VipariÓÈmÊ aÒÒathÈbhÈvÊ = VipariÓÈminÊ aÒÒathÈbhÈvinÊ (?) 186 
VipariÓÈmaÑ virÈgaÑ nirodhaÑ = VipariÓÈmavirÈganirodhaÑ (SÊ) 35 
Vivaramanupavisati = Vivaramanupatati (katthaci)  
 DÊghamajjhimesupi. 173 
VissaÔÔhi = Vissatthi (?) 109 
Vedayati = Vediyati (Si, I) 102 

  [ Sa ] 
SaÒjanetÈ = SaÒjÈnetÈ (SyÈ, KaÑ) 54 
SantusitaÑ = SantussitaÑ (Ka-SÊ, I, Ka) 37 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 579 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SanthavajÈto = SandhavajÈto (Ka) 10 
SanthavÈni = SandhavÈni (Ka) 8 
Saddaheyya = Daheyya (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 92 
Samanvesati = Samannesati (Ka-SÊ, I) 101 
Samadhosi = SamaÒcosi (SÊ) SamaÒcopi (SyÈ, KaÑ) 
 (SaÑ + dh| + Ê = Samadhosi) 98 
SammaggatÈ = SamaggatÈ (Ka) 170 
SamiÒjitaÑ = SammiÒjitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 75 
SÈrÈdÈni = SÈrÈdÈyÊni (katthaci) 44 
SarÊsapasamphassenapi = SiriÑsapasamphassenapi (SÊ, I) 71 
SÈraÓÊyaÑ = SÈrÈÓÊyaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 5 
SukatadukkaÔÈnaÑ = SukkaÔadukkaÔÈnaÑ (SÊ, I) 169 
SusumÈragire = SuÑsumÈragire (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 1 
S|peyyaÑ = S|pabyaÒjanaÑ (SyÈ, KaÑ) 119 

  [ Ha ] 
HÈliddikÈni = HÈliddakÈni (SÊ) HaliddikÈni (SyÈ) 8 
Heso = HesÈ (Ka) 47

 



  

 



   

 

SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ 
NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AkukkukajÈtaÑ = AkukkuÔakajÈtaÑ (SyÈ, KaÑ) AkukkajaÔajÈtaÑ (Ka) 377 
AkusalÈ sarasa~kappÈ = AkusalÈ dhammÈ 
 sarasa~kappÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 299 
Acchecchi = Acchejji (bah|su) 408 
Ajjhosa = AjjhosÈya (SÊ) 296 
AÔÔhimiÒjaÑ = AÔÔhimiÒjÈ (SÊ) 329 
Addhabh|taÑ = Andhabh|taÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 252 
AdhippayÈso (Adhi + pa + yasu + Óa) = AdhippÈyo (SÊ, Ka) 
 AdhippÈyaso (SyÈ, KaÑ) 
 AdhippÈyoso (I) 410 
AnajjhÈvuÔÔhaÑ = AnajjhÈvutthaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 389 
Anadhibh| = Anadhibh|to (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 391 
AnasassaÑ = AnassasiÑ (SÊ) AnassÈsaÑ (SyÈ, KaÑ) AnassÈsiÑ (I) 270 
AniÒjamÈnena = AniÒjiyamÈnena (SyÈ, KaÑ, Ka) 405 
AnuddayaÑ = AnudayaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 508 
AnupaÔÔhitakÈyassati = AnupaÔÔhitÈya satiyÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 336 
AnupalabbhiyamÈne = AnulabbhiyamÈno (SyÈ, Ka) 
 AnulabbhamÈne (?) 552 
AnupavajjaÑ = TaÑ anupavajjaÑ (bah|su) 282 
AphandamÈnena = AphandiyamÈnena (SyÈ, KaÑ, Ka) 405 
AbyÈpajjena = AbyÈpajjhena (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) AbyÈbajjhena (?) 486 
AbyÈbajjhaÒca = AbyÈpajjhaÒca (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 542 
AbbhasampilÈpo = AbbhasaÑbilÈpo (SÊ) AbbhasaÑvilÈpo (I) 480 
Abhimattheyya = Abhimantheyya (SÊ) 281 
Abhisa~khari = Abhisa~khÈsi (SÊ) 480 
Abhisambuddhoti = SabbatthÈpi itisaddena saha dissati. 241

 



582 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ A ] 
AmaÒÒamÈnena = AmaÒÒitamÈnena (I, Ka) 405 
Ayyo = AyyÈ (SÊ, I) 509 
AyaÒca so = AyaÒca kho (I, Ka) AyaÑ so (?) 401 
AyaÑ cettha = AyaÑ ce vettha (SÊ) 382 
AsammuÔÔhÈ = ApammuÔÔhÈ (SÊ) AppamuÔÔhÈ (SyÈ, KaÑ) 340 
AhaÒce = AhaÒca (SyÈ, KaÑ, Ka) 510-511 
AhaÒceva = AhaÒce (?) 505 
Ahampi kho bho = Ahampi bho (SÊ, I) 330 

  [ Œ ] 
ŒbÈdhayitthÈti = ŒbÈdhayethÈti (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 512 
Œbhindeyya = Bhindeyya (SyÈ, KaÑ, SÊ-®Ôha) Abhindeyya (Ka) 370 
ŒyantaÑ = AppattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 482 
Œvasathe = Œvesane (?) 512 
ŒviÒcheyyuÑ = ŒviÒjeyyuÑ (SÊ) 412 
ŒhiÓÉanto = AnvÈhiÓÉanto (SÊ) 543 

  [ I ] 
IdÈneva kho te = IdÈneva ca pana (SyÈ, KaÑ, Ka) 488 
IminÈ tvaÑ = IminÈ ca tvaÑ (Ma 3. 312 piÔÔhe) 285 

  [ U ] 
Uttari manussadhammÈ = Uttarimanussadhammo (SyÈ, KaÑ) 489 
UttaraÑ nÈma = UttarakaÑ nÈma (SÊ) 520 
Udako = Uddako (SÊ, I) 304 
UpakkosatÊti = Upakkosati upavadatÊti (DÊ 1. 153 piÔÔhe) 513 
Uppajji = Uppajjati (sabbattha) 511 
Upassuti = UpassutiÑ (SÊ, Ka) 311 
Ubhayamettha = Ubhayattha me (?) Ma 2. 65 piÔÔhe PÈÄiyÈ 
 saÑsandetabbaÑ. 528 
UlloketvÈ = SakaÑ parisaÑ apaloketvÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 
 OloketvÈ (SÊ-®Ôha, SyÈ-®Ôha) 487 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 583
   

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ � ] 
�hananti = Upahananti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) Uhananti (Ka) 281 

  [ E ] 
Ekanavutikappe = Ekanavuto kappo (SyÈ, KaÑ) 
 Ekanavutikappo (I) 508 
EkodiÑ karoti = Ekodikaroti (I) 457 
EttakÈ = EttikÈ (SÊ) 545 
Ettha ca panÈyaÑ jano = Ettha panÈyaÑ jano (SyÈ, KaÑ) 
 Ettha ca mahÈjano (I, Ka) 403 
Eva mettha = Evammettha (?) 286 
EvaÑdiÔÔhi = EvaÑdiÔÔhÊ (Ka) 504 
EvaÑ asamanupassanto = EvaÑ samanupassanto (SyÈ, KaÑ, Ka) 377 
Ehi bho purisa = EvaÑ bho purisa (SÊ) 395 

  [ O ] 
OcÊrakajÈto = OjÊrakajÈto (SÊ) OdÊrakajÈto (I) 398 
Ophuneyya = Opuneyya (SÊ, I) OphuÓeyya (?) 401 
Odhastapatodo = Odhatapatodo (SyÈ, KaÑ) 
 Odhasata patodo (I) 384 

  [ Ka ] 
KaÓhÈ = KiÓhÈ (SÊ, I) 334 
KatamasmiÑ = KatarasmiÑ (Ma 3. 312 piÔÔhe) 285 
KathaÑnÈma = KathaÒhi nÈma (SyÈ, KaÑ, I, Ka) KathaÑ kathaÑ  
 nÈma (Chakka~guttare PaÒcamavagge Dutiyasutte) 564 
KÈmabh| = KÈmabhu (SÊ) 375 
KiÒci = KaÒci (?) 528 
KiÔÔhÈrakkho = KiÔÔhÈrakkhako (SÊ) 399 
KimilÈyaÑ = KimbilÈyaÑ (SÊ, I) KimmilÈyaÑ (SyÈ, KaÑ) 388 
KuthitaÑ = KuÔÔhitaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 480 

 



584 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ka ] 
KulagaÓÔhikajÈtÈ = GuÄÈguÓÔhikajÈtÈ (SÊ) KulaguÓÉikajÈtÈ (SyÈ, KaÑ) 
 GuÓaguÓikajÈtÈ (I) KulÈguÓÉikajÈtÈ (Ka) 367 
Kuraraghare = Kulaghare (Ka) 332 
Kule vÈ kula~gÈroti = KulÈnaÑ vÈ kula~gÈro (SÊ) 509 
KaÒcideva = KiÒcideva (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 283 
KaÓÔakoti.  Iti viditvÈ = KaÓÔako. TaÑ kaÓÔakoti iti viditvÈ (SÊ) 394 

  [ Ga ] 
Gadhito = Gathito (SÊ) 514 
GahitaÑ = HÊnaÑ (SÊ, I) 496 
GihÊhi saÑsaÔÔho = GihisaÑsaÔÔho (Ka) 387 
GehasitÈni = GehassitÈni (®Ôha) 429 

  [ Ca ] 
Cakkhu = CakkhuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 251 
CatutthaÑ = CatutthiÑ (?) 485 
Candano = Nandano (SÊ) 473 
CiravÈsimÈtÈ = CiravÈsissa mÈtÈ (SÊ, I) 512 

  [ Cha ] 
ChindatÊti = ChijjatÊti (katthaci) 523 
Chasu = Chassu (SÊ) 341 

  [ Ta ] 
TathÈgate anupalabbhiyamÈne = TathÈgato anupalabbhiya- 
 mÈno (SyÈ, Ka) TathÈgate 
 anupalabbhamÈne (?) 552 
TÈni ca vahÈtuÑ = TÈni ca pahÈtuÑ (SyÈ, KaÑ) TÈni ca yÈtuÑ 
 (katthaci) TÈni cÈvahÈtuÑ (?) 521 
TÈlapuÔo = TÈlaputto (SÊ, SyÈ, KaÑ) 494 
TesametaÑ saddhiÑ = TesametaÑ laddhi (SÊ) 565 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ta ] 
TaÑ “kaÓÔako”ti = TaÑ “asuci gÈmakaÓÔako”ti (Ka) 401 
TaÑ = TvaÑ (SÊ) Te (SyÈ, KaÑ, Ka) 272 
(  ) = (TaÑ kiÑ maÒÒasi) Evamitaresupi (Ma 3. 325 piÔÔhe) 324 

  [ Da ] 
DaÔÔheyyaÑ = DiÔÔheyyaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 313 
DivasaÑsantatte = Divasasantatte (SÊ) 395 
DaÄhuddhÈpaÑ = DaÄhuddÈpaÑ (SÊ, I) 398 

  [ Dha ] 
Dhammo abhiÒÒeyyoti = DhammÈbhiÒÒeyyÈti (I, Ka) 
 Dhammo aÒÒeyyo (Chakka~guttare) 564 

  [ Na ] 
Na kho maÑ bhante upavadatÊti = No hetaÑ bhante (I, Ka) 272 
Natthi ca = Na cassa (SÊ, Ka) Natthassa (SyÈ, KaÑ) 382 
NandÊ = Nandi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 264 
Na puneti = Na pamÈÓameti (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 368 
NÈÔaputto = NÈtaputto (SÊ) 487 
NÈtike = ©Ètike (SÊ, SyÈ, KaÑ) 310 
NhÈru = NahÈru (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 329 
NÈvaka~khÈmi = NÈpika~khÈmi (Ka) 282 
NikkujjitaÑ = NikujjitaÑ (I) 331 
NimittassÈdagathitaÑ = NimittassÈdagadhitaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) 
 Ma 3. 268 piÔÔhepi. 377 
NiyyÈtitÈ = NiyyÈtÈ (SyÈ, KaÑ, Ka, SÊ-®Ôha) 388 
NiyyÈtehÊti = NÊyyÈdehÊti (SÊ) NiyyÈdehÊti (SyÈ, KaÑ, I) 388 
NihitaÑ vÈ ÔhÈnÈ vigacchati = NihitaÑ vÈ nÈdhigacchanti (SÊ, I) 509 
NekkhammasitÈni = NekkhammassitÈni (®Ôha) 429 

 



586 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Pa ] 
Pakkami = PakkÈmi (SyÈ, KaÑ, I) 338 
Pakudho = Pakuddho (I) 564 
PaccapÈdi = SaccavÈdÊ (SyÈ, KaÑ, Ka) 287 
PaÒhaveyyÈkaraÓena = PaÒhÈveyyÈkaraÓena (SyÈ, KaÑ, Ka) 396 
PaÔighaÑ vÈ pi cetaso = PaÔighaÑ vÈ cetaso (SÊ) 399 
PaÔivedesi = PaÔipÈdesi (SÊ, I) PaÔidesesi (SyÈ, KaÑ) 287 
PaÔisallÈne = PaÔisallÈnaÑ (SÊ, I, Ka) PaÔisallÊnÈ (SyÈ, KaÑ) 302 
ParÈyanaÒca = ParÈyaÓaÒca (I, SÊ-®Ôha) 542 
PariyÈdinnaÑ = Sabbatthapi evameva dissati dantajanakÈreneva. 262 
PÈpaÑ kammaÑ = PÈpakammaÑ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 505 
PÈra~gato = PÈragato (SÊ, SyÈ, KaÑ) 382 
PubbavijjanaÑ = PubbaviciraÑ (SÊ) PubbavijjhanaÑ (I)  
 PubbajiraÑ (Ma 3. 310 piÔÔhe) 284 

  [ Pha ] 
PhÈsu = PhÈsuÑ (SÊ, I) etadeva yuttaÑ. 349 

  [ Ba ] 
Baddho = Bandho (SÊ, SyÈ, KaÑ, Ka) 404 
BalÊbaddho = Balivaddho (SÊ, I) Balibaddo (SyÈ, KaÑ, Ka) 372 
BuddhasaraÓagamanaÑ = BuddhaÑ saraÓagamanaÑ (SÊ) yuttataraÑ. 463 
BuddhasaraÓagamanahetu = BuddhaÑ saraÓagamanahetu (SÊ)  
 yuttataraÑ.  463 
ByantÊkaroti = Byantikaroti (I) ByantiÑ karoti (Ka) 299 
ByÈsiÒcati = ByÈsiccati (SÊ, SyÈ, KaÑ) 300 

  [ Bha ] 
Bhagavato paÔhamataraÑ = BhagavatÈ paÔhamataraÑ (SyÈ, KaÑ) 490 

  [ Ma ] 
Makkarakate = MakkarakaÔe (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 334 
Majje = Majjhe (SyÈ, KaÑ, I) 294 
MaÒÒatha = MaÒÒetha (I, Ka) 315 
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NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Ma ] 
ManussarÈhasseyyakÈni = ManussarÈhaseyyakÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 264 
MÈ ayyo = MÈ ayyÈ (SÊ, I) 509 
MÈlukyaputto = MÈlu~kyaputto (SÊ) 294 
Muddhani = MuddhÈnaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 281 

  [ Ya ] 
YathevaÑ yaÑ = YathevÈyaÑ (SÊ) YathevayaÑ (I) 401 
YadÈ aÒÒathÈpi = YadÈ aÒÒadÈpi (SÊ, I) AÒÒadÈpi (?) 477 
YahiÑ yahiÑ = YaÑhi yaÑhi sukhaÑ (SÊ, I) YahiÑ yahiÑ  
 sukhaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) Ma 2. 62 piÔÔhepi. 427 
YÈva subhÈsitaÑ cidaÑ = YÈva subhÈsitamidaÑ (SÊ) 330 

  [ Ra ] 
RathiyÈya rathiyaÑ = RÈthikÈya rathikaÑ (SÊ) 523 
RohanatthÈya = RopanatthÈya (SÊ, I) SevanatthÈya (SyÈ, KaÑ) 
 GopanatthÈya (Ka) 385 

  [ La ] 
Labhateva = Labhetha (Ka) 390 
Labhati = Labhetha (Ka) 391 
LolaÑ = LoÄaÑ (SyÈ, KaÑ) 329 

  [ Va ] 
VaÔÔaÑ = VattaÑ (SyÈ, KaÑ, Ka) VaddhaÑ (I) 557 
VadhÈya = ByÈbÈdhÈya (SÊ, I) 368 
VasaÑgato = Vasagato (SÊ-®Ôha, SyÈ-®Ôha) 311 
VÈcÈvatthukamevassa = VÈcÈvatthurevassa (SÊ, I)  
 VÈcÈvatthudevassa (SyÈ, KaÑ) 248 
VÈlukaÑ = VÈlikaÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ) 545 
Vinibbhujeyya = Vinibbhujjeyya (I) Vinibbhajjeyya (SyÈ, KaÑ) 377 

 



588 SaÄÈyatanavaggasaÑyuttapÈÄiyÈ 

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Va ] 
VipariÓÈyÊ aÒÒathÈbhÈvÊ = VipariÓÈyinÊ aÒÒathÈbhÈvinÊ (?) 291 
VimariyÈdÊkatena = VimariyÈdikatena (SÊ, I) VipariyÈdi- 
 katena (SyÈ, KaÑ, Ka) 245 
Vipassato = Sampassato (SÊ, I) 412 
VimokkhÈ = VimokkhaÑ (Ka) Vimokkha (SyÈ, KaÑ) 261 
VimuccÊti = VimuccatÊti (sabbattha) 274 
Virodhayissati = VihÈyissati (SÊ, SyÈ, KaÑ) VigÈyissati (Ka) 548 
Vivattayi = VÈvattayi (SÊ) 408 
Vedayati = Vediyati (SÊ, I) 409 
VedayamÈnassa = VediyamÈnassa (SÊ, I) 408 
VeyyÈkaraÓaÑ = VeyyÈkaraÓÈya (SÊ) 552 

  [ Sa ] 
Sakkhati = Sakkhiti (SÊ, Ma 2. 55 piÔÔhepi) 508 
Sajotibh|tÈya = SaÒjotibh|tÈya (SyÈ, KaÑ) 377 
Satthu ceva = Satthuno ceva (SÊ) 548 
Satthu ca = Satthussa ca (SÊ, I) Satthu ceva (KhemÈsutte) 560 
SabbajÊ = Sabbaji (I) 304 
SabbappahÈnÈya = SabbaÑ pahÈnÈya (SyÈ, KaÑ, Ka) 248 
SabbasanthariÑ = SabbasanthariÑ santhataÑ (Ka) 489 
SabbasantharisanthataÑ = SabbasanthariÑ santhataÑ (SÊ, I, Ka) 489 
Samadhosi (SaÑ + dh| + Ê) = SamaÒcosi (SÊ) Samatesi (SyÈ, KaÑ) 
 SamaÒcopi (I) 272 
Samanvesati = Samannesati (SÊ, SyÈ, KaÑ) Samanesati (I) 401 
Samupaby|Äho = Samupabb|Äho (SÊ, I) 404 
SarapattÈni ca gattÈni = SarapattÈni pakkagattÈni (SyÈ, KaÑ) 
 ArupakkÈni gattÈni (I, Ka) 401 
SaÄeva = ChaÄeva (Ka) 293 
SÈmaÓÉako = SÈmaÓÉakÈni (SÊ) 455 
Sikharena = Khaggena (Ka) 281 

 



 NÈnÈpÈÔhÈ 589
   

NÈnÈpÈÔhÈ PiÔÔha~kÈ 

  [ Sa ] 
SÊtÊbhavissantÊti = SÊtibhavissantÊti (SÊ, I, Ka) 414 
SÊvathikaÑ = SivathikaÑ (Ka) 412 
SunhÈto = SunahÈto (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 523 
Subhatova = Subhato vÈ (SÊ) Subhato ca (SyÈ, KaÑ) 330 
SubhÈsitaÑ cidaÑ = SubhÈsita midaÑ (SÊ, I) 512 
SusumÈraÑ = SuÑsumÈraÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 402 
Sus| = Susu (SÊ, Ka) 329 
Sa~ghaÔÔanasamodhÈnÈ = Sa~khattÈ tassa samodhÈnÈ (SyÈ, KaÑ) 
 Sa~ghattÈ tassa samodhÈnÈ (Ka)  
 SaÑ 1. 322 piÔÔhepi passitabbaÑ. 417 
SaÒcayo = SaÒjayo (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 564 
SanthÈgÈraÑ = SandhÈgÈraÑ (Ka) 389 
SandacchÈyo = SaÓÉacchÈyo (SyÈ, KaÑ) 389 
Sallena vijjheyya = Sallena anuvijjheyyuÑ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 410 
Sallena anuvedhaÑ vijjheyya = Sallena anuvijjheyyuÑ (SÊ) Sallena 
 anuvedhaÑ vijjheyyuÑ (SyÈ, KaÑ)  
 Sallena vijjheyyuÑ (I) 410 
Si~gÈlopi = SigÈlopi (SÊ, SyÈ, KaÑ, I) 385 
SekkhÈ = SekhÈ (SÊ, SyÈ, KaÑ, I, Ka) 340 
SeleyyakÈni karonti = SelissakÈni karonti (SÊ) 334 
SaÑvesetabbÈ = PavesetabbÈ (SyÈ, KaÑ, I, Ka) 381 
SaÑsÈdo = SaÑsÊdo (Ka) SaÑsÊdito (SyÈ, KaÑ) 387 

  [ Ha ] 
HÈliddikÈni = HÈliddakÈni (SÊ, SyÈ, KaÑ) 332
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